
ประเภท  ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนสว่นภูมิภาคและประจาํจงัหวดั  ทั้งอดีตและปัจจุบนั

ท่ีไดติ้ดตามดแูลทุกขสุ์ขของเยาวชนผูร้บัทุนมลูนิธิร่วมจิตตน์อ้มเกลา้ฯ  ดว้ยจิตใจท่ีเป่ียมดว้ยเมตตาธรรม 
และสนับสนุนกิจกรรมของมลูนิธิฯ  อยา่งดียิง่ตลอดมา  จาํนวน   25   คน 

รายช่ือบุคคลดีเด่น และ หมู่บา้นหตัถกรรมดีเด่นทัว่ประเทศ 

ท่ีไดร้บัรางวลั “ หม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร ” รางวลัสรา้งเสริมคนดีมีคุณธรรม 
ประจาํปี  2557 

ประทานจาก  พระเจา้วรวงศเ์ธอ  พระองคเ์จา้โสมสวลี  พระวรราชาทินดัดามาต ุ

องคป์ระธานกิตติมศกัด์ิมลูนิธิอนุสรณห์ม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร 

ในงาน “ วนัหม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร ” งานสรา้งเสริมคนดีมีคุณธรรม 

วนัเสารท่ี์  18  ตุลาคม  2557  ณ  หอประชุมกรมประชาสมัพนัธ ์ ซอยอารียส์มัพนัธ ์

(รางวลั “ หมอ่มงามจิตต ์ บุรฉตัร ”  ประกอบดว้ย โล่เกียรติคุณ และเข็มเชิดชเูกียรติ) 
 
 

             
 

 

 

 

 

  
  ก.  ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนส่วนภมิูภาคปัจจุบนั   1   คน 
 

      นางอจัฉรา   สงวนพงศ ์
 

  ข.  อดีตประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจาํจงัหวดั   9   คน 
    

    1.  นางเครือวลัย ์  เจียรณยั     จงัหวดัชยัภมิู 

    2.  นางสวา่งศรี   วงษ์ชยัชนะ    จงัหวดันครปฐม 

    3.  นางเลขา    ซ่ือธานุวงศ ์    จงัหวดันครศรีธรรมราช 

    4.  นางเอมอร   พานิชพงศ ์    จงัหวดัปัตตานี 

    5.  นางศรินดา   ลมุล      จงัหวดัปัตตานี 

    6.  นางสุปราณี   ชาตไพสิฐ    จงัหวดัระยอง 

    7.  รองศาสตราจารยร์ตันา จกักะพาก  จงัหวดัสกลนคร 

    8.  นางขนิษฐา   บุญราช     จงัหวดัสงขลา  

    9.  นางก่ิงกาญจน์  เอ่ียมระหงษ์    จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

  ค.  ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจาํจงัหวดัปัจจุบนั   15   คน 
 

    1.  นางมารยาท   ตงัคณานุกลูชยั   จงัหวดัฉะเชิงเทรา       

    2.  นางมนัญญา   ประสาทบณัฑิตย ์  จงัหวดัเชียงใหม ่

    3.  นางกมลวนัย ์  หทยะตนัยติ์    จงัหวดัตาก 

    4.  นางสายฝน   บุญญานุสาสน์   จงัหวดันนทบุรี 

    5.  นางธญัญลกัษณ ์ ศิริชนะ     จงัหวดันราธิวาส 

    6.  นางนิตยา   พ่ึงโสภา     จงัหวดัน่าน 

    7.  นางสุวมิล   ศรีหะไตร     จงัหวดับุรีรมัย ์  

    8.  นางปรียา   ศรีวฒันตระกลู   จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

    9.  นางสาวจิตรา  พรหมชุติมา    จงัหวดัปราจนีบุรี 

    10. นางโสภิดา   ถีถะแกว้     จงัหวดัยโสธร 
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    11. นางศิรดา   กีรติเรขา     จงัหวดัศรีสะเกษ 

    12. นางสุนี    บุญญะโสภตั    จงัหวดัสมุทรสาคร 

    13. นายนิรนัดร ์   กลัยาณมิตร    จงัหวดัสุรินทร ์

    14. นางมลสุดา   ชาํนิประศาสน์   จงัหวดัอ่างทอง 

    15. นางพลูทรพัย ์  สิงหศ์กัดา    จงัหวดัอุดรธานี 

     

 

     ประเภท  ครู หรือ เจา้หนา้ท่ี  ในจงัหวดั  ผูร้บัผิดชอบดแูลการศึกษาของเยาวชนผูด้อ้ยโอกาสทัว่ประเทศ 

    ของมลูนิธิร่วมจิตตน์อ้มเกลา้ฯ  ดว้ยเมตตาจิตท่ีคู่ควรแก่การยกยอ่ง  
 

 

  ในกรุงเทพมหานคร   3    คน 

   1. นางอรุณนี         จิตรช้ื์น       โรงเรียนวดัจนัทรป์ระดิษฐาราม    เขตภาษีเจริญ  
 

2. นางสาวมยุรี    เสมใจดี   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ    เขตสวนหลวง  
 

  3. นางสาวธญัญวรรณ แจม่จาํรสั  โรงเรียนมธัยมวดับึงทองหลาง    เขตบางกะปิ   
        

 

  สาํหรบั คร ูหรือ เจา้หนา้ท่ีในจงัหวดัต่างๆ  จาํนวน  78  คน  (จาก  57  จงัหวดั)  จะไดร้บัมอบรางวลัจาก

ผูว้า่ราชการจงัหวดัน้ันๆ 

 

 

 

 

   ประเภท  อาจารยร์ะดบัอดุมศึกษาผูท้รงคณุธรรม  มีผลงานดีเด่น  ในการพฒันาคุณธรรม และจริยธรรม 
 ของนิสิต  นักศึกษาระดบัอุดมศึกษา  จาํนวน  7  คน  (เข็มเชิดชเูกียรติทองคาํ) 

 
 

  1.  นางสุภาพร    บาํรุงวงศ ์   คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

             ราชมงคลรตันโกสินทร ์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล อ.หวัหิน  จ.ประจวบคีรีขนัธ ์
 

2. ผศ.วทิวสั     สิทธิกลู   คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 

          ราชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 
 

3.  ผศ.ดร.อุราพร   วงศว์ชัรานนท ์  ภาควชิากายวภิาคศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์

          อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา   
 

4.  ผศ.กิตติภมิู    มีประดิษฐ ์  ผูอ้าํนวยการ สาํนักวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัศรีปทุม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
 

5.  ศ.เกียรติคุณ นพ.พนูพิศ อมาตยกุล วทิยาลยัราชสุดา  มหาวทิยาลยัมหิดล  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 
 

  6.  รศ.ชโลมใจ   กลัน่รอด    วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  อ.เมือง จ.อ่างทอง  
 

  7.  น.ส.เสาวภา   เอกอดิศกัด์ิ  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธ์านี อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 
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พนกังานขบัรถโดยสารประจาํทาง ขสมก. / บขส.   พลเมืองดี   และดารานกัแสดงท่ีมีจติอาสาดีเดน่)  
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ไดร้บัเงินรางวลัดว้ย   คนละ  10,000  บาท จาํนวน 48 คน และคนละ 5,000 บาท จาํนวน 3 คน 

(ยกเวน้ดารานักแสดงท่ีมีจิตอาสาดีเด่น จาํนวน  6  คน  ไดร้บัเฉพาะโล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชเูกียรติชนิดธรรมดา) 

 

ตาํรวจจราจรดีเดน่  10  นาย 
 

  1.  ดาบตาํรวจ ไพบลูย ์    คีรีวฒัน์ ผูบ้งัคบัหมูง่าน (จราจร) สน.หว้ยขวาง   

    (ปฏิบติัหนา้ท่ี บริเวณแยกเทียมร่วมมิตร ถนนรชัดาภิเษก)  
 

  2.  ดาบตาํรวจ ธงชยั      อนันเอ้ือ ผูบ้งัคบัหมูง่าน (จราจร) สน.บางซ่ือ  

         (ปฏิบติัหนา้ท่ี บริเวณหนา้ธนาคารทหารไทย สาํนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน)                   
 

  3.     ดาบตาํรวจ สิริวุฒิ     ทองลมุล  ผูบ้งัคบัหมูง่าน (จราจร) สน.มีนบุรี   

       (ปฏิบติัหนา้ท่ี ประจาํจุดแยกไปรษณีย ์ถนนสุวนิทวงศ ์ตดัถนนนิมิตรใหม่)  
 

  4.     ดาบตาํรวจ สุพจน์     เช้ือในเขา  ผูบ้งัคบัหมูง่าน (จราจร) สน.หวัหมาก   

       (ปฏิบติัหนา้ท่ี ควบคุมสญัญาณไฟ บริเวณแยกถนนรามคาํแหง 26)  
 

  5.     ดาบตาํรวจ นฤทธ์ิ      โพธ์ิไพร  ผูบ้งัคบัหมูง่าน (จราจร) สน.ลุมพินี    

       (ปฏิบติัหนา้ท่ี ประจาํศนูยอ์าํนวยการจราจรแยกเพลินจิต)  
 

  6.     ดาบตาํรวจ ไพฑรูย ์     ทองจีน  ผูบ้งัคบัหมูง่าน (จราจร) สน.ปทุมวนั  

      (ปฏิบติัหนา้ท่ี จดัการจราจรหนา้โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั)  
 

  7.     ดาบตาํรวจ ชยุตม ์     กระตุดเงิน ผูบ้งัคบัหมูง่าน (จราจร) สน.บุคคโล  

      (ปฏิบติัหนา้ท่ี จดัการจราจรป้ายรถประจาํทางตลาดไทยช่วยไทย บริเวณตรงขา้มหา้งสรรพสินคา้ 

    เดอะมอลลท่์าพระ)  
 

  8.     ดาบตาํรวจ จกัริน     บรรพบุรุษ ผูบ้งัคบัหมูง่านป้องกนัปราบปราม ช่วยราชการงานจราจร  

               สน.หนองคา้งพล ู  

    (ปฏิบติัหนา้ท่ี จุดกลบัรถบนถนนเพชรเกษมระหวา่งซอย 110/3 ถึงแยกเพชรเกษม 69)  
 

  9.     ดาบตาํรวจ วชัชีระ    ณ  น่าน  ผูบ้งัคบัหมูง่านปฏิบติัการจราจรตามโครงการพระราชดาํริ 1 

    (ปฏิบติัหนา้ท่ี จดัการจราจรบริเวณโดยรอบอนุสาวรียช์ยัสมรภมิู และหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั 

     ราชภฏัสวนสุนันทา)  
 

  10.   จา่สิบตาํรวจ ชชัวาล    บุญแล   ผูบ้งัคบัหมูง่านปฏิบติัการจราจรตามโครงการพระราชดาํริ 3 

    (ปฏิบติัหนา้ท่ี จดัการจราจรบริเวณพ้ืนท่ีฝัง่ธน เช่น โรงพยาบาลศิริราช)   
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พนกังานกวาดถนนดีเดน่  10   คน 
     

1.   นางจนัทรเ์พ็ญ  ตนัล้ิมสนู   เขตหนองแขม   

     (ปฏิบติังาน บริเวณถนนเพชรเกษม ตั้งแต่หนา้บริษัท นันยาง ถึงปากซอยเพชรเกษม 73/1) 
 

2.   นางชศิูลป์    ไมแ้ป้น   เขตปทุมวนั     

     (ปฏิบติังาน บริเวณถนนราชดาํริ ตั้งแต่สะพานเฉลิมโลก ถึง ทางเขา้โรงแรมอโนมา) 
 

3.   นางบุญช่วย   มณีโชติ      เขตบางรกั     

     (ปฏิบติังาน บริเวณถนนสีลม ตั้งแต่แยกถนนเดโช ปากซอยถนนป้ัน และเกาะกลางถนนสีลม)   
  

4.   นางนฤมล     โตสมัพนัธ ์     เขตบางบอน     

     (ปฏิบติังาน บริเวณถนนเอกชยั ตั้งแต่ฝัง่ตรงขา้ม กองกาํกบัการตาํรวจมา้ ถึง ซอยเอกชยั 114) 
  

  5.   นางเพ็ญจนัทร ์   บวัไร่ขิง       เขตบางนา     

     (ปฏิบติังาน บริเวณถนนลาซาล  ตั้งแต่ปากซอยลาซาล 50 ถึง ปากซอยลาซาล 46)  
 

6.   นางทองคาํ     สอนตา   เขตหลกัส่ี     

     (ปฏิบติังาน บริเวณถนนวภิาวดีรงัสิต ตั้งแต่หนา้ บริษัทพรชยัอิควปิเมน้ท ์ถึง ปากซอยวิภาวดีรงัสิต 60)  
 

7.    นางสาวอุไร   เขียวบริสุทธ์ิ  เขตบางซ่ือ      

      (ปฏิบติังานบริเวณถนนเตชะวานิช ตั้งแต่สะพานสงูบางซ่ือ ถึง สะพานเปรมประชากร)   
 

  8.    นางวาสนา      อินนันใจ   เขตดินแดง    

(ปฏิบติังาน บริเวณถนนประชาสงเคราะห ์ตั้งแต่ซอยประชาสงเคราะห ์5 ถึงซอยประชาสงเคราะห ์15 

หนา้ตลาดกลางดินแดง)  
 

9.   นางสมจิตต ์    เกาะแกว้   เขตประเวศ     

(ปฏิบติังาน บริเวณถนนอ่อนนุช ตั้งแต่ซอยอ่อนนุช ถึง รา้นขายของเก่าตรงขา้มหมูบ่า้นเนอวานา) 
      

10. นายสุทศั     พิมพา    เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย   

      (ปฏิบติังาน บริเวณถนนหลวง ตั้งแต่หา้แยกพลบัพลาไชย ถึง แยกถนนมหาจกัร และในซอยธนาคาร 

       กรุงเทพ)    

    

พนกังานขบัรถโดยสารประจาํทาง ขสมก. ดีเดน่  10  คน 

 

ก.  รถประจาํทาง ขสมก.   8   คน 
 

1.   นายสุรชยั   สุขสมโภชน์  ขบัรถสาย  29  (จาก  รงัสิต  ถึง  หวัลาํโพง) 

  2.   นายชยัยะ      ดาสน    ขบัรถสาย 514  (จาก  มีนบุรี  ถึง  สีลม) 

  3.  นายวริาช      ขวานทอง   ขบัรถสาย 23 ยโูรท ู(จาก  สาํโรง  ถึง  เทเวศร)์  

  4.   นายอรุณ   ทองสนธิ   ขบัรถสาย 136   (จาก  อู่คลองเตย  ถึง  สถานีขนส่งหมอชิต 2) 

  5.   นายจกัรกริช  เติมศิลป์   ขบัรถสาย 140  (จาก  แสมดาํ  ถึง อนุสาวรียช์ยัสมรภมิู) 

  6.  นายสมพงษ์      รอ้ยคาํ   ขบัรถสาย 7 ก  (จาก  อู่พุทธมณฑลสาย 2  ถึง  ปากคลองตลาด) 

  7.  นายกณัหา  คุณสุทธ์ิ   ขบัรถสาย 203  (จาก  อู่ท่าอิฐ  ถึง  สนามหลวง) 

8.  นายบรรพต    แพงสวสัด์ิ   ขบัรถสาย 49  (จาก  สถานีขนส่งหมอชิต 2  ถึง  หวัลาํโพง)  
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 ข.  รถรว่มบริการ  2   คน 
 

1.   นายเฉลิม      จนัระยบั    ขบัรถสาย 110 บริษัท กรุงเทพมหานครขนส่ง จาํกดั  

  (จาก สะพานพระราม 7 ถึง เทเวศร)์   

2.   นายไสว      ก่ิงแกว้     ขบัรถสาย 30  บริษัท ไบรท์สตาร ์ซพัพลาย 1999 จาํกดั  

  (จาก จงัหวดันนทบุรี  ถึง  สถานีขนส่งสายใตเ้ก่า)  

 

พนกังานขบัรถโดยสารประจาํทาง บขส. ดีเดน่  10   คน 
 

     ก. รถประจาํทาง บขส.   7   คน 
 

1.   นายคาํหลา้      แสงเดือน    ขบัรถ ระดบั 4    

  (จาก กรุงเทพมหานคร ถึง อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย) 

2.   นายธีรพงษ์      โหไ้ทย     ขบัรถ ระดบั 3     

 (จาก กรุงเทพมหานคร ถึง จงัหวดัเชียงใหม่)  

  3.  นายชวน       โคตรหานาม   ขบัรถ ระดบั 4     

 (จาก กรุงเทพมหานคร ถึง จงัหวดัสกลนคร) 

  4.  นายทิพยม์ณะ    นุ่นปาน    ขบัรถ ระดบั 4     

 (จาก กรุงเทพมหานคร  ถึง  จงัหวดัสุรินทร)์    

5.  นายจาํเนียน  วงศถ์นอม    ขบัรถ ระดบั 4     

 (จาก กรุงเทพมหานคร ถึง อาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี) 

  6.  นายอนุสรณ ์     มากสุดปาน   ขบัรถ ระดบั 3    

 (จาก กรุงเทพมหานคร  ถึง จงัหวดัสงขลา) 

  7.  นายทศพล      ทกัษิณ    ขบัรถ ระดบั 2   

   ประจาํรถโดยสารไมป่ระจาํทาง (เช่าเหมา) 
 

     ข.  รถรว่มบริการ   3    คน 
 

1.  นายโกมาลย ์    วาภพ   พนักงานขบัรถ บริษัท นครชยัแอร ์ จาํกดั  

 (จากกรุงเทพมหานคร ถึง จงัหวดัอุบลราชธานี)   

  2.  นายธนกร       นามวรรณ พนักงานขบัรถ บริษัท เทพสมบติั จาํกดั    

 (จากกรุงเทพมหานคร ถึง จงัหวดัลาํปาง) 

  3.  นายพิบลูย ์     อ่ิมอุไร   พนักงานขบัรถ บริษัท เชิดชยัทวัร ์จาํกดั   

    (จากกรุงเทพมหานคร ถึง จงัหวดัตราด)     

 

พลเมืองดี 11    คน 

  หน่วยงานท่ีเสนอ  สถานีวิทยุ จส.100  

  กรณีท่ี 1  นายสถิต   คาํหอม    ภมิูลาํเนาเดิม   กรุงเทพมหานคร  

               การศึกษา  ชั้น ป.6    อาชีพ ขบัรถแท็กซ่ี 
 

: เป็นผูท่ี้มีความซ่ือสตัย ์ ไม่คิดท่ีจะนําเงินของคนอ่ืนมาเป็นของตน 

และเป็นคนช่างสงัเกต  โดยเม่ือวนัท่ี 9  เมษายน  2556  เวลา 08.10  น.  นายสถิต  คาํหอม  ไดข้บัรถไปส่งผูโ้ดยสาร 

ท่ีศนูยฮ์อนดา้  เขตบางบอน ซ่ึงผูโ้ดยสารไดลื้มซองเงินไวบ้นรถ จาํนวน  520,000 บาท  แต่นายสถิตฯ ไม่ทราบ  

จนกระทัง่จอดรถเห็นหมอนตรงคอนโซลเบ้ียว จึงไปขยบัหมอน เห็นซองวางอยู ่และคิดวา่คงจะเป็นของผูโ้ดยสาร 

จึงขบัรถกลบัไปท่ีศนูยฮ์อนดา้  เพ่ือนําเงินไปคืนเจา้ของ  
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  กรณีท่ี  2  นายสนธิชยั   การุณศิริ   ภมิูลาํเนา   กรุงเทพมหานคร     

               การศึกษา  ชั้น ปวช.3  อาชีพ  ธุรกิจส่วนตวั 
 

             : เป็นผูท่ี้มีความกลา้หาญ ไม่เกรงกลวัต่ออนัตราย  โดยเม่ือวนัท่ี  

3 มิถุนายน 2556  เวลาประมาณ  21.00  น. นายสนธิชยั  การุณศิริ  ไดข้บัรถผ่านไปทางถนนราชพฤกษ์ 

ก่อนถึงโรงแรมก๊ิกทาวน์ เห็นมีวยัรุ่นชายวิง่ออกมาพรอ้มกบัอาวุธมีด และมีเจา้หนา้ท่ีของโรงแรมว่ิงตามมา จึงสอบถาม 

ทราบวา่ชายวยัรุ่นเป็นคนรา้ยเขา้มาในโรงแรมพรอ้มกบัผูห้ญิงและฆ่าชิงทรพัย ์ นายสนธิชยัฯ  จึงไดข้บัรถติดตามไป 

เม่ือคนรา้ยขา้มถนนไปข้ึนรถแท็กซ่ี   นายสนธิฯ  จึงตดัสินใจจอดรถและวิง่ตามไปขวางรถแท็กซ่ีจนตาํรวจสามารถ 

จบัคนรา้ยไดท้ราบวา่ เป็นเหตุฆา่ชิงทรพัยม์าจากหา้งเทสโกโ้ลตสั สาขาบางกะปิแลว้ ตั้งใจนําศพมาท้ิงไวใ้นโรงแรม  
  กรณีท่ี 3   มีผูก้ระทาํความดีร่วมกนั  3  คน  คือ 
 

      1) นายอนุชา    พะยุหะ   ภมิูลาํเนาเดิม  จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู

               การศึกษา  ชั้น ป.6   อาชีพ  คนงานก่อสรา้ง 

      2) นายศิริชยั   ยงัอุ่น   ภมิูลาํเนาเดิม  จงัหวดัอุตรดิตถ ์  

               การศึกษา ชั้น ป.6   อาชีพ คนงานก่อสรา้ง 

      3) นายแดง   ปานเปร่ืองมล ภมิูลาํเนาเดิม  จงัหวดัอ่างทอง          

               การศึกษา  ชั้น ป.6    อาชีพ  คนงานก่อสรา้ง 
 

               : เป็นผูท่ี้มีความกลา้หาญ มีความเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย ์ โดยเม่ือ 

  วนัท่ี  25  กรกฎาคม  2557 เวลา 08.59 น.  ทั้ง 3 คน  เห็นรถเก๋ง ตกลงคลองทววีฒันา  ซ่ึงผูห้ญิงเป็นคนขบั 

และลกูชายอีก  2  คน นายอนุชา พะยุหะ กระโดดลงไปช่วยก่อน  เม่ือนายศิริชยั  ยงัอุ่น  และนายแดง  ปานเปร่ืองมล  

ผ่านมาเห็น จึงไดเ้ขา้ไปช่วยเหลือร่วมกนั พยายามใชค้อ้นทุบกระจกรถแต่กระจกไม่แตก จึงบอกใหล้กูชายหมุน 

กระจกลง  และเขา้ไปอุม้แม่ และลกูออกมาไดส้าํเร็จก่อนท่ีรถจะจมน้ํา  

   

  หน่วยงานท่ีเสนอ สถานีวิทยุ สวพ.FM 91 

  

  กรณีท่ี 1  นายอาํนาจ   ขิงโพธ์ิ   ภมิูลาํเนาเดิม  กรุงเทพมหานคร  

              การศึกษา  ชั้น ม.3 อาชีพ ขบัรถโดยสารประจาํทาง ขสมก. สาย 522 
 

              : เป็นผูท่ี้มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือสงัคม โดยเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2557  

  ไดมี้คุณยายอายุ ประมาณ 70-80 ปี   ไดพ้ลดัหลงข้ึนมาใชบ้ริการรถโดยสารของ  นายอาํนาจ  ขิงโพธ์ิ  และ 

  บอกวา่จะไปกบั  นายอาํนาจฯ  เม่ือรถไปถึงอู่รถสาย 522  ท่ีรงัสิต  นายอาํนาจฯ  จึงใหคุ้ณยายพกัท่ีอู่รถ  และ 

  ดแูลคุณยายไวก้่อน  จากน้ันได ้ประสานงานกบัสถานีวทิยุ สวพ.FM 91  เพ่ือช่วยประกาศตามหาญาติ  จนสามารถ 

  ติดต่อญาติของคุณยายได ้ และส่งคุณยายข้ึนรถแท็กซ่ีกลบัจนถึงบา้นพกั  และทราบวา่คุณยายจะหนีออกจากบา้น 

  เป็นประจาํและตามหากนับ่อย 

 

    กรณีท่ี 2  นายพอใช ้   ศรีวเิชียร   ภมิูลาํเนาเดิม  จงัหวดัสุพรรณบุรี  

              การศึกษา  ชั้น ป.6  อาชีพ   ขบัรถแท็กซ่ี  
 

             : เป็นผูมี้ความเอ้ืออาทร เป็นคนช่างสงัเกต ใส่ใจเพ่ือนมนุษย ์โดยเม่ือ

วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557  เวลาประมาณ  22.15 น. (ช่วงเวลาประกาศเคอรฟิ์ว) ไดพ้บเห็นอุบติัเหตุแลว้ไม่

น่ิงดดูายรีบใหก้ารช่วยเหลือเต็มท่ี โดยขณะขบัรถเห็นรถจกัรยานยนตพ์ลิกควํา่  บริเวณทางลงอุโมงคแ์ยกหว้ยขวาง  

มีคนไดร้บับาดเจ็บนอนหมดสติ ขณะน้ันมีผูค้นมุงดไูม่มีใครเขา้ไปช่วยเหลือ นายพอใช ้ศรีวเิชียร เคยผ่านการอบรม 

ต่อหนา้  7 .... 



- 7 – 

 

ช่วยผูบ้าดเจ็บเบ้ืองตน้มา จึงรีบเขา้ไปช่วยเหลือและดแูลเก็บส่ิงของมีค่าไวใ้หก้บัญาติ พรอ้มทั้งประสานงาน

หน่วยกูภ้ยันําส่งโรงพยาบาลราชวถีิ และสงัเกตเห็นวา่ผูไ้ดร้บับาดเจ็บเป็นเจา้หนา้ท่ี ของบริษัทวริิยะประกนัภยั 

จาํกดั จึงแจง้ใหบ้ริษัททราบดว้ย ซ่ึงทางโรงพยาบาลแจง้วา่หากผูบ้าดเจ็บไม่ไดร้บัการดแูลท่ีถูกตอ้ง อาจกระทบ 

กระเทือนทาง สมองได ้ และขอบคุณนายพอใชฯ้  ท่ีเคล่ือนยา้ยไดถู้กวถีิ 

 
  กรณีท่ี 3  นายทองคาํ ร่วมรกับุญ  ภมิูลาํเนาเดิม   จงัหวดัสุพรรณบุรี   

               การศึกษา ป.4  อาชีพ  ขบัรถแท็กซ่ี   
 

               : เป็นผูร้วมกลุ่มแท็กซ่ีจิตอาสาดแูลสงัคม ร่วมกบัสถานีวทิยุ สวพ.FM 91 

ตลอดเวลา 19 ปี จนได ้ เป็นจิตอาสาตน้แบบของ สวพ.FM 91 และเป็นประธานจิตอาสา สวพ. ทีมงานกระปุกบุญ   

โดยทีมงานกระปุกบุญ   ไดจ้ดัทาํโครงการช่วยเหลือผูป่้วย HIV  ท่ีวดัพระบาทน้ําพุ   จงัหวดัลพบุรี (ตั้งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม 2554-ปัจจุบนั)  โดยนํากระปุกบุญไวบ้นรถของกลุ่มแท็กซ่ีจิตอาสา ซ่ึงไดร้บัอนุญาตจากเจา้อาวาส

วดัพระบาทน้ําพุแลว้ แท็กซ่ีจะเก็บเงินหยอดกระปุกครั้งละ 5 บาท เม่ือไดร้บัผูโ้ดยสาร และเงินส่วนต่างจาก

มิเตอรท่ี์ผูโ้ดยสารไมเ่อาเงินทอน และจะ นํากระปุกบุญไปเปิดท่ี สถานีวทิยุ สวพ.FM 91 ทุกวนัท่ี 25 ของเดือน  

แลว้รวบรวมเงินไปฝากธนาคาร  เม่ือครบ  6  เดือน  จะนําเงินไปถวายวดัพระบาทน้ําพุ นอกจากน้ียงัไดข้อ

อนุญาตท่านเจา้อาวาสวดัพระบาทน้ําพุ นําเงินไปช่วยเหลือสงัคมอ่ืนๆ ดว้ย เช่น วดั และสถานศึกษาต่างๆ  

  หน่วยงานท่ีเสนอ    สถานีวิทยุจราจรเพ่ือสงัคม FM99.5 MH
Z 
 

 

  กรณีท่ี 1  นายกฤษดา  บุรณะกิตติ  ภมิูลาํเนาเดิม  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด   

               การศึกษา  ป.6   อาชีพ  ขบัรถแท็กซ่ี  
  

               :  เป็นผูท่ี้มีความซ่ือสตัยสุ์จริตต่อตนเองและผูอ่ื้น   รบัผิดชอบต่อ 

  สงัคม  ไม่คิดท่ีจะนําเงินของผูอ่ื้นมาเป็นของตน  โดยเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2556 เวลา 13.23 น. เก็บกระเป๋า 

  สะพายของผูโ้ดยสารบนรถแท็กซ่ี ภายในกระเป๋ามีเงินและทรพัยสิ์นมลูค่ากวา่ 5 แสนบาท  และไดติ้ดต่อส่งคืน 

  เจา้ของเป็นท่ีเรียบรอ้ย   นับเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหก้บัสงัคม   

 
  กรณีท่ี 2  นายวชัระ  ยีป่า    ภมิูลาํเนาเดิม   จงัหวดัเชียงใหม ่   

               การศึกษา  ชั้น ม.3  อาชีพ  ขบัรถแท็กซ่ี   
 

               :  เป็นผูท่ี้มีความซ่ือสตัยสุ์จริตต่อตนเองและผูอ่ื้น  รบัผิดชอบต่อ 

  สงัคม  ไม่คิดท่ีจะนําเงินของผูอ่ื้นมาเป็นของตน  โดยเม่ือวนัท่ี 13  มิถุนายน  2557 เวลา  20.00  น.  เก็บ 

  กระเป๋าเอกสารไดภ้ายในกระเป๋ามีเงินสดกวา่ 6 หม่ืนบาท และไดติ้ดต่อส่งคืนเจา้ของเป็นท่ีเรียบรอ้ย  นับเป็น 

  ตวัอยา่งท่ีดีใหก้บัสงัคม   
 

  กรณีท่ี 3  นายวรีะพงษ์  สารพล   ภมิูลาํเนาเดิม   จงัหวดัรอ้ยเอ็ด   

               การศึกษา    ชั้น ม.3    อาชีพ  ขบัรถแท็กซ่ี  
   

               : เป็นผูท่ี้มีน้ําใจเป่ียมลน้ไม่น่ิงดดูาย  โดยเม่ือวนัท่ี  1  ตุลาคม  2556 

เวลา  20.30  น.   นายวรีะพงษ์   สารพล   ไดข้บัรถไปส่งผูโ้ดยสารเขตมีนบุรี   บริเวณถนนเสรีไทย  ซอย 50 

ไดเ้ห็นเด็กผูห้ญิงวิง่ออกมาจากซอย  เน้ือตวัมอมแมม  ใบหนา้มีรอยฟกชํ้า  ไม่สวมรองเทา้  ดว้ยจิตสาํนึกของ 

นายวรีะพงษ์ฯ  รูสึ้กผิดปกติจึงไดจ้อดรถ  และลงไปสอบถามเด็กคนดงักล่าว  ทราบวา่ถูกเพ่ือนหลอกมากกัขงั  

ทาํรา้ยร่างกายและรุมโทรม   หลงัจากน้ันไดนํ้าเด็กไปส่งท่ีบา้น   และนําคุณแม่ของเด็กไปแจง้ความท่ี  สถานี 

ตาํรวจนครบาลคนันายาว  เพ่ือดาํเนินคดีต่อไป  นับเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหก้บัสงัคม   
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ดารานกัแสดงท่ีมีจติอาสาดีเดน่  6   คน 

 

  หน่วยงานท่ีเสนอ สถานีวิทยุ สวพ.FM 91  

 
1.   นางเดือนเต็ม   สาลิตุล    ภมิูลาํเนาเดิม    กรุงเทพมหานคร      

             การศึกษา     ปริญญาตรี  
 

             :  เป็นผูท่ี้กลา้หาญ   มีน้ําใจช่วยเหลือผูอ่ื้น   โดยขณะขบัรถไปบริเวณเขต 

  มีนบุรี  ไดเ้ห็นคุณลุงคนหน่ึง  ถูกรถยนตเ์ฉ่ียวชนไดร้บับาดเจ็บ  แต่เจา้ของรถท่ีชนไม่ทราบ  นางเดือนเต็มฯ  จึง 

  ใหเ้พ่ือนขบัรถยนตต์ามไปขวางรถยนตข์องผูก้่อเหตุ   และโทรศพัทแ์จง้เจา้หนา้ท่ีหน่วยกูภ้ยั   เขา้มาช่วยเหลือ 

  ผูบ้าดเจ็บ ขณะน้ีคุณลุงอาการดีข้ึน และกลบับา้นไดแ้ลว้  นอกจากน้ียงัมีน้ําใจช่วยเหลือดแูลเพ่ือนดาราท่ีป่วยไม ่

  เคยทอดท้ิง  และไปเยีย่มดแูลตลอดจนอาการดีข้ึนบา้งแลว้  นับเป็นแบบอยา่งท่ีดีของสงัคม 

 

       2.   นายพศุตม ์    บานแยม้   ภมิูลาํเนาเดิม   กรุงเทพมหานคร 

             การศึกษา   กาํลงัศึกษาปริญญาโท  
 

             :  อุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือสงัคมในดา้นต่างๆ และงานสงัคมสงเคราะหต์าม 

  สถานการณท่ี์เกิดข้ึนมาโดย ตลอด เช่น การลงพ้ืนท่ีช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน้ําท่วม  ภยัหนาว  ร่วมกบัรฐับาลและ 

  หน่วยงานต่างๆ  ช่วยเป็นส่ือกลางในการประชาสมัพนัธใ์หท้ราบถึงความลาํบากของแต่ละพ้ืนท่ี และประสานขอ 

  ความช่วยเหลือผ่าน สวพ.FM 91   นอกจากน้ีไดร้วมทีมกบัเพื่อนๆ นักแสดงท่ีช่ืนชอบขบัข่ีมอเตอรไ์ซด์   จดั 

โครงการ  MIRIT RIDE  เปิดบญัชีและจดักิจกรรมระดมทุนสมทบมอบให ้  วดัพระบาทน้ําพุ  จงัหวดัลพบุรี  เพ่ือ

ช่วยเหลือผูป่้วยท่ีติดเช้ือ HIV เด็กดอ้ยโอกาส และช่วยมลูนิธิเด็กออทิสติก  รวมทั้งจดัทาํเส้ือจาํหน่าย เพ่ือให้

แฟนคลบัและ ผูส้นใจไดท้าํบุญร่วมกนั 

 

  3.  นายดนัย       จารุจินดา   ภมิูลาํเนาเดิม   กรุงเทพมหานคร   

             การศึกษา   ปริญญาตรี    
 

             :  อุทิศตนช่วยงานกุศลและกิจกรรมเพ่ือสงัคมตลอดเวลา   เช่น   แข่งขนั 

  ฟุตบอลการกุศล   เพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยัแลง้ภยัน้ําท่วม   พรอ้มทั้งไดล้งพ้ืนท่ีช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน้ําท่วม  

  ภยัแลง้และภยัหนาวมาโดยตลอด  จากการช่วยเหลือสงัคม  ไดร้บัคดัเลือกเขา้รบัเกียรติบตัร  “ ทตูวสิาขบชูา 

พุทธชยนัตี ”   และร่วมกิจกรรมการกุศลอ่ืนๆ  อีกมากมาย   เช่น  ร่วมกิจกรรมขายเส้ือการกุศลเพ่ือนํารายได ้

ซ้ืออุปกรณก์ารแพทยใ์หโ้รงพยาบาลทหารผ่านศึก 

   

4.   นายปกรณ ์    ฉตัรบริรกัษ์  ภมิูลาํเนาเดิม  กรุงเทพมหานคร 

             การศึกษา  ปริญญาตรี   
 

             :  อุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือสงัคมในดา้นต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง ตามสถานการณ ์

  ท่ีเกิดข้ึน  เช่น  ลงพ้ืนช่วยเหลือผูป้ระสบภยัร่วมกบัรฐับาลและหน่วยงานต่างๆ ช่วยเป็นส่ือกลางในการประชาสมัพนัธ ์

  ใหท้ราบถึงความลาํบากของแต่ละพ้ืนท่ี  และประสานขอความช่วยเหลือผ่านสถานีวทิยุ สวพ.FM 91  พรอ้มทั้งเปิด 

ระบบ Instagram ไวส้าํหรบัแชรร์ปูภาพท่ีตอ้งการความช่วยเหลือต่างๆ อาทิ ขอรบับริจาคเลือด บริจาคส่ิงของ

ช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาสต่างๆ   และร่วมโครงการการกุศลอ่ืนๆ  อีกมากมาย 
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  5.  นายณเดชน์  คกิูมิยะ   ภมิูลาํเนาเดิม  จงัหวดัขอนแก่น 

             การศึกษา  ปริญญาตรี   
 

             :  อุทิศตนในการทาํกิจกรรมการกุศลและช่วยเหลือสงัคมมาโดยตลอด 

สละทรพัยสิ์นส่วนตวั  จดัทาํผา้พนัคอ  และของท่ีระลึก  เพ่ือเชิญชวนแฟนคลบัและผูท่ี้สนใจร่วมกนัทาํบุญ   เพ่ือนํา 

เงินไปช่วยเหลือผูป่้วยท่ีติดเช้ือ HIV   ณ  วดัพระบาทน้ําพุ  จงัหวดัลพบุรี   และไดเ้ดินทางไปเยีย่มเด็กหญิงอายุ  

7  ขวบ  ซ่ึงมีหวัใจเพียง  2  หอ้ง   และไม่มีเสน้เลือดไปเล้ียงท่ีปอด  ทาํใหไ้ม่สามารถใชชี้วติเหมือนเด็กทัว่ไปได ้ ณ 

สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี   เพ่ือใหก้าํลงัใจพบปะพดูคุยกบัเด็ก  เพราะเด็กไดด้ลูะคร  เร่ือง “ เกมรา้ย 

เกมรกั ” ท่ี นายณเดชน์ฯ แสดงแลว้ทาํใหป้ฏิกิริยาร่างกายของเด็กฟ้ืนจากอากาศป่วยเร็วข้ึนทุกครั้งก่อนไดร้บั

การผ่าตดั  และบริจาคเงินใหค้รอบครวัของเด็ก  50,000  บาท  และขณะน้ีเด็กออกจากโรงพยาบาล และไปเรียน

หนังสือไดอ้ยา่งปกติ และร่วมกิจกรรมการกุศลอ่ืนๆ  อีกมากมาย   อีกทั้งไดร้บัคดัเลือกเป็นทตูรณรงคเ์ผยแพร่ 

ความรูต้า้นภยัมะเร็งเตา้นม ใน ปี 2554-2555 จากสภากาชาดไทย ทตูพระพุทธศาสนาวสิาขบชูานานาชาติ 

และรางวลัครอบครวัชาวพุทธมามกะ  จากมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

 

  6.  นางสาวอาภา     ภาวิไล   ภมิูลาํเนาเดิม  กรุงเทพมหานคร   

             การศึกษา   ปริญญาตรี    
 

             :  อุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือสงัคมในดา้นต่างๆ และงานสงัคมสงเคราะห ์ ตาม 

สถานการณท่ี์เกิดข้ึน รวมถึงการทาํกิจกรรมเพ่ือสงัคมร่วมกบัสถานีวทิยุ สวพ.FM 91 มาโดยตลอด  เช่น รณรงค ์

เชิญชวนใหทุ้กคนลดละเลิกกระทาํส่ิงไม่ดี หรือเลิกยุง่เก่ียวกบัอบายมุขต่างๆ ในโครงการ “ เลิกเพ่ือพ่อ ” ถวาย 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีสถานีวทิยุสวพ. FM 91 จดัข้ึน  นอกจากน้ียงัได ้

นํากระปุกบุญ  ไปตามกองถ่ายละคร และกองถ่ายภาพยนตต่์างๆ เพ่ือเชิญชวนใหร่้วมทาํบุญ  อีกทั้งร่วมบริจาค 

ทุนทรพัย ์กบัสถานีวทิยุสวพ.FM 91 และแท็กซ่ีจิตอาสากระปุกบุญ   เพ่ือนําเงินทั้งหมดไปช่วยเหลือผูป่้วยท่ีติด 

เช้ือ HIV และเด็กดอ้ยโอกาสท่ีวดัพระบาทน้ําพุ  จงัหวดัลพบุรี       

 

 

  ประเภท  คนพิการดีเดน่ในการพฒันาคุณภาพชีวติ   จาํนวน  7   คน                

 
 

  ไดร้บัเงินรางวลัดว้ย   คนละ  10,000  บาท 

 

  1.   นายวนัิย     อินเสมียน       ประเภททางการเห็น 

            ภมิูลาํเนาเดิม  จงัหวดัขอนแก่น การศึกษา   ปริญญาตรี    

อาชีพ ทาํหน้าท่ีฟ้ืนฟูสมรรถภาพและสอนนวดไทยใหก้บัผูท่ี้มี

ความบกพร่องทางการเห็นโรงเรียนการอาชีพคนตาบอดขอนแก่น 

                         :  เป็นผูท่ี้มีความมุมานะและพยายามในการพัฒนาตนเอง 

ตลอดจนประกอบอาชีพเล้ียงตนเองและครอบครวัไดเ้ป็นอย่างดี  ดา้นสงัคมเป็นผูมี้ภาวะความเป็นผูนํ้ามี

ความสามารถ มีจิตสาธารณะ รวมกลุ่มคนพิการทางสายตาดว้ยกนั ก่อตั้งเป็นชมรม สมาคมต่างๆ เพ่ือ

ฟ้ืนฟแูละพฒันาคุณภาพชีวิตคนตาบอดใหดี้ยิง่ข้ึน 
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  2.   นางสาวพิชญากร  กุศลการณ ์   ประเภททางการไดย้นิหรือส่ือความหมาย   

            ภมิูลาํเนาเดิม  จงัหวดันนทบุรี   การศึกษา   ปริญญาโท    

อาชีพ   รบัราชการคร ู  ในตาํแหน่ง  คร ูคศ. 1   

ศนูยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดันนทบุรี                   

 :  เป็นผูมี้ความตั้งใจในการปฎิบัติหน้าท่ีอย่างจริงจงั  มี 

ความรบัผิดชอบต่อหนา้ท่ี  มีความขยนัหมัน่เพียร  อดทน เป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อครแูละนักเรียน  ไดร้บั 

เคร่ืองหมายเชิดชเูกียรติ “ หน่ึงแสนครดีู ”  ประจาํปี 2555  
 

  3.   นางพรศิริ    ตนัพฒันา    ประเภททางการไดย้นิหรือส่ือความหมาย   

            ภมิูลาํเนาเดิม  จงัหวดัชลบุรี การศึกษา   ปริญญาตรี    

อาชีพ  รบัราชการคร ู  ในตาํแหน่ง คร ูคศ. 1  

โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจงัหวดัลพบุรี 

              :  เป็นผูป้ฎิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบดว้ยความตั้งใจ 

เอาใจใส่  มีความขยนัหมัน่เพียร อดทน  เสียสละ  อุทิศเวลาใหแ้ก่งานราชการอย่างสมํา่เสมอ  

ไดร้ับเกียรติบตัรรบัคดัเลือกเป็น “ครผููไ้ดร้บัทุนครสูอนดี” ปี 2544  

 

4.   ศ.พญ.ผาสุก  มหรรฆานุเคราะห ์   ประเภททางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย 

       ภมิูลาํเนาเดิม  จงัหวดัเชียงใหม่ การศึกษา แพทยศาสตรบ์ณัฑิต

         อาชีพ  ศาสตราจารย ์(เช่ียวชาญพิเศษ) ภาควชิากายวภิาคศาสตร ์

คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

            :  เป็นผูบ้ริหาร มีความมุมานะอดทนในการศึกษา และสะสม 

ความดีช่วยเหลือคนพิการ และสงัคม 
 

  5.   นางอญัญช์ลีย ์  สิทธิ        ประเภททางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย 

            ภมิูลาํเนาเดิม  จงัหวดัลาํปาง  การศึกษา   ปริญญาโทร   

อาชีพ   รบัราชการคร ู  ในตาํแหน่ง  ครรูะดบั 8  โรงเรียน 

ลาํปางกลัยาณี 

                :  เป็นครพิูการท่ีมองความกา้วหนา้เป็นเลิศ  มีอุสาหะ  และ 

    พฒันาความรูใ้หแ้ก่ทรพัยากรของชาติ  ดแูลช่วยเหลือร่วมกบัชุมชน สอนเด็กนําไปสู่ความเป็นเลิศอยา่ง 

    น่ายกยอ่ง 
 

6.   นายภสัพล   เอมระดี    ประเภททางสติปัญญา            

               ภมิูลาํเนาเดิม จงัหวดันนทบุรี  การศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี 6

                 อาชีพ  พนักงานคลงัสินคา้  บริษัท คอสเมกา้ จาํกดั  

                :  เป็นเป็นแบบอยา่งท่ีดีของคนพิการทางสติปัญญา  ในการ 

พฒันาคุณภาพชีวิต มีความมานะอดทน ขยนัหมัน่เพียร แสวงหาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันา

คุณภาพชีวติ จนสามารถช่วยเหลือตนเองได ้ไม่เป็นภาระพอ่ แม่ อีกต่อไป  รูจ้กัการเรียนรูใ้นการปฎิบติั

ตนเขา้กบัสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี รูจ้กัการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ ช่วยเหลือสงัคมท่ีมีโอกาส ทาํใหเ้ป็น

ท่ีรกัของเพ่ือนร่วมงานและเพ่ือนบา้น  นอกจากน้ันยงัไดช่้วยดแูลพอ่แม่ ในยามเจ็บป่วย มีความอบอุ่นใน

ครอบครวั 

ต่อหนา้  11 ... 
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  7.   นายสุรนาถ   อินทรกัษา    ประเภทออทิสติก   

            ภมิูลาํเนาเดิม  กรุงเทพมหานคร  การศึกษา  ปริญญาตรี    

อาชีพ  ผูช่้วยธุรการฝ่ายบุคคล บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด ์ 

คอนสตรคัชัน่  จาํกดั 

               :  เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้น  ควรแก่การยกยอ่งเกียรติคุณ 

คนพิการดีเด่น เน่ืองจากไดร้บัความสาํเร็จดา้นการศึกษา การงาน การอาชีพ การดาํรงชีวติ และการ 

บาํเพ็ญประโยชน์แก่ครอบครวัและชุมชน  

 

  ประเภท หมู่บา้นหตัถกรรมดีเดน่  จาํนวน  13  หมู่บา้น  และผูน้าํหมู่บา้นหตัถกรรมดีเดน่  จาํนวน  2  คน 

 

หมู่บา้นหตัถกรรมดีเดน่  13  หมู่บา้น  (จาก  13  จงัหวดั) 

 

ภาคเหนือ  4  จงัหวดั  (4  หมู่บา้น)   

 

1.   จงัหวดักาํแพงเพชร    บา้นหนองจอกพฒันา หมู่ 9  ตาํบลท่ามะเขือ   อาํเภอคลองขลุง 

             (ผา้และส่ิงทอ  ผา้ฝ้ายยอ้มสีธรรมชาติ)  

2.   จงัหวดัเชียงใหม่      บา้นเปียงกอก หมู่ 6 ตาํบลโป่งน้ํารอ้น อาํเภอฝาง  (ส่ิงประดิษฐ ์ไมก้วาดดอกหญา้)          
3.   จงัหวดัลาํปาง       บา้นหลุกใต ้ หมู่ 12  ตาํบลนาครวั  อาํเภอแม่ทะ  (เคร่ืองไม ้ ไมแ้กะสลกั)   

4.   จงัหวดัอุตรดิตถ ์                หมู่บา้นหตักรรมจกัสานไมไ้ผ่   ตาํบลไผ่ลอ้ม  อาํเภอลบัแล  (จกัสาน  ไมไ้ผ่)                     

 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  5  จงัหวดั (5  หมู่บา้น)   

5. จงัหวดัขอนแก่น       กลุ่มจกัสานกระต๊ิบขา้วสตรี  หมู่ 2,13  ตาํบลยางคาํ  อาํเภอหนองเรือ 

            (จกัสาน  กระต๊ิบขา้ว)         

6.  จงัหวดันครราชสีมา    บา้นดู่  หมู่  6  ตาํบลเมืองปัก  อาํเภอปักธงชยั  (ผา้และส่ิงทอ  ผา้ไหม)                 

7. จงัหวดัสุรินทร ์      บา้นนากลาง  หมู่ 8   ตาํบลสะเดา  อาํเภอบวัเชด  (จกัรสาน  ทอเส่ือกก) 

8.  จงัหวดัอุดรธานี               บา้นโคกข่า  หมู่ 5  ตาํบลบา้นโปร่ง   อาํเภอศรีธาตุ 

              (ผา้และส่ิงทอ  ทอผา้มดัหม่ี)                   

9.  จงัหวดัอาํนาจเจริญ     บา้นโคกพระ หมู่ 3 และ 10  ตาํบลนาป่าแซง  อาํเภอปทุมราชวงศา 

              (ผา้และส่ิงทอ   ผา้ไหม/ผา้ฝ้ายทอมือ) 
 

ภาคกลาง   2  จงัหวดั  (2  หมู่บา้น)    

10.  จงัหวดัราชบุรี                  บา้นท่าใหญ่  หมู่ 4  ตาํบลคุง้น้ําวน  อาํเภอเมือง (ส่ิงประดิษฐ ์ กระเป๋าหนัง) 
11.  จงัหวดัสุพรรณบุรี         ชุมชนตลาดบา้นท่ึง  หมู่ 8  ตาํบลกระเสียว   อาํเภอสามชุก   

            (จกัสาน กระเป๋า เกา้อ้ี พาน จากไมไ้ผ่และหวาย)   

  

ภาคใต ้  2   จงัหวดั   (2  หมู่บา้น)   

12.  จงัหวดัพทัลุง          บา้นบนตก หมู่ 9   ตาํบลทะเลนอ้ย  อาํเภอควนขนุน  (จกัสาน  กระจดู) 

13.  จงัหวดัสงขลา               บา้นท่าไทร หมู่ 5  ตาํบลเกาะยอ  อาํเภอเมือง  (ผา้และส่ิงทอ   ผา้ทอร่มไทร) 
 

 

ผูน้าํหมู่บา้นหตัถกรรมดีเดน่   จาํนวน   2  คน 

1.  นางแพงศรี    พนาพนม   บา้นโคกข่า  หมู่ 5  ตาํบลบา้นโปร่ง   อาํเภอศรีธาตุ  จงัหวดัอุดรธานี 

2. นายสุพรรสาร   โพธ์ิประเสริฐ  บา้นบนตก  หมู่ 9  ตาํบลทะเลนอ้ย  อาํเภอควนขนุน  จงัหวดัพทัลุง 
 

             


