
ประเภท ผู้มีผลงานดีเด่นในการบ าเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม (ต ารวจจราจร พนักงานกวาดถนน 

พนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง ขสมก./บขส. พลเมอืงดี และดารานักแสดงที่มจีิตอาสาดีเด่น) จ านวน  

52  คน 

รายชื่อบุคคลดีเด่น และ หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นทั่วประเทศ 

ที่ได้รับรางวัล “ หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร ” รางวัลสร้างเสริมคนดีมคีุณธรรม 
ประจ าปี พ.ศ. 2556 

ประทานจาก  พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 

องค์ประธานกิตติมศกัดิ์มูลนธิิอนุสรณ์หม่อมงามจติต ์ บุรฉัตร 

ในงาน “ วันหม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร ” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม 

วันศุกร์ที่  18  ตุลาคม  พ.ศ. 2556  ณ  หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์  ซอยอารีย์สัมพันธ์ 

(รางวัล “ หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร ”  ประกอบด้วย โล่เกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ) 
 
 

             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับเงินรางวัลด้วย   คนละ  10,000   บาท  (ยกเว้น  ดารานักแสดงที่มีจิตอาสาดีเด่น  ได้รับเฉพาะ 

โล่เกียรติคุณและเข็มชนิดธรรมดา) 

 
 

ดารานักแสดงที่มีจิตอาสาดีเด่น  6   คน 
 

1.  นายพิรัชต์  นิธิไพศาลกุล   อาชีพ  นักร้อง-นักแสดง  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อสมท. 

            ก าลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภูมิล าเนาเดิม  กรุงเทพมหานคร 

      ผู้เสนอ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ฯ :  เป็นวัยรุ่นที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี ไม่นิ่งดูดาย  เมื่อพบหญิงชรา  
    ที่น่าสงสารนั่งขายของอยู่ข้างถนน  ซึ่งนายพิรัชต์ฯ  ได้พูดคุยหลายคร้ัง  และช่วยเหลือในด้านการเงิน  

    เพื่อเป็นค่ารักษา  ค่าเช่าบ้าน  มานานกว่า  2  ปี  พร้อมทั้งจัดหามูลนิธิการกุศล  ให้ดูแลคุณยาย 

    ในระยะยาวเนื่องจากมีอาการป่วยหลายโรค  เพื่อให้ได้รับการรักษา  แสดงให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดี

    ให้กับคนในสังคม  โดยเฉพาะเยาวชนวัยรุ่น 
 

2.  นายณัฐวุฒิ  สกิดใจ     อาชีพ  ดารานักแสดง  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อสมท. 

            การศึกษา   ปริญญาโท  ภูมิล าเนาเดิม  จังหวัดเพชรบุรี     

      ผู้เสนอ มูลนธิิอนสุรณ์หม่อมงามจิตต์ฯ : อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ  อาทิ  ร่วมรณรงค์เพื่อ 

    ความสะดวกปลอดภัยความสงบสุขของประชาชน และงานสังคมสงเคราะห์ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  

    เช่นช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ  โดยเสียสละทั้งเวลา  และเงินส่วนตัว เปิดบัญชี   “ ทวิตสะกิดใจคนไทย 

    รักกัน ” เพื่อรวบรวมเงินไปซื้อสิ่งของจ าเป็น  น าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม  เช่น  เรือ  ผลิตโฟม

    ว่ายน้ า  ถุงยังชีพ ยารักษาโรค ฯลฯ โดยได้ชวนภริยาลงพื้นที่น าสิ่งของไปมอบด้วย  รวมทั้งช่วยรับ

    สิ่งของบริจาคจากหน่วยงานอื่น   ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่ด้วย   นอกจากนี้ได้รวมกลุ่ม

    เพื่อนๆ  จัดวงโปงลาง จากวิทยาลัยนาฎศิลป์ ไปบ าบัดจิตใจและมอบความสุขคลายเครียดให้กับ  

    ผู้ประสบภัย  ณ  ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ 
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3.  นายสุกฤษฏิ์  วิเศษแก้ว    อาชีพ นักร้อง-นักแสดง ค่ายเอ็กแซ็กท์ ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 

            การศึกษา   ปริญญาตรี  ภูมิล าเนาเดิม  จังหวัดเชียงใหม่     

      ผู้เสนอ มูลนธิิอนสุรณ์หม่อมงามจิตต์ฯ :  เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ากิจกรรมเพื่อสังคม  อาทิ 

      1. เป็นตัวแทน ก าลังใจ ในโครงการก าลังใจ ในพระด าริของ  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชร                

       กิติยาภา   โดยกระทรวงยุติธรรม ประจ าปี  พ.ศ. 2551 

      2. ได้รับคัดเลือกเป็น พรีเซ็นเตอร์  

       1) รณรงค์เร่ืองยาเสพติด จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

        โดยเป็นตัวแทนในเร่ืองความเพียร 

       2) รณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก  และสตรี  จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคง

        ของมนุษย์ 

       3) โครงการ แค่ขยับเท่ากับออกก าลังกาย ประจ าปี พ.ศ. 2552  จากส านักงานกองทุน 

        สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

       3. ได้เข้าร่วมโครงการ  “ Just Say No ”  ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 

4.  นายบิณฑ์   บรรลือฤทธิ์   อาชีพ  ดารานักแสดง    ดาราอิสระ  

            การศึกษา  ปริญญาโท  ภูมิล าเนาเดิม  จังหวัดสระแก้ว     

      ผู้เสนอ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ฯ :  อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ   อาทิ   โดยเฉพาะได้ 

 ท างานเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิร่วมกตัญญู   มาเป็นเวลา  23  ปี  ไปเก็บศพ  ไปช่วยเหลือชาวบ้าน  

 ซึ่งเป็นการเสียสละอย่างหนึ่ง เพื่อช่วยสังคมจริงๆ และ จากบทสัมภาษณ์  ถามนายบิณฑ์ฯ ว่า “ เอาแรง 

 มาจากไหนมากมายเพื่อช่วยเหลือคน ” นายบิณฑ์ฯ ให้สัมภาษณ์ ว่า...หากวันไหนผมไม่ได้ลงไปช่วยคน

 สักวัน ผมจะรู้สึกผิด อย่างเช่นวันนี้ ผมไม่ควรมาเตะฟุตบอล เพราะคนบริเวณเพชรเกษม 120 โทรศัพท์

 แจ้งว่า พวกเขาต้องการสิ่งของ ถ้าผมไม่เข้าไป ลูกน้องผม 10-20 คน ก็ไม่ได้ไป ผมอยากให้พวกเขาพัก 

 เพราะท างานมาเป็นเดือนไม่ได้พักเลย บางคร้ังอยากจะนอนอยู่บ้านสัก 1-2 วัน ก็ท าไม่ได้ เพราะคน

 ก าลังล าบาก เรามานอนเฉยๆ ไม่ได้ ในเฟซบุ๊คผม มีคนบอกว่า “ พี่บิณฑ์ฯ ช่วยพี่น้องประชาชน                 

 ก็เหมือนช่วยในหลวงอีกแรง เพราะพวกเขาเป็นประชาชนของในหลวง ” 
 

                       

5.   นางสาวฑิฆัมพร  ฤทธิ์ธาอภินันท ์ อาชีพ ดารานักแสดง สถานีโทรทัศน์สกีองทัพบก ชอ่ง 7 

               การศึกษา   ปริญญาตรี  ภูมิล าเนาเดิม  กรุงเทพมหานคร     

      ผู้เสนอ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ฯ   :  อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ  โดยเสียสละทั้งเวลา 

    และเงินส่วนตัว  เปิดบัญชี  “ กองก าลังมดน้อย  ช่วยน้ าท่วม ”  เชิญชวนเพื่อนๆ   ศิลปินดารา  จัดท าเสื้อ 

 จ าหน่ายเพื่อน าเงินสมทบกองทุน  เพื่อน าไปซื้อสิ่งของต่างๆ มาจัดท าเป็นถุงยังชีพ  และลงพื้นที่ไปมอบ

  ให้กับผู้ประสบภัยต่างๆ  รวมทั้งช่วยรับสิ่งของบริจาคจากหน่ายงานอื่นๆ  ไปมอบให้กับผู้ประสบภัย   

  ร่วมรับโทรศัพท์บริจาคเงินในงานการกุศลต่างๆ   และจะอาสาช่วยงานการกุศลต่างๆ  อยู่เสมอ  โดย

  ร่วมงานกุศล กับสถานีวิทยุสวพ.FM 91 และศูนย์ประชาบดี 
 

6.  นางสาวเขมนิจ จามิกรณ ์   อาชีพ  ดารานักแสดง สถานีโทรทัศน์สกีองทัพบก ชอ่ง 7 

               การศึกษา   ปริญญาตร ี ภูมิล าเนาเดิม  กรุงเทพมหานคร 

      ผู้เสนอ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ฯ :  อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ  อาทิ  งานปีใหม่   

   สงกรานต์  ลอยกระทง   เข้าพรรษา   ร่วมรณรงค์เพื่อความสะดวกปลอดภัยความสงบสุขของประชาชน  

 ร่วมกับรัฐบาลและองค์กรต่างๆ   ในการช่วยงานสังคมสงเคราะห์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  เช่น  ช่วยเหลือ 

   ผู้ประสบภัยต่างๆ  โดยเสียสละทั้งเวลาและทรัพย์สินส่วนตัวท าถุงยังชีพไปมอบให้ด้วย  อีกทั้งร่วมรับ

   โทรศัพท์การบริจาคเงินในงานการกุศลต่างๆ  และจะอาสาช่วยงานการกุศลต่างๆ  อยู่เสมอ 
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ต ารวจจราจรดีเด่น  10  นาย 
 

  1.  ดาบต ารวจ วัชพล     จิตร์จ านงค ์ ผู้บังคับหมู่ (จราจร) สน.นางเลิ้ง   

    (ปฏิบัติหน้าที่  บริเวณแยกการท่องเที่ยว)  

  2.  ดาบต ารวจ วีรชาติ     นาคแดง  ผู้บังคับหมู่ (จราจร) สน.บางซื่อ    

         (ปฏิบัติหน้าที่ บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลสามเสน)                    

  3.     ดาบต ารวจ พรพิพัฒน์   สุขฤกษ์  ผู้บังคับหมู่ (จราจร) สน.มีนบุรี    

       (ปฏิบัติหน้าที่ บริเวณแยกหน้าส านักงานเขตมีนบุรี)  

  4.     ดาบต ารวจ ไพโรจน์     สุทธิโชค  ผู้บังคับหมู่ (จราจร) สน.อุดมสุข    

       (ปฏิบัติหน้าที่ บริเวณแยกอุดมสุข)  

  5.     ดาบต ารวจ ประภาส     บรรเล็งส่ง ผู้บังคับหมู่ (จราจร) สน.พระโขนง    

       (ปฏิบัติหน้าที่ รถยกคอยสนับสนุนสถานีต ารวจนครบาลใกล้เคียง)  

  6.     ดาบต ารวจ มานพ      ศิลาโชต ิ  ผู้บังคับหมู่ (จราจร) สน.บางรัก    
      (ปฏิบัติหน้าที่ บริเวณแยกสี่พระยา)  

  7.     ดาบต ารวจ ธนบัตร      ฟักประไพ  ผู้บังคับหมู่ (จราจร) สน.บางกอกน้อย 

      (ปฏิบัติหน้าที่ บริเวณสี่แยกศิริราช)  

  8.     ดาบต ารวจ ธวัชกุล      ยุคลธรรม  ผู้บังคับหมู่ (จราจร) สน.บางมด   

          (ปฏิบัติหน้าที่ บริเวณเชิงสะพานทางขึ้นด่วนดาวคะนอง ถนนพระราม 2)  

  9.     ดาบต ารวจ ค าตา     วะรงค์   ผู้บังคับหมู่ (จราจร) สน.หนองแขม   

       (ปฏิบัติหน้าที่ บริเวณถนนเพชรเกษม 116 จดุแยกไฟแดงเหนือ-ใต้)  

  10.   ดาบต ารวจ อุดมศักดิ์    ศาลา   ผู้บังคับหมู่ งานปฏิบัติการตามโครงการพระราชด าริ 

กองก ากับการ 6 กองบังคับการต ารวจจราจร  

       (ปฏิบัติหน้าที่ บริเวณตามจุดที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ)    
     

พนักงานกวาดถนนดีเด่น  10   คน 
     

1.   นางเปลี่ยน  มังกร       เขตสาทร      

     (ปฏิบัติงาน บริเวณถนนจันทน์ ซอยเซ็นต์หลุยส์ 3 ตั้งแต่สี่แยกปากซอยจันทน์ 18/7 ถึง ซอยจันทน์ 18 

  แยก 8  ทั้งสองฝั่ง)    

2.   นางประชวน   ประดับแก้ว   เขตสวนหลวง     

     (ปฏิบัติงาน บริเวณตั้งแต่ปากซอยกลาง ถึง ตลาดคลองตัน และบริเวณสี่แยกคลองตัน ถนนพัฒนาการ  

     ตัดถนนสุขุมวิท 71)    

3.   นางบาง   รวมพล       เขตทุ่งครุ       

     (ปฏิบัติงาน บริเวณถนนประชาอุทิศ  แขวง/เขตทุ่งครุ  ตั้งแต่ปากซอยประชาอุทิศ 131  ถึง  สุดเขตทุ่งครุ  

  ติดต่อกับองคก์ารบริหารส่วนต าบลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ)    

4.   นางโสภา    พรมกสิกร       เขตคลองสาน     

     (ปฏิบัติงาน บริเวณสะพานเจริญนคร 1 ถึง สะพานเจริญนคร 2)    

5.   นายบุญส่ง    ทับดี         เขตสัมพันธวงศ์     

     (ปฏิบัติงาน  บริเวณถนนเยาวราช  ฝั่งซ้าย  ตั้งแต่แยกถนนเยาวพานิช  ถึง  แยกราชวงศ์)  
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6.   นางกชพร    จงกลกลาง   เขตคันนายาว     

     (ปฏิบัติงาน บริเวณถนนรามอินทรา ปากซอยรามอินทรา 97 ใกล้อู่ล้างรถเป้ียกคาร์แคร์  หน้าห้าง 

 สรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์   ถึง  ปากซอยรามอินทรา 99)   

7.    นางบุญเรือน  นิยมเขตร์    เขตบางเขน       

      (ปฏิบัติงาน บริเวณถนนพหลโยธิน ขาออก ตั้งแต่ทางเข้าตลาดสะพานใหม่ ถึง สะพานสุกรนาคเสนีย์)

  8.    นางมณี      นาคเอี่ยม    เขตบางแค      

      (ปฏิบัติงาน  บริเวณใต้ทางต่างระดับ ถนนเพชรเกษม  ถงึ  ปากซอยเพชรเกษม 82)          

9.    นางสมกิจ    จันทร์วิจิตร   เขตลาดพร้าว     

      (ปฏิบัติงาน  บริเวณถนนนาคนิวาส   ตั้งแต่ซอยนาคนิวาส  42  ถึง  ซอยนาคนิวาส 48)    

10.   นางทุเรียน    พุ่มแจ้     เขตลาดกระบัง     

      (ปฏิบัติงาน  บริเวณแยกร่มเกล้า เลียบทางด่วนมอเตอร์เวย์)    
  

พนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ดีเด่น  10  คน 
 

ก.  รถประจ าทาง ขสมก.   8   คน 
 

1.    นายสุทัญ   บุญพร้อม    ขับรถสาย  107      

     (จาก  อู่บางเขน  ถึง  คลองเตย) 

  2.   นายวีระ       บุญวัฒน์    ขับรถสาย 60     

  (จาก  สวนสยาม  ถึง  ปากคลองตลาด) 

  3.  นายสงวน      มณีแผลง    ขับรถสาย 25     

      (จาก  ปากน้ าสมุทรปราการ  ถึง  ท่าช้างวังหลัง)  

  4.   นายยงค์   ค ามูลตรี    ขับรถสาย 205     

     (จาก  อูค่ลองเตย  ถงึ  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ) 

  5.   นายประมวล   ผาหยาด    ขับรถสาย 138     

    (จาก อู่ราชประชา  ถึง สถานขีนส่งหมอชิต 2) 

  6.  นายชุน       การะทอน    ขับรถสาย 101     

   (จาก  อู่พุทธมณฑล  สาย 2  ถึง  ตลาดโพธิ์ทอง)  

  7.  นายมาโนช  จันทร์จรูญ   ขับรถสาย 134    

    (จาก  หมู่บ้านบางบัวทอง  ถงึ  ย่านพหลโยธิน) 

  8.  นายค ารณ    กิจสมสารท   ขับรถสาย ปอ.36   

    (จาก  ถนนประชาอุทิศ  ถึง  สี่พระยา)  
 

 ข.  รถร่วมบริการ  2   คน 
 

1.   นายคูณ       โดดนาด ี   ขับรถสาย ปอ. 48   

    (จาก มหาวิทยาลัยรามค าแหง  วิทยาเขตบางนา  ถึง  วัดโพธิ์) 

2.   นายหาญ      ปู่สุข     ขับรถสาย ปอ.167   

  (จาก  การเคหะธนบุรี  ถึง  สลีม) 
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พนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง บขส. ดีเด่น  10   คน 
 

     ก. รถประจ าทาง บขส.   7   คน 
 

1.   นายทักษพล      ชวเศรษฐโกศล  ขับรถ ระดับ 3     

  (จาก   กรุงเทพมหานคร  ถึง  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา) 

2.   นายอภิรักษ์      ค านนท ์   ขับรถ ระดับ 2     

 (จาก  กรุงเทพมหานคร  ถงึ  อ าเภอสมเด็จ และอ าเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์)  

  3.  นายประสพ      สุนทรวิภาต   ขับรถ ระดับ 4     

 (จาก  กรุงเทพมหานคร  ถงึ  อ าเภอหาดใหญ่  และ หมู่บ้านด่านนอก  อ าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา) 

  4.  นายสุเทพ      จกโป     ขับรถ ระดับ 3     

 (จาก  กรุงเทพมหานคร  ถงึ  จังหวัดสตูล และ จังหวัดตรัง)    

5.  นายพิบูลย์  พลอยประเสริฐ   ขับรถ ระดับ 4    

 (จาก กรุงเทพมหานคร  ถึง  อ าเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน)  

  6.  นายวิจิน       โฉมศิริ     ขับรถ ระดับ 4    

 (จาก  กรุงเทพมหานคร  ถงึ  จังหวัดนครพนม) 

  7.  นายคมสัน      อุบลอ่อน     ขับรถ ระดับ 4    

 (จาก  กรุงเทพมหานคร  ถงึ  อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม) 
 

ข.  รถร่วมบริการ   3    คน 
 

1.  นายชัยวัฒน์      โยธิน   พนักงานขับรถ บริษัท เทพสมบัติทัวร์     

 (จาก  กรุงเทพมหานคร  ถงึ  จังหวัดแพร่) 

  2.  นายสุมล       เจริญรัฐ   พนักงานขับรถ บริษัท นครชยัแอร์ จ ากัด   

 (จาก  กรุงเทพมหานคร  ถงึ  จังหวัดอุบลราชธานี) 

  3.  นายอุดม       ผลานิสงค ์ พนักงานขับรถ บริษัท เชิดชัยมอเตอร์เซลล์ จ ากัด   

 (จาก  กรุงเทพมหานคร  ถงึ  จังหวัดจันทบุรี)             
 

พลเมืองดี    6    คน 
 

1.   นายช านาญ      สุภาพสุนทร   อาชีพ ขับรถแท็กซี่  ภูมิล าเนาเดิม  กรุงเทพมหานคร 

               การศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ 6 

    ผู้เสนอ  สถานีวิทยุ จส.100    :  เป็นผู้ที่มีความช่างสังเกต ขณะขับรถผ่านไปถนนบางนา-ตราด  

 กิโลเมตรที่ 13  ได้รับผู้โดยสารผู้ชาย  2  คน  ให้ไปส่งที่ป๊ัมน ามัน ปตท. บริเวณถนนมอเตอร์เวย์ 

 บางปะกงขาออก หลังจากที่คนร้ายทั้ง 2 คน ลงจากรถ พบว่ามีเลือดติดที่กระเป๋าของคนร้าย และในรถ             

  ซึ่งนายช านาญฯ  ไม่ทราบว่าเป็นคนร้ายที่ก าลังหลบหนีการจับกุมของต ารวจ เมื่อกลับไปถึงบ้านได้ดูข่าว

  ทางโทรทัศน์ จึงทราบว่าผู้ชายทั้ง 2 คน เป็นคนร้ายที่ต ารวจก าลังติดตามจับกุม จงึได้แจ้งให้สถานีวิทยุ 

  จส.100  ทราบ  เพื่อประสานกับต ารวจ และต ารวจสามารถจับกุมคนร้ายได้ 
 

  2.  นายพงศ์สิน    จิรกุลถาวรพัฒน์  อาชีพ ขับรถแท็กซี่  ภูมิล าเนาเดิม  จังหวัดนครราชสีมา 

               การศึกษา   ปริญญาตรี     

    ผู้เสนอ  สถานีวิทยุ  จส.100    :  เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ไม่คิดที่จะน าเงินของคนอื่นมาเป็นของตน  

    โดยขณะขับรถผ่านไปทางสะพานพระราม  3  ขาออก  ได้เห็นกระเป๋าใบใหญ่ตกอยู่  จึงได้จอดรถเก็บ  

    เมื่อไปถึงบ้านเปิดกระเป๋าดู  ภายในกระเป๋าเป็นกล่องใส่เงินของ  ธนาคารไทยพาณิชย์  แต่ไม่สามารถ

    เปิดดูได้  จึงได้แจ้งให้สถานีวิทยุ จส.100 ทราบ ประสานงานกับสถานีต ารวจนครบาลบุคคโล ทราบว่า

    รถขนเงินของบริษัท BRINK  ท าเงินหล่น ขณะทีก่ าลังจะน าเงินไปใส่ตู้ ATM จ านวนกว่า 3 ล้านบาท      

    และได้แจ้งความไว้แล้ว  จึงได้นัดหมายคืนเงินกันที่ สถานีวทิยุ จส.100 
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  3.  นายยศพงษ์  สินเจริญมั่น   อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน   ภูมิล าเนาเดิม กรุงเทพมหานคร

               การศึกษา   ปริญญาตรี 

    ผู้เสนอ  สถานีวทิยุ จส.100     :  เป็นผู้มีน้ าใจต่อเพื่อนร่วมสังคม โดยได้เห็นหญิงชรา อายุ 70 ปี  

    บริเวณหน้าวัดหัวล าโพง  ลักษณะหลงลืม  พูดไทยไม่ได ้ และมีเงินติดตัว  3  หมืน่บาท  พร้อมทองค า 

    อีกจ านวนหนึ่ง จึงได้แจ้งไปที่สถานีวิทยุ จส.100 ประสานกับต ารวจสายตรวจ นายยศพงษ์ฯ รอจนกระทั่ง

    ต ารวจเดินทางมาถึง  และได้ช่วยกันตระเวนหาบ้านแต่ไม่พบไม่มีใครรู้จัก  จึงไดน้ าหญิงชราไปพักอยู่ที่

    ส านักงานต ารวจนครบาลบางรักก่อน และส่งตัวต่อไปที่ศูนย์ประชาบดี ต่อมามีผู้ไปแจ้งที่สถานีวิทยุ จส.100 

    ว่าคุณย่าหาย  ซึ่งชื่อและลักษณะตรงกับหญิงชรา  จึงไดไ้ปติดต่อรับคุณย่ากลับบ้าน เรียบร้อยแล้ว                       
 

4.  นายเมธี      อาภาขจร    อาชีพ ขับรถแท็กซี่  ภูมิล าเนาเดิม  จังหวัดปทุมธานี 

               การศึกษา   มัธยมศกึษาปีที่ 3 

 ผู้เสนอ  สวพ.FM 91     :  เป็นผู้มีน้ าใจไม่นิ่งดูดาย เสียสละ กล้าตัดสินใจ ขณะขับรถแท็กซี่

 ผ่านไปในซอยเสือใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก พบผูส้ื่อข่าว หนังสือพิมพไ์ทยโพสต์ ที่ถกูชิงทรัพย์ โดย

 คนร้ายใช้มีดปาดคอ จึงเข้าช่วยเหลือและสังเกตเห็นว่าเลือดไหลมาก และไหลไม่หยุด จึงตัดสินใจ 

 ส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด  ซึ่งแพทย์บอกว่าถ้ามาช้าอีก  2  นาที  ผู้ป่วยจะเสียชีวิต 
 

5.   นายบรรชัย     สว่างโสดา   อาชีพ ขับรถแท็กซี่    ภูมิล าเนาเดิม  จังหวัดศรีสะเกษ 

               การศึกษา   มัธยมศกึษาปีที่ 3 

      ผู้เสนอ  สวพ.FM 91     : เป็นผู้มีความกล้าหาญ  เสียสละ ไม่เกรงกลัวต่ออันตราย   

    โดยขณะขับรถแท็กซี่ผ่านไปบริเวณธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาย่อยบ๊ิกซี  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  

    เขตสวนหลวง เห็นสาวใหญ่นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  และคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง  ก าลังวิ่งตาม

    คนร้าย ที่ฉวยโอกาสฉกเงินในตะกร้า จ านวน 1.2 แสนบาท ขณะที่สาวใหญ่ก าลังถือเงินเข้าไปในธนาคาร  

    แต่คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างหยุดวิ่ง นายบรรชัยฯ จึงจอดรถวิ่งไล่ตามต่อจนสามารถจับคนร้าย              

    ส่งต ารวจได้ส าเร็จ 
 

6.  นายณัฐวัฒน์  พึ่งสังวาลย์   อาชีพ ขับรถแท็กซี่    ภูมิล าเนาเดิม  จังหวัดสมุทรปราการ 
               การศึกษา   มัธยมศกึษาปีที่ 3 

    ผู้เสนอ  สวพ.FM 91     :  เป็นผู้มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ มีน้ าใจ กล้าหาญ ไม่นิ่งดูดาย 

ขณะขับรถแท็กซี่จะกลับบ้าน  เห็นรถนั่งส่วนบุคคลเกิดเพลิงไหม้  บริเวณสะพานภูมิพล  สุขสวัสดิ์  มีคน 

ติดอยู่ในรถ และมีคนมุงดู  จึงรีบจอดรถวิ่งเข้าไปช่วยผู้หญิงที่ติดในรถที่ก าลังไฟไหม้  น าส่งโรงพยาบาล

 เมื่ออุ้มผู้หญิงออกมาแล้วรถก็ระเบิดทันที  เป็นการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 

 

     ประเภท  ครู หรือ เจ้าหน้าที่  ในจังหวัด  ผู้รับผิดชอบดูแลการศึกษาของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ 

    ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  ด้วยเมตตาจิตที่คู่ควรแก่การยกย่อง  
 

 

 ในกรุงเทพมหานคร   3    คน 

   1. นางชุติมา          สุแพง           โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส  เขตบางพลัด  

    2. นางสาวอรพรรณ  จิรธรรมกูล  โรงเรียนสายน้ าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เขตคลองเตย   

  3. นางสาวสุมาล ี   เพ็ชรวารีวิทย์  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า   

              เขตสะพานสูง               

 

 

 ส าหรับ ครู หรือ เจ้าหน้าที่ในจังหวัดต่างๆ  จ านวน  52  คน  (จาก  40  จังหวัด)  จะได้รับมอบรางวัลจาก 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ 
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 ประเภท  อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม  มีผลงานดีเด่น  ในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม 
ของนิสิต  นกัศึกษาระดับอุดมศึกษา  จ านวน  7  คน  (เข็มเชิดชูเกียรติทองค า) 

 

  1. รศ.เกษม   ช่วยพนัง   วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

  2.  นายสุทัศน์  เหมทานนท์    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช   

  3. รศ.ทพ.วิรัช  พัฒนาภรณ์  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

  4. ผศ.พญ.เทวี    วัฒนา    คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  5. นางบุษกร     โกมลภมร    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา   

  6. รศ.ดร.กาญจนา  จนัทร์ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต   

  7. นางพิศมัย    อานัญจวณิชย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี   

 

  ประเภท  คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต   จ านวน  6   คน                
 
 

 ได้รับเงินรางวัลด้วย   คนละ  10,000  บาท 
 

  1.   นางสาวพรประภา  เด่นดวง      ประเภททางการเห็น 

                         :  เป็นผู้มีความมานะพยายามประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและ  

             ครอบครัว พยายามพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  มีภาวะความเป็นผู้น า  จิตสาธารณะ  ช่วยเหลืองาน

    สังคมรวมกลุ่มคนพิการทางสายตาด้วยกัน  ก่อตั้งเป็นชมรม  สมาคมต่างๆ  เพื่อฟื้นฟูและพัฒนา

    คุณภาพชีวิตคนตาบอดให้ดีย่ิงขึ้น 
 

  2.   นางสาวปรียานุช   ศศิธรวัฒนกุล ประเภททางการได้ยินหรือสื่อความหมาย   

                   :  เป็นบุคคลที่มีความพยายามแสวงหาความรู้ เรียนรู้สิ่ง ใหม่ๆ 

 และเปิดโอกาสทางการศึกษาจนส าเร็จระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถ

 ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัว  แล้วยังอุทิศตนด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนหู

 หนวกให้มีความก้าวหน้า สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการพัฒนาคนหูหนวกในภาพรวม และเป็นที่ยอมรับของ

 องค์กรต่างๆ 
 

  3.   นายชัยวัฒน์    แสงสว่าง   ประเภททางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 

                : เป็นคนพิการต้นแบบดูแลคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และ

 ร่วมมือหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน  
 

  4.   นายสมนึก      เพ็งแก้ว      ประเภททางจิตใจหรือพฤติกรรม  

              :  สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  คือ  ดูแล

 ตนเอง  ปฎิเสธสิ่งเสพติด   และสามารถประกอบอาชีพ  มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้  ทั้งยัง

 ช่วยเหลืองานในหมู่บ้านและชุมชน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ป่วยจิตเภทอื่น จนเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

 จนได้เป็นผู้ป่วยจิตเภทดีเด่นของมูลนิธิแก้วอรุณเพื่อการฟื้นฟูทางจิตร่วมกับโรงพยาบาลสวนปรุง 
 

  5.   นายศรายุธ      จันลาภ   ประเภททางสติปัญญา            

                :  ถึงแม้จะเกิดในสภาพแวดล้อมของชนบท ซึ่งมีอาชีพส่วนใหญ่

    เป็นเกษตรแต่  นายศรายุธ   จันลาภ   ก็ไม่ได้ย่อท้อ  ศึกษาพัฒนาตนเองจากคนรอบข้าง  โดยเฉพาะ 

    มารดา  บิดาเอาใจใส่ในการเล้ียงดู  เรียนรู้การใช้ชีวิตประจ าวันจากครอบครัว   ชุมชนและคนรอบข้าง  

    สามารถด ารงชีวิตได้ด้วยตนเองและช่วยเหลือครอบครัว รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยออกบ าเพ็ญ

    สาธารณประโยชน์ของชุมชน  เช่น  วัด  โรงเรียน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าหมู่บ้าน  จึงถือเป็น

    แบบอย่างที่ดีของคนพิการทางสติปัญญาสมควรได้รับการยกย่อง  

 ต่อหน้า  8 ... 
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6.   นายสรวิศ       เพิ่มพูน   ประเภทออทิสติก   

                : มีความรับผิดชอบในการท างาน ได้รับค าชื่นชมเร่ืองความ

    ซื่อสัตย์สุจริต  ไม่มีประวัติเร่ืองการมาสาย  ปรับตัวเข้ากับเพื่อร่วมงานได้ดี  มีมารยาทในการท างาน 

    สามารถด ารงชีวิตได้ด้วยตนเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัว และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บุคคลออทิสตกิ  

    คนอื่นๆ 
 

 

  ประเภท หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น  จ านวน  12  หมู่บ้าน  และผู้น าหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น  จ านวน  2  คน 
 

หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น  12  หมู่บ้าน  (จาก  11  จังหวัด) 
 
 

ภาคเหนือ  3  จังหวัด  (4  หมู่บ้าน)   
 

1. จังหวัดเชียงใหม่     1.1 บ้านศิลาดล  หมู่ 6  ต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  

                (เครื่องปั้นดินเผา ชุดกาน้ าชา  เครื่องใช้) 

             1.2   บ้านกิ่วแลน้อย  หมู่ 10 ต าบลบ้านแม  อ าเภอสันป่าตอง  

               (เคร่ืองไม้  เครื่องใช้/ภาพติดผนัง/ป้ายมงคล  แกะสลัก) 

2.   จังหวัดพะเยา      บ้านสันบัวบก  หมู่ 8  ต าบลบ้านสาง  อ าเภอเมืองฯ   

               (จักสาน กระเป๋า/รองเท้า/แจกัน  จากเส้นใยผักตบชวา) 

3.   จังหวัดล าพูน      บ้านไม้ตะเคียน  หมู่ 2  ต าบลตะเคียนปม  อ าเภอทุ่งหัวช้าง   

                (ผ้าและสิ่งทอ  ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ) 
 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2  จังหวัด (2  หมู่บ้าน)   
 

4.   จังหวัดเลย       บ้านนาป่าหนาด  หมู่ 12  ต าบลเขาแก้ว  อ าเภอเชียงคาน 

             (ผ้าและสิ่งทอ  ผ้าฝ้ายทอมือ) 

5.   จังหวัดอุบลราชธานี    บ้านโนนโพธิ์ใต้  หมู่ 28  ต าบลเมืองเดช  อ าเภอเดชอุดม   

              (จักสาน เสื่อพื้นบ้าน) 
 

 

ภาคกลาง   3  จังหวัด  (3  หมู่บ้าน)    
 

6.   จังหวัดนนทบุรี      กลุ่มแสงประทีป  หมู่ 2  ต าบลบางม่วง  อ าเภอบางใหญ่ 

             (สิ่งประดิษฐ์  ดินหัตถกรรม/ภาพนูนต่ า จากกระดาษผักตบชวา) 

7.   จังหวัดปทุมธาน ี     บ้านโรงหีบ  หมู่ 2  ต าบลบางพูด  อ าเภอเมือง   

            (สิ่งประดิษฐ์ ไม้กวาดทางมะพร้าว/ไม้กวาดดอกหญ้า) 

8.    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   บ้านท้ายบ้าน  หมู่ 8  ต าบลท่าดินแดง  อ าเภอผักไห ่  

             (จักสาน ตะกร้า/กระเป๋าเดินทาง จากหวาย) 
 

 

ภาคตะวันออก  1  จังหวัด  (1  หมู่บ้าน)   
 

9.   จังหวัดระยอง      บ้านชุมชนรวมมิตร  หมู ่3  ต าบลบ้านฉาง  อ าเภอบ้านฉาง   

             (สิ่งประดิษฐ์ กระเป๋า/หมวก เชือกไนล่อนถักโครเชต์) 
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ภาคใต้   2   จังหวัด   (2  หมู่บ้าน)   
 

10.   จังหวัดนครศรีธรรมราช   กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานย่านลิเภาบ้านนาเคียน  หมู่ 7 ต าบลนาเคียน  

                 อ าเภอเมือง  (จักสาน กระเป๋า/ตะกร้า/พัด/ชุดเชี่ยนหมาก จากย่านลิเภา) 

11.   จังหวัดพัทลุง        กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าพนมวังก์  หมู ่6  ต าบลพนมวงก์  อ าเภอควนขนุน 

               (ผ้าและสิ่งทอ  ผ้าทอยกดอก) 
 

 

ผูน้ าหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น   จ านวน   2  คน 

 

 

1.   นายสุด      เพิ่มทรัพย ์   บ้านโรงหีบ  หมู่ 2  ต าบลบางพูด  อ าเภอเมือง  จังหวัดปทมุธานี 

       

2.   นางสุเจนจิต   ทองสภี   กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานย่านลิเภา บ้านนาเคียน  หมู่ 7   ต าบลนาเคียน 

                อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

    

             

 
หมายเหตุ   หากประสงค์จะได้ข้อมูลเพิ่มเติม  โปรดติดต่อมูลนิธิฯ   โทร.  08-1929-4578 

      www. Princessngarmchit.org  ,  facebook –  มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร 


