


 
 

รายชื่อบุคคลดีเด่น และ หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นทั่วประเทศ 
ที่ได้รับรางวัล “ หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  บุคคลส าคัญของโลก ” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม 

ประจ าปี  2561 
ประทานจาก  พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาต ุ

ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธอินุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร 
ในงาน “ วนัหม่อมงามจิตต์  บรุฉัตร  บุคคลส าคัญของโลก ” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม 

ณ   หอประชุมกรมประชาสัมพนัธ์   ซอยอารีย์สัมพันธ์  ถนนพระราม 6  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 
(รางวัล “ หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  บุคคลส าคัญของโลก ”  ประกอบด้วย โล่เกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ)  

 

             
 

ประเภท  ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาคและประจ าจังหวัด  ทั้งอดีตและปัจจบุัน 
ที่ได้ติดตามดูแลทุกข์สุขของเยาวชนผู้รบัทุนมลูนิธิร่วมจติต์น้อมเกล้าฯ  ด้วยจิตใจที่เปี่ยมดว้ยเมตตาธรรม 
และสนบัสนุนกิจกรรมของมูลนธิิฯ  อย่างดียิ่งตลอดมา  จ านวน  47  คน 

 

อดีต ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาค  จ านวน  1 คน 
 
    นางขนิษฐา  บุญราช   
   
ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาค ปัจจุบัน  จ านวน  1 คน 
 
    ดร.ปฤถา  พรหมเลิศ 
 
ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจ ากรุงเทพมหานคร  จ านวน  1  คน 
 

นางวาสนา   ขวัญเมือง  
 
ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจ าจังหวัดและประจ ากรุงเทพมหานคร ปัจจุบันที่ยังด ารง  
 ต าแหน่ง  จ านวน 25 คน ดังนี้ 
    1.  นางสุจิตรา    ศรีนาม      จังหวัดจันทบุรี  
    2.  นางวันดี     วุ่นซิ้ว       จังหวัดชัยภูมิ 
    3.  นายประเสริฐ    ลือชาธนานนท์    จังหวัดตราด 
    4.  นางสุดาภรณ์    สงวนสัตย ์     จังหวัดตาก 
    5.  นางณัฎฐินีภรณ์   จันทรโณทัย     จังหวัดนครราชสีมา 
    6.  นางนวลจันทร์   แย้มศรี      จังหวัดนนทบุรี 
    7.  นางอังคณา    หัตถกิจโกศล     จังหวัดปราจีนบุรี 
    8.  นางเนาวรัตน์    เอกภาพันธ์     จังหวัดพิษณุโลก 
    9.  นางศลิษา     ภิรมย์รัตน์      จังหวัดแพร่ 
    10.  นางสิทธินีย์    ทวิพัฒน์      จังหวัดภูเก็ต 
    11.  นางสุกัญญา    ชุมอุปการ      จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
    12.  ผศ.ดร.จุฑามณี   ตระกูลมุทุตา     จังหวัดยะลา 
    13.  นางพิมลรัตน์    สุกใส       จังหวัดยโสธร 
    14.  นางนงรัตน์    คงเกษม      จังหวัดร้อยเอ็ด 
    15.  นางเพ็ญจันทร์   จันทร       จังหวัดราชบุรี 
    16.  นางจิณณารัชช์   สัมพันธรัตน์     จังหวัดล าพูน 
    17.  นางกุลทรัพย์    ชื่นโกสุม      จังหวัดเลย 



 
    18.  นางชุติพร     วิจิตร์แสงศรี     จังหวัดศรีสะเกษ 
    19.  นางอัญญาณี    เพ็งจันทร์      จังหวัดสงขลา 
    20.  นางศศิวิมล    อุทัยพันธ์      จังหวัดสมุทรปราการ 
    21.  นางจุฬารัตน์    วันไชยธนวงศ์     จังหวัดสุพรรณบุรี 
    22.  นางอุรสา     จินโต       จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
    23.  นางวัชรินทร์    จิตรวิเศษ      จังหวัดหนองคาย 
    24.  นางกษมา     อ้ึงจิตรไพศาล     จังหวัดอุตรดิตถ์ 
    25.  นางสุภวรรณ    อมรโรจน์วรวุฒิ    จังหวัดอ านาจเจริญ 
     
ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจ าจังหวัด ที่หมดวาระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561      
   จ านวน  19  คน  ดังนี้  
    1.  นางสุชาดา   สีสุวรรณ     จังหวัดก าแพงเพชร 
    2.  นางเนตรชนก  ค าดี      จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    3.  นางปัทมา    วิทย์ด ารงค์     จังหวัดนครพนม 
    4.  นางอุษณี    จงจิระ      จังหวัดนครสวรรค์ 
    5.  นางยินดี    พร้อมมูล     จังหวัดนราธิวาส 
    6.  นางโศภาพรรณ  วิมลรัตน์     จังหวัดน่าน 
    7.  นางไขแสง   ศักดา      จังหวัดพังงา 
    8.  นางฉัตรพร   ราษฎร์ดุษดี    จังหวัดเพชรบุรี 
    9.  นายธวัช    สุระบาล     จังหวัดศรีสะเกษ 
    10.  นางนฤมล    พัฒนรัฐ     จังหวัดสงขลา 
    11.  นางสุคนธ ์   เจริญกุล     จังหวัดสงขลา 
    12.  นางฐิตารีย์   รัตนพิเชฏฐชัย   จังหวัดสตูล 
    13.  นางศิริพรรณ   หาญพาณิชย ์    จังหวัดสมุทรปราการ 
    14.  นางศิริโสภา   ตันเสถียร     จังหวัดสมุทรสงคราม 
    15.  นางจิรวรรณ   เพ็ญพาส     จังหวัดสระแก้ว 
    16.  นางพจนันต์   เทวีทิวารักษ์    จังหวัดสระบุรี 
    17.  นางดรุณี    สายวาณิชย์    จังหวัดสิงห์บุรี 
    18.  นางทักษณิภร  ปุตระเศรณี    จังหวัดอ่างทอง 
    19.  นางอัชรา    มากศิริ     จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

 
     

     ประเภท  ครู หรือ เจ้าหน้าที่  ในจังหวัด  ผู้รับผิดชอบดูแลการศึกษาของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ 
    ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน  ด้วยเมตตาจิตที่คู่ควรแก่การยกย่อง  
 
 

  ในกรุงเทพมหานคร   4    คน 
   1. นางวันเพ็ญ   สุนทรศักดิ ์  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวกษิรา  วาระรัมย ์   โรงเรียนบ ารุงรวิรรณวิทยา  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
3. นางภัทรา    บุณยรัตนสนุทร โรงเรียนศรีพฤฒา  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร 
4. นางสาวภาวิณี  มะหะมาน   โรงเรียนสายน้ าผึ้ง ในพระอปุถัมภ์ฯ  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร             

  ส าหรับ  ครู  หรือ  เจ้าหน้าที่ในจังหวัดต่างๆ  จ านวน  76  คน  (จาก  52  จังหวัด)  จะได้รับมอบรางวัลจาก 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนัน้ๆ 

 



ประเภท ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม (ต ารวจจราจร พนักงานกวาดถนน  พนักงานขับรถโดยสาร
ประจ าทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) / บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.)  พลเมืองดี  ดารานักแสดงที่มีจิตอาสา 
และอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  จ านวน  62  คน 
จ านวน  57 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ประเภท อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม  มีผลงานดีเด่น  ในการพัฒนาคุณธรรม  และจริยธรรมของนิสิต 
   นักศึกษาระดับอุดมศึกษา  จ านวน  7  คน  (เข็มเชิดชูเกียรติทองค า) 
 

 
1. รศ.ดร.บุณย์  นิลเกษ      คณะบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั   

            วิทยาเขตเชียงใหม่  อ.เมือง  จ.เชียงใหม ่ 
 

2. รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 
     

3. ดร.วิมลพรรณ  นิธิพงศ ์    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  อ.เมือง  จ.ราชบุรี    
  

4. ดร.สุรี  ขันธรักษวงศ์      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ     
    

5. ผศ.สุดสายชล  หอมทอง     คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยั บูรพา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี   
    

6. น.อ.รศ.อนุรักษ์  โชติดิลก     โรงเรียนนายเรืออากาศนวมนิทกษัตริยาธิราช  เขตสายไหม  กรุงเทพฯ 
     

7. ผศ.ดร.โอภาส  กิจก าแหง    คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 
 

            

 
    

 
 
 
 
 

 
ได้รับเงินรางวัลด้วย คนละ 10,000  บาท  จ านวน  59  คน  (ยกเว้น ดารานักแสดงที่มจีิตอาสาดีเด่น  จ านวน  

3  คน ได้รับเฉพาะโล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติชนิดธรรมดา) 
  

ต ารวจจราจรดีเด่น  จ านวน  10  นาย  
 

   1. ดาบต ารวจ ธนาธิป  ประเสริฐ  ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีต ารวจนครบาล ดอนเมือง  
(ปฏิบัติหน้าที่อ านวยการจราจร บริเวณแยกคลังน้ ามันบาฟส์  
ถนนก าแพงเพชร 6)  

   2. ดาบต ารวจ ประพันธ์  อัศวภูมิ  ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีต ารวจนครบาล บางขุนเทียน  
              (ปฏิบัติหน้าที่ ประจ าจุดแยกบางบอน และทางต่างระดับสวนเรียบ) 
   3. ดาบต ารวจ เผชิญโชค  ฑีฆายุ  ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีต ารวจนครบาล พญาไท  
              (ปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดและกดสัญญาณไฟจราจร  

บริเวณแยกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)  
   4. ดาบต ารวจ พิระชาติ  บัวมาศ   ผู้บังคับหมู่ งานสายตรวจ 2 กองก ากับการ 1  

กองบังคับการต ารวจจราจร  
              (ปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดหน้าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  

และโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย) 
   5. ดาบต ารวจ ภัทรพล  วงศเจริญ  ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีต ารวจนครบาล ลุมพินี 

(ปฏิบัติหนา้ที่สายตรวจเฉพาะกิจ บริเวณเขตพื้นที่ สุขุมวิท ซอย 3 
และ ซอย 4)   

   6. ดาบต ารวจ ศักดิ์ศรี  สาสีดา   บังคับหมู่งานจราจร สถานีต ารวจนครบาล มีนบุร ี 
              (ปฏิบัติหน้าที่อ านวยการจราจร บริเวณแยกโรงเรียนพาณิชยการมีนบุรี  

และหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรี บริหารธุรกิจ) 



 
   7. ดาบต ารวจ เสรี  อินทสระ   ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีต ารวจนครบาล จักรวรรดิ  
              (ปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดในเขตพื้นที่ สน.จักรวรรดิ  

(เยาวราช , ส าเพ็ง , คลองถม) และขับรถยก ) 
   8. ดาบต ารวจ สุระชาติ  ประเสริฐวงค์ ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีต ารวจนครบาล  บางคอแหลม 
              (ปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดแยกพระราม 2 ,  

จุดกลับรถปากซอยสุขสวัสดิ 6 และ 7)   
   9. ดาบต ารวจ ฤทธิรงค์  มุกดา   ผู้บังคับหมู่งานปฏิบัติงานตามโครงการพระราชด าริ 1 กองก ากับการ 6  

กองบังคับการต ารวจจราจร  
              (ปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดทางลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งพหลโยธิน)   
   10.  จ่าสิบต ารวจ ชวินณธรรศ  ผดุงธรรมะสนัติ  ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีต ารวจนครบาล  ลาดพร้าว 
                 (ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจจราจร ทั้งเส้นถนนลาดพร้าว ,  

ถนนนวมินทร์ และแยกส านักงานที่ดิน)  
   

 พนักงานกวาดถนนดีเด่น   จ านวน  10   คน  
    

   1. นางแฉล้ม  ลีลาสุวณิชย์      เขตลาดกระบัง                
              (พื้นที่ถนนฉลองกรุง ตั้งแต่แยกสะพานคลองปรือถึงหอประชุม 
              เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์)      
   2. นางภาวิณี  ชื่นบาน        เขตบางคอแหลม 
               (พื้นที่ถนนพระรามที่ 3 ตั้งแต่หน้าศูนย์การค้า ทรี ออน ทรี  

ถึงแยกถนนเจริญราษฎร์ และเกาะกลางใต้สะพาน)    
   3. นางมนู  สันติเพชร          เขตบางพลัด 
              (พื้นที่ถนนบรมราชชนนี (ฝั่งขาเข้า)  ตั้งแต่คลองบางบ าหรุ   

ถึงทางออกห้างสรรพสินค้าเมเจอร์ปิ่นเกล้า)   
4. นางมานิต  จรูญเนตร     เขตสะพานสูง 

              (พื้นที่ถนนรามค าแหง  ตั้งแต่หน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
              ถึงซอยรามค าแหง 152) 
   5. นางเมียด  โนนนาตร์     เขตห้วยขวาง 
               (พื้นที่ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงห้วยขวางถึงร้านกวงทะเลเผา) 
   6. นางรุ่งลักษณ์  ดวงชื่น     เขตบางบอน    
              (พื้นที่ถนนกาญจนาภิเษก (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่คลองบางบอน  

ถึง แยกทางเข้าถนนเอกชัย) 
   7. นางวาศีรฎา  ยงพฤกษา    เขตคลองสาน     
               (พื้นที่โค้งวงเวียนใหญ่ ตั้งแต่ร้านทองแม่ทองสุขถึงมุมถนนเจริญรัถ) 
   8. นางสายทอง  เกิดศิร ิ        เขตดอนเมือง    
               (พื้นที่ถนนสรงประภา ตั้งแต่ซอยสรงประภา 5  ถึง แยกประชาอุทิศ) 
   9. นางสุนีย์  ศรีสุข          เขตบึงกุ่ม   
              (พื้นที่ถนนนวมินทร์ (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่ซอยนวมินทร์ 30 

         ถึง หน้าร้านตั้งวัฒนา)    
   10.  นายสมภพ  คล้ายหุ่น     เขตบางขชุนเทียน   
               (พื้นที่ เส้นทางเดินชมและศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบางขุนเทียน)  

 
 
 
 
 
 
 



 
พนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ดีเด่น  จ านวน  10  คน  

 
 

ก.  รถประจ าทาง ขสมก.  จ านวน  8   คน 
 
   1. นายชินวัตร  ฤกษ์ชัย     ขับรถ สาย 39   

  (จาก  ตลาดไท ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)  
     2. นายบรรพต  คะหินทพงษ์   ขับรถ สาย 66  
              (จาก ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  ถึง  สถานีขนส่งสายใต้ใหม่)   
   3. นายพรรษา  สิริวรพันธ ์    ขับรถ สาย 526  
              (จาก สวนสยาม ถึง หนองจอก)  
   4. นายไพสนัติ์   เขียวดี     ขับรถ สาย 73 ก  
              (จาก สวนสยาม ถึงสะพานพุทธ)   

  5. นายทองแหวน  ดวงมณ ี    ขับรถ สาย 21  
              (จาก วัดคู่สร้าง เขตทุ่งครุ ถึง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
 
   6. นายวชิาญ   แสงวงศ์     ขับรถ สาย 179    

             (จาก อูพ่ระราม 9 ถึง ท่าเรือพระราม 7) 
   7. นายวิริยะ  ทรงทรัพย ์    ขับรถ สาย  2      

             (จาก ส าโรง ถึง ปากคลองตลาด)    
   8. นายสนอง  หลักตา     ขับรถ สาย 42   
              (จาก วงกลมเสาชิงช้า  ถึง วงกลมเสาชิงช้า กล่าวคือ ขับรถเป็นวงกลม  

ผ่านถนนราชด าเนิน ห้างสรรพสินค้าพาต้า สามแยกไฟฉาย ท่าพระ  
              บางยี่ขนั วงเวียนใหญ่ สะพานพระปกเกล้า  ปากคลองตลาด    

ดีโอสยาม และกลับมาที่ วงกลมเสาชิงช้า) 
 

ข. รถร่วมบริการ ขสมก.  จ านวน  2  คน  
   1. นายชูชัย  มงคลเอี่ยม      ขับรถ สาย 71 
              (ตลาดปัฐวิกรณ์ ถึง วัดธาตุทอง)   
   2. นายเอกยุทธ   พงษโ์พชน ์   ขับรถ สาย 39  
              (มหาวิทยาลัยรามค าแหง ถึง มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม) 
 
 
       พนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง บขส. ดีเด่น  จ านวน  10   คน  
 
     ก. รถประจ าทาง บขส.  จ านวน   7  คน  
   1. นายค าแหง  ศรีทอง     ขับรถ ระดับ 2   
               (กรุงเทพมหานคร ถึง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์)    
     2. นายธนกฤตศรณ์  รอดแก้ว   ขับรถ ระดับ 3    

             (กรุงเทพมหานคร ถึง จังหวัดเชยีงใหม)่    
   3. นายปราโมทย์  เชยสาคร    ขับรถ ระดับ 4   

              (กรุงเทพมหานคร ถึง อ าเภอหลังสวน จงัหวัดชุมพร)    
   4. นายปัญญา  ดษิฐบรรจง    ขับรถ ระดับ 3   

              (กรุงเทพมหานคร ถึง อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี) 
   5. นายศุภกิจ  ชาติสิร ิ     ขับรถ ระดับ 4    

              (กรุงเทพมหานคร ถึง จังหวัดภูเก็ต)  



 
   6. นายอ านาจ  ทิมรัตน ์       ขับรถ ระดับ 2   

              (กรุงเทพมหานคร ถึง จังหวัดพิษณุโลก)  
  7. นายอนุพงค์  แย้มขะมัง    ขับรถ ระดับ  2   
              (กรุงเทพมหานคร  ถึง  อ าเภอแม่สอด จังหวัดเชียงราย)   

              ข. รถร่วมบริการ บขส.  จ านวน  3  คน  
   1. นายนิรันดร์  ไชยสาร     พนักงานขับรถโดยสาร บริษัท เทพสมบัติ จ ากัด  

         (กรุงเทพมหานคร ถึง จังหวัดนา่น)    
  2. นายบรรพต  เส็งเอ่ียม    พนักงานขับรถโดยสาร บริษัท รถรุ่งเรือง จ ากัด   

              (สุวรรณภูมิ – อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)   
  3. นายอ านาจ  สาระวงษ ์    พนักงานขับรถโดยสาร บริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด  
              (กรุงเทพมหานคร ถึง จังหวัดศรีสะเกษ) 
 
  

อาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่น  จ านวน  10  คน  
  

   1. นายเดชาวัต  ปัญญาด ี    สถานทีป่ฏิบัตงิาน  จังหวัดก าแพงเพชร      
   2. นายติณณภพ  กฤชธนากร   สถานทีป่ฏิบัตงิาน  จังหวัดปทุมธาน ี    
   3. นายทรงวฒุ ิ  ปันชยั     สถานทีป่ฏิบัตงิาน  จังหวัดชัยนาท       
   4. นายธนวัฒน ์  ตราเต็ง    สถานทีป่ฏิบัตงิาน  จังหวัดกระบี ่    
   5. นายบวรเกียรติ คชินทร    สถานทีป่ฏิบัตงิาน  จังหวัดก าแพงเพชร  
   6. นายศักดิ์ชัย  ชนะอุดม       สถานทีป่ฏิบัตงิาน  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
   7. นายศิรวิทย์  นาคบรรพต    สถานที่ปฏิบัติงาน  จังหวัดสตูล     
   8. นายสมชาย  ประจวบลาภเจริญ  สถานที่ปฏิบัติงาน  กรุงเทพมหานคร     
   9. นายสุวัฒน์   ภู่ทองสุข    สถานที่ปฏิบัติงาน  จังหวัดนครราชสีมา    
   10. นายอภิศักดิ์  พาศรี     สถานที่ปฏิบัติงาน  จังหวัดพังงา    

 

 
 

 พลเมืองดี  จ านวน  9  คน   
  

ชื่อ-สกุล     นายทวีสิทธิ์  อุ่นสกุลสุข 
ภูมิล าเนาเดิม   กรุงเทพมหานคร    
การศึกษา     ปริญญาโท        
อาชีพ           ผู้ดูแลท่าเรือวัดคลองเตยนอก เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 
 
ชื่อ-สกุล     นายไพบูลย์  ข ามาก 
ภูมิล าเนาเดิม   จังหวัดสมุทรปราการ    
การศึกษา     ไม่ได้เรียนหนังสือ        
อาชีพ      คนขับเรือวัดคลองเตยนอก เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานที่เสนอ  สถานีวิทยุ จส.100 
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล คุณไพบูลย์ฯ เป็นคนช่างสังเกตและมีไหวพริบ และทั้ง ๒ คน มีความเมตตาต่อผู้อ่ืน 
โดยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 06.00 น. ขณะที่ คุณไพบูลย์ฯ ก าลังขับเรือออกจากท่าเรือวัด
คลองเตยนอก กรุงเทพมหานคร เพ่ือข้ามไปท่าเรือฝั่งจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อไปถึงกลางแม่น้ า มีผู้ชายกระโดด 



 
น้ าฆ่าตัวตาย คุณไพบูลย์ฯ สังเกตเห็นจึงสามารถคว้าจับแขนเสื้อไว้ได้ทัน และขณะนั้นมีเรือในท่าเรือเดียวกันขับ
ผ่านมาพอดี จึงช่วยกันจับตัวไว้และน าไปขึ้นฝั่งจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อคุณทวีสิทธิ์ฯ ผู้ดูแลท่าเรือ ฝั่ง
กรุงเทพมหานคร ทราบข่าว จึงได้ประสานงานกับก านันท้องถิ่นช่วยดูแลผู้ชายไว้ก่อนเกรงว่าจะพยายามฆ่าตัวตาย 
และคุณทวีสิทธิ์ฯ ได้ประสานงานกับ ต ารวจ และน าตัวไปที่ สน.ท่าเรือ ซึ่งผู้ชายพูดคุยไม่รู้เรื่อง ระหว่างนั้น คุณทวี
สิทธิ์ฯ พยามยามพูดคุย ปลอบใจ จนผู้ชายไว้วางใจ จึงได้บอกเบอร์โทรศัพท์ญาติ  คุณทวีสิทธิ์ฯ จึงแจ้งให้ จส.100 
ช่วยประชาสัมพันธ์หาญาติ จนญาติมารับตัวผู้ชายกับบ้านอย่างปลอดภัย 
 
 
ชื่อ – สกุล           นายสากล  กัสปะ 
ภูมิล าเนาเดิม        กรุงเทพมหานคร       
การศึกษา          ประถมศึกษาปีที่ 4 
อาชีพ           ขับรถแท็กซ่ี 
หน่วยงานที่เสนอ  สถานีวิทยุ จส.100 
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล  เป็นผู้ที่ช่างสังเกต และมีความเมตตาต่อผู้อื่น โดยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา
ประมาณ 07.00 น. ได้ขับรถผ่านไปทางถนนวิภาวดี ก่อนถึงด่านทางด่วนดินแดง สังเกตเห็นรถยนต์โตโยต้า คัมรี่ 
จอดอยู่ช่องทางด่วน ตรงข้ามโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และเห็นคนขับรถผู้ชายนอน มีน้ าลายสีเหลืองไหลออกจาก
ปาก ประตูรถได้เปิดไว้ ลักษณะผิดสังเกต จึงถอยรถกลับมาดู และโทรศัพท์แจ้งไปยัง จส. 100 เพ่ือประสานขอ
ความช่วยเหลือจาก สน.ดินแดง และหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลราชวิถี ช่วยเหลือ เมื่อต ารวจไปถึงที่เกิดเหตุ ผู้ป่วยไม่มี
การตอบสนอง มีอาการชักเกร็ง ขณะเดียวกัน จส.100 สารมารถติดต่อญาติได้ทราบว่าเป็นน้องชายมีโรคประจ าตัว
เบาหวานและโรคหัวใจ 
 

ชื่อ – สกุล           นายอธิวัฒน์  ปิยะอัครศักดิ์ 
ภูมิล าเนาเดิม        กรุงเทพมหานคร    
การศึกษา          ปริญญาตรี 
อาชีพ           ธุรกิจส่วนตัว (ร้านขายข้าวแกง) 
หน่วยงานที่เสนอ  สถานีวิทยุ จส.100 
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล  เป็นผู้ที่มีความเอ้ือเฟ้ือ และมีน้ าใจ  โดยเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา
ประมาณ 18.00 น. ได้มีผู้ชายหน้าตามอมแมม ลักษณะท่าทางอิดโรย เดินเข้าไปในร้าน จึงได้น าอาหารและน้ าดื่ม 
มาให้ และให้นั่งพักที่ร้านจนร้านปิด จึงได้ให้คนไปส่งที่ป้ายรถเมล์ ต่อมาทราบว่าผู้ชายคนดังกล่าว คือ นายฮาร์กา 
บาฮาดู ซับบา หนึ่งในคณะครูจากประเทศภูฏาน ที่พลัดหลงจากคณะอาจารย์ชาวภูฏาน ที่เดินทางมาดูงานที่
ประเทศไทย ซึ่งเลขานุการเอกอัครราชทูตภูฏาน เข้าแจ้งความกับต ารวจ สน.บางซื่อ เพ่ือให้ช่วยตามหา เพราะ
นายฮาร์กาฯ ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ พูดได้เฉพาะภาษท้องถิ่นภูฏาน  และ คุณอธิวัฒน์ฯ ได้มีโอกาสพบ
นายต ารวจที่รู้จัก ที่ สน.ปากน้ า จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งก าลังตามหา ทราบว่ามีผู้น าส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการ  
ต่อมา  พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา  ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ได้สั่งการให้ย้าย นายฮาร์กา ไปรักษาตัวต่อที่
โรงพยาบาลต ารวจ หลังจากเข้ารักษาตัวแล้ว สถานฑูตภูฏาน ได้ด าเนินการส่งตัว นายฮาร์กาฯ กลับประเทศเป็นที่
เรียบร้อย    
ชื่อ – สกุล    นายก าพล จันทร์เทพ 
ภูมิล าเนาเดิม     จังหวัดเลย  
การศึกษา         มัธยมศึกษาปีที่ 3 
อาชีพ      ขับรถแท็กซ่ี 
หน่วยงานที่เสนอ   สถานีวิทยุ สวพ.FM 91 
 



 
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล   เป็นผู้แสดงออกซึ่งความเมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ โดยเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 
2561 เวลา 01.30 น. ระหว่างที่ขับรถผ่านถนนรัชดาภิเษก บริเวณหน้าโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ได้เห็นรถส่วน
บุคคลฮอนด้าแจ๊ส จอดอยู่ จึงเข้าใจว่ารถจอดเสีย จึงจอดรถเพ่ือจะเข้าไปให้การช่วยเหลือ แต่พบว่าคนขับได้รับ
บาดเจ็บถูกแทงท่ีหน้าอกและมีเลือดออกค่อนข้างมากและไม่สามารถขับรถเองได้ จึงรีบแจ้ง สวพ.91 เพ่ือขอความ
ช่วยเหลือให้ประสานส่งรถพยาบาลไปรับผู้ป่วยจนกระทั่งทางศูนย์กู้ชีพนเรนทรได้ส่งรถพยาบาลไปรับผู้บาดเจ็บ
และน าส่งโรงพยาบาลโดยปลอดภัย 
 

ชื่อ – สกุล    นายพงศ์ชัยลักษณ์  ชลาชัย   
ภูมิล าเนาเดิม     จังหวัดสมุทรปราการ   
การศึกษา         ประถมศึกษาปีที่ 4 
อาชีพ      ขับรถแท็กซ่ี 
หน่วยงานที่เสนอ   สถานีวิทยุ สวพ.FM 91 
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล   เป็นผู้แสดงออกซึ่งความเมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ โดยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 
2560 เวลา 01.30 น. ระหว่างที่ขับรถผ่านถนนเทพารักษ์ บริเวณหน้าบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เห็นผู้ชาย
ถูกชิงทรัพย์ จึงลงไปให้การช่วยเหลือ พบว่าคนร้ายได้ท าร้ายร่างกายผู้เสียหายและชิงรถจักรยานยนต์และทรัพย์สิน
หลบหนีไป จึงรับผู้เสียหายขึ้นรถ เพ่ือจะน าไปโรงพยาบาล แต่ระหว่างทางพบเห็นรถของผู้เสียหายจอดทิ้งอยู่ริม
ถนน จึงรีบแจ้ง สวพ.FM 91 เพ่ือประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจน ารถผู้เสียหายไปเก็บรักษาไว้ที่
สถานีต ารวจและพาผู้เสียหายไปโรงพยาบาล ท าให้ผู้เสียหายได้รถคืนและไปโรงพยาบาลได้ทันเวลา  
 

ชื่อ-สกุล      นายสุนทร อ่านเขียน 
ภูมิล าเนาเดิม  สมุทรปราการ 
การศึกษา    ประถมศึกษาปีที่ 6 
อาชีพ     ขับรถแท็กซี่ 
สรุปผลงานทีไ่ด้รับรางวัล   เป็นผู้แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ถือเอาทรัพย์สินของผู้อ่ืนมาเป็นของตน โดย
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. ได้รับผู้โดยสารไปส่งที่ตรงข้ามโรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ เขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ หลังจากส่งผู้โดยสารแล้วเห็นกระเป๋าสตางค์สีน้ าตาลหล่นอยู่ในรถ พบว่ามีธนบัตร
ดอลลาร์จ านวนมาก จึงตัดสินใจน ากระเป๋าเข้าไปฝากที่ สวพ.FM 91 ตรวจสอบแล้วมีธนบัตรสกุลเงินดอลลาร์ 
6,500 ดอลลาร์ คิดเป็นเงินบาทไทย มูลค่า 214,882 บาท ซึ่งเป็นของนักท่องเที่ยวชาวโรมาเนีย คุณสุนทรฯ คิดว่า
เงินจ านวนมากขนาดนี้เจ้าของกระเป๋าคงร้อนใจและเดือดร้อน เพราะมาอยู่ต่างบ้านต่างเมือง จึงรีบติดต่อ สวพ.91 
และเดินทางน ากระเป๋าเข้ามาฝากไว้เพ่ือติดตามหาเจ้าของจนสามารถส่งคืนทรัพย์สินให้เจ้าของที่แท้จริงได้ 
 
ชื่อ – สกุล    นางสาวปณิดา   ยศปัญญา 
ภูมิล าเนาเดิม     จังหวัดปทุมธานี   
การศึกษา         ปริญญาตรี 
อาชีพ      รับจ้าง 
หน่วยงานที่เสนอ   สถานีวิทยุ สวพ.FM 91 
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล เมือปี 2560 ขณะก าลังศึกษาปีที่ 4 สาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลการทุจริตเงิน
งบประมาณช่วยเหลือคนจน ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง จังหวัดขอนแก่น  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ซึ่งน ามาสู่การเป็นข่าวและเกิดการตรวจสอบการทุจริตทั่ว
ประเทศ นับได้ว่าเป็นตัวอย่างที่น่ายกย่องในความกล้าหาญตัดสินใจท าสิ่งที่ถูกต้องโดยเปิดโปงการทุจริตในครั้งนี้  
 
 



 
ชื่อ - สกุล    นายบุญบัญชร บุญนาม 
ภูมิล าเนาเดิม   จังหวัดนครปฐม 
การศึกษา    ประถมศึกษาปีที่ 4 
อาชีพ     ขับรถแท็กซี่ 
หน่วยงานที่เสนอ  สถานีวิทยุ TRS 99.5 
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล  เป็นผู้ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เพ่ือนมนุษย์ ในด้านต่างๆ  มากมาย รวมทั้ง
เสียสละทรัพย์ส่วนตัวช่วยเหลือสังคม อาทิ เป็นจิตอาสาร่วมกับเพื่อนๆ โดยการขับรถแท็กซี่ วิ่งรับส่งผู้โดยสารทั้ง
วัน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2551 และวันที่ 12 สิงหาคม ๒๕๕๒  และน าเงินทั้งหมดที่วิ่งในวันนั้น ไม่หักค่าใช้จ่าย
มอบให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  / ตั้งจุดรับบริจาค ช่วยเหลือน้ าท่วม ในปี 
2554 ด้วยการตั้งจุดบริจาค สิ่งของ น าไปช่วยเหลือ ร่วมกับหลายหน่วยงาน ในหลายจังหวัด ที่ประสบอุทกภัยน้ า
ท่วม ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค  ์  สิงห์บุรี  อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ และ 
นครปฐม / ช่วยเหลือโรงพยาบาลหลังน้ าท่วม โดยการจัดท าโครงการ "ยิ้มใสสวมใส่สะอาด" ตัดชุดผู้ป่วยทั้งชาย
และหญิง มอบให้แก่โรงพยาบาล นครชัยศรี จ านวน 300 ชุด พร้อมกับบริจาคเงินบ ารุงโรงพยาบาล จ านวน 
10,000 บาท และจัดซื้อรถวีลแชร์ บริจาคให้แก่โรงพยาบาลลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี หลังน้ าท่วมใหญ่ 
จ านวน 8 คัน 

   
ดารานักแสดงที่มีจิตอาสาดีเดน่  จ านวน  3   คน   

   
ชื่อ – สกุล           นาย วรเชษฐ์  เอมเปีย    
ภูมิล าเนาเดิม       จังหวัดชลบุรี 
การศึกษา         ปริญญาตร ี
หน่วยงานที่เสนอ   สถานีวิทยุ สวพ.FM 91  
สรุปเหตุการณ์ท าความดี   เป็นผู้ที่ผันตัวเอง จากอดีตมือกลองวงสไมล์บัฟฟาโล ตลอดเวลา 10 ปี มาท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปิดโรงทาน “เชษฐ์  สไมล์บัฟฟาโล” ที่ต าบลหนองขยาด อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี  ดูแลเด็กยากไร้ให้มีข้าวกิน ได้เรียนหนังสือ ฝึกอาชีพ (วิชาช่าง / ท าการเกษตร) สอนทุกอย่างที่เขารู้ เพื่อ
เด็กจะได้ท างานช่วยเหลือตัวเองได้ โดยไม่เป็นภาระของสังคม แสดงถึงความเป็นผู้มีเมตตา เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือ เกื้อกูล 
แบ่งปันต่อเพื่อนมนุษย์ 
 
ชื่อ – สกุล           นางสาวอรทัย  ดาบค า  (ต่าย)    
ภูมิล าเนาเดิม       จังหวัดอุบลราชธาน ี
การศึกษา         ปริญญาตร ี
หน่วยงานที่เสนอ   สถานีวิทยุ สวพ.FM 91 
สรุปเหตุการณ์ท าความดี   อุทิศตนช่วยเหลือสังคมและงานการกุศลอย่างสม่ าเสมอ อาทิ การช่วยเหลือน้ าท่วม ได้น า
เพื่อนศิลปิน นักร้อง จัดกิจกรรมร้องเพลงเปิดหมวก เพื่อน ารายได้ และเสียสละเงินส่วนตัว ซื้อสิ่งของจ าเป็นลงพื้นที่น้ า
ท่วม น าสิ่งของบรรเทาทุกข์ ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม พร้อมน าอุปกรณ์เครื่องเขียน แบบเรียนไปมอบให้โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ที่น้ าท่วมสูง ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนี้ ยังได้บริจาคเงินผ่านกองทุนเหรียญสลึง เพื่อน้อง
ด้อยโอกาสกับ สวพ.FM91 น าไปช่วยเหลือ ครูติ๋ว ผู้ก่อตั้งบ้านโฮมฮัก ช่วยเด็กด้อยโอกาส/เด็กติดเชื้อ HIV ฯลฯ ที่ จังหวัด
ยโสธร ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม  2561 ขณะก าลังจะถ่ายละคร อยู่ที่หน้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ได้เข้าช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน เกิดอุบัติเหตุล้มและร่างไปติดอยู่ใต้ท้องรถประจ าทาง จนกระทั่งเด็กนักเรียนปลอดภัย  และถูกน าตัวส่ง
โรงพยาบาล และได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๔๘ สาขาสื่อสารมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่
ป้องกันปัญหาสังคม จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์  รางวัลลูกกตัญญูดีเด่น ประจ าปี 2548 จาก    
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ รางวัลสตรีดีเด่น ประจ าปี 2554 สาขาผู้ท าคุณประโยชน์
และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุบลราชธานี   รางวัล"เข็มเกียรติคุณกิตติมศักดิ์  ในฐานะผู้บ าเพ็ญประโยชน์แก่  
 



 
สังคมและประเทศชาติ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้มอบ 
 
ชื่อ – สกุล           นายอเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์ (อเล็กซ์ )  
ภูมิล าเนาเดิม       กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา         ปริญญาตร ี
หน่วยงานที่เสนอ   สถานีวิทยุ สวพ.FM 91 
สรุปเหตุการณ์ท าความดี   อุทิศตนช่วยเหลือสังคมและงานการกุศลอย่างสม่ าเสมอ อาทิ ประมูลเสื้อเพื่อช่วยผู้ประสบภัย
น้ าท่วม ในงานเวทีน้ าใจไทย และลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ ประสบภัยน้ าท่วม และท างานจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง EEC Thailand (Environmental Education Centre Thailand ) หรือ “ศูนย์
สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย” ซึ่งตั้งใจจะท าตามรอยเท้าของในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดยการสร้างคน ปกป้องและอนุรักษ์
ผืนดินและผืนป่า พร้อมปลูกฝังจิตส านึกเยาวชนและคนทั่วไป  ให้ตระหนักถึงความส าคัญและหยุดท าลายสิ่งมีชีวิตและ
ธรรมชาติ รวมถึงการช่วยเหลือ “ผู้พิการทางสายตา” จัดค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา ส าหรับนักเรียนตาบอดและตาบอดพิการ
ซ้ าซ้อน สอนเด็กๆผู้พิการทางสายตาให้ว่ายน้ าและด าน้ า พร้อมทั้งมีการระดมเงินร่วมกับแฟนคลับที่มีจิตอาสา ช่วยกัน
ท าบุญ จนสามารถซื้อรถพยาบาลช้าง ส าหรับใช้บริการรับ-ส่งขนช้าง เพื่อไปรักษาที่โรงพยาบาลช้างได้อย่างสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น  
   
  ประเภท  คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวติ   จ านวน  6   คน                
 
 
 ได้รับเงินรางวัล   คนละ  10,000  บาท 
 

1. นายวีรวฒุิ    เลิศชัยสุวรรณ      ประเภททางการเห็น    
2. นางสาวกฤษณา ล้นเหลือ      ประเภททางการได้ยนิหรือสื่อความหมาย    
3. นางสาวจิรากัญ   มากบุญธรรม     ประเภททางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย    
4. นางเตือนใจ    พัวพัน      ประเภททางจติใจหรือพฤติกรรม   
5. นายพีรัช     พนาโยธากุล     ประเภททางสติปัญญา    
6. นายกันตพงษ์   ทองแก้ว    ประเภทออทิสติก    

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

 
ภาคเหนือ  2 จังหวัด 2 หมู่บ้าน 
1. จังหวัดเชียงใหม่   กลุ่มหัตถกรรมทอผ้า  บ้านดงด า  หมู่ที่ 5  ต าบลฮอด  อ าเภอฮอด 

(ผ้าและสิ่งทอ)   ผ้าทอกะเหรี่ยง (เสื้อผ้ากะเหรี่ยง/ย่าม/ผ้าคลุมไหล่/ผ้ารองจาน) 
2. จังหวัดแพร ่    กุล่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ  บ้านธรรมเมือง หมู่ที่ 5  ต าบลช่อแฮ  อ าเภอเมือง 

(สิ่งประดิษฐ์)    ผ้าด้นมือ (ปลอกหมอนอิง/ผ้าคลุมเตียง) 
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด 3 หมู่บ้าน 
1. จังหวัดบุรีรัมย ์   กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านเจริญสุข  หมู่ที่ 12  ต าบลเจริญสุข  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

(ผ้าและสิ่งทอ)   ผ้าฝา้ยทอมือ (ผ้าพันคอ/ผา้คลุมไหล่) 
2. จังหวัดเลย    กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายพื้นบ้านไทด า(ฟื้นฟู)  บ้านนาป่าหนาด  หมู่ที่ 4   

ต าบลเขาแก้ว  อ าเภอเชียงคาน 
(ผ้าและสิ่งทอ)   ผ้าฝา้ยพื้นบ้านไทด า (เสื้อผ้าส าเร็จรูป/กระเป๋า) 
 



 
3. จังหวัดอุบลราชธาน ี  กลุ่มอาชีพสตรีทอผา้ช่องเม็ก  บ้านเหลา่อินทร์แปลง  หมู่ที่ 3   

ต าบลช่องเม็ก  อ าเภอสิรินธร 
 (ผ้าและสิ่งทอ)   ผ้าทอช่องเม็ก (ผา้ขาวม้าและผา้ถุงฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ) 
 
ภาคกลาง 5 จังหวัด 5 หมู่บ้าน 
 
1. จังหวัดชลบุรี    ชมรมผ้าทอมือบ้านปึก  บ้านสวนมะม่วง  หมู่ที่ 2  ต าบลบ้านปึก อ าเภอเมือง 

(ผ้าและสิ่งทอ)   ผ้าทอ(ผา้ทอ/เสื้อผ้า/หมวก/ผลติภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน) 
 
2. จังหวัดนครนายก   กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่  บ้านใหม่  หมู่ที่ 4   
        ต าบลเกาะหวาย  อ าเภอปากพลี 
 (ผ้าและสิ่งทอ)   ผ้าทอ (ผา้ทอ/เสื้อผ้าส าเร็จรูป/กระเป๋า) 
3. จังหวัดนครสวรรค์  กลุ่มทอผ้าไหมบา้นชุมตาบง  หมู่ที่ 8  ต าบลชุมตาบง  อ าเภอชมุตาบง 

(ผ้าและสิ่งทอ)   ผ้าทอ  
4. จังหวัดนนทบุร ี   ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด  หมู่ที่ 1  ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอปากเกร็ด 
 (เครื่องไม้)     โต๊ะ/มา้นั่งยาว/ตู้เสื้อผา้/เขียง/ชั้นวางของ 
5. จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มบ้านเบญจรงค์บางช้าง  บ้านคลองวัดจุฬามณี  หมู่ที่ 9   
        ต าบลบางชา้ง  อ าเภออัมพวา 
 (เครื่องปั้นดินเผา)  เครื่องเบญจรงค์ 
 
ภาคใต้  2 จังหวัด  2 หมู่บ้าน 
1. จังหวัดนราธิวาส    กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพรุกาบแดง  หมู่ที่ 7  ต าบลไพรวัน  อ าเภอตากใบ 

(จักสาน)     กระเป๋า/ตระกร้า/หมวก 
2. จังหวัดยะลา    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา  บ้านโต๊ะปาเกะ  หมู่ที่ 2   

ต าบลวังพญา  อ าเภอรามัน 
 (จักสาน)     กระเป๋า/กล่องอนกประสงค์/แฟ้ม/ปกไดอารี่ 

 
ผู้น าหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น   จ านวน   2  คน 
 
1. นายเกษม อินทโชต ิ   จงัหวัดชลบุรี 
2. นางรอบียะ๊ เย๊าะลีมา   จังหวัดยะลา 
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