รายชื่อบุคคลดีเด่น และ หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นทั่วประเทศ
ที่ได้รับรางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก ” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม
ประจาปี 2559
ประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ในงาน “ วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก ” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์
(รางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” ประกอบด้วย โล่เกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ)
    
ประเภท ครู หรือ เจ้าหน้าที่ ในจังหวัด ผู้รับผิดชอบดูแลการศึกษาของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ
ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ด้วยเมตตาจิตที่คู่ควรแก่การยกย่อง
ในกรุงเทพมหานคร 2 คน
1. นางสาวสุพรรษา
2. นางจิราภรณ์

ปาเมโด
มะซังหลง

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

เขตห้วยขวาง
เขตหนองจอก

สาหรับ ครู หรือ เจ้าหน้าที่ในจังหวัดต่างๆ จานวน 75 คน (จาก 56 จังหวัด) จะได้รับมอบรางวัล
จากผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ
ประเภท อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม
ของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จานวน 8 คน (เข็มเชิดชูเกียรติทองคา)
1. ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิรยิ านุภาพ
2. นายสุชาติ

พิมพ์พันธ์

3. รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์
4. ผศ.น.ท.หญิง งามลมัย ผิวเหลือง
5. ผศ.ดร.มณี เกษผกา
6. ผศ.ดร.นิภา มิลินทวิสมัย
7. รศ.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์
8. นางพเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
อ.ไชโย จ.อ่างทอง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อ.เมือง จ.สระบุรี

ประเภท ผู้มีผลงานดีเด่นในการบาเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม
(ตารวจจราจร พนักงานกวาดถนนพนักงานขับรถโดยสารประจาทาง ขสมก. / บขส.
พลเมืองดี และดารานักแสดงที่มีจิตอาสาดีเด่น)
จานวน 57 คน
ได้รับเงินรางวัลด้วย คนละ 10,000 บาท จานวน 48 คน และคนละ 5,000 บาท จานวน 3 คน
(ยกเว้นดารานักแสดงที่มีจิตอาสาดีเด่น จานวน 6 คน ได้รับเฉพาะโล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติชนิดธรรมดา)
ตารวจจราจรดีเด่น 10 นาย
1.

ดาบตารวจ มะนิตย์ โมงขุนทด
ผู้บังคับหมู่งาน(จราจร) สน.ชนะสงคราม
(ปฏิบัติหน้าที่สี่แยกคอกวัว)
2. ดาบตารวจ สมปอง สังฆะโร
ผู้บังคับหมู่งาน (จราจร) สน.บางซื่อ
(ปฏิบัติหน้าที่ BTS สถานีขนส่งหมอชิต ๑ ช่วงเวลาเร่งด่วน)
3. ดาบตารวจ ถิ่นไทย หมอนทอง
ผู้บังคับหมู่งาน(จราจร) สน.ลาดพร้าว
(ปฏิบัติหน้าที่ สามแยกตลาดบางกะปิ)
4. ดาบตารวจ ประภาส บรรเล็งส่ง
ผู้บังคับหมู่งาน(จราจร) สน.พระโขนง
(ปฏิบัติหน้าที่ แยกสุขุมวิท ๖๒)
5. ดาบตารวจ ธวัช
แสงเรืองฤทธิ์ ผู้บังคับหมู่งาน (จราจร) สน.ท่าพระ
(ปฏิบัติหน้าที่ แยกท่าพระ)
6. ดาบตารวจ ไพโรจน์ คงสมร
ผู้บังคับหมู่งาน (จราจร) สน.บุคคโล
(ปฏิบัติหน้าที่ แยกบุคคโล)
7. ดาบตารวจ สุพัฒน์ พยุงวงศ์
ผู้บังคับหมู่งาน (จราจร) สน.บางขุนเทียน
(ปฏิบัติหน้าที่ แยกบางบอน ถนนเอกชัย)
8. ดาบตารวจ สุทิน
อินทโชติ
บังคับหมู่งานปฏิบัติการจราจร ตามโครงการพระราชดาริ 2
กองกากับการ 6 กองบังคับการตารวจจราจร
(ปฏิบัติหน้าที่ หน้าโรงเรียนมาแตร์เดอี)
9. ดาบตารวจ ธัศศวุฒิ ไกรสมุทร
ผู้บังคับหมู่งาน (จราจร) สน.จรเข้น้อย
(ปฏิบัติหน้าที่ ป้อมแยกสนามบินสุวรรณภูมิ รถนาขบวน)
10. จ่าสิบตารวจ มนตรี เล้าสมบูรณ์ ผู้บังคับหมู่งาน (จราจร) สน.พลับพลาไชย 1
(ปฏิบัติหน้าที่ แยกเสือป่า)

พนักงานกวาดถนนดีเด่น 10 คน
1.
2.

3.
4.

นายนะรงค์
ศรีบุตรดี
เขตบางรัก
(ปฏิบัติงาน บริเวณถนนสีลม ฝั่งขาออก ตั้งแต่แยกนราธิวาส ถึง ปากซอยสีลม 8)
นายบุญมี
นามวิเศษ
เขตบางนา
(ปฏิบัติงาน บริเวณถนนสุขุมวิท ฝั่งขาออก ตั้งแต่แยกบางนา ถึง
ปากประตูทางเข้าศูนย์นิทรรศการไบเทค ประตูที่ 3)
นางสาวนพศรัณย์ ทดแทน
เขตบางกอกใหญ่
(ปฏิบัติงาน บริเวณถนนอรุณอัมรินทร์ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่สี่แยกไฟแดง ถึง สะพานข้ามคลองมอญ วัดเครือวัลย์)
นางลัดดา
แตงสอาด
เขตทวีวัฒนา
(ปฏิบัติงาน บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 ตั้งแต่หน้าโรงเรียนเทคโนโลยีปิ่นมณฑล ถึง สุดทางรถไฟสายใต้)

5.

นางจรัสศรี
เจียรผัน
เขตทุ่งครุ
(ปฏิบัติงาน บริเวณถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่ซอยประชาอุทิศ 69 ถึง ซอยประชาอุทิศ 75)
6. นางบุญช่วย
โพธิ์ศรี
เขตบางเขน
(ปฏิบัติงาน บริเวณถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก ตั้งแต่ซอยรามอินทรา 27 ถึงซอยรามอินทรา 39)
7. นางวราภรณ์
ผลสวย
เขตบางซื่อ
(ปฏิบัติงาน บริเวณถนนประชาชื่น ตั้งแต่ซอยประชาชื่น 10 ถึง ปากซอยประชาชื่น 14)
8. นางวรรณา
เหมือนชอบ เขตบางกะปิ
(ปฏิบัติงาน บริเวณถนนประชาสงเคราะห์ ตั้งแต่ซอยประชาสงเคราะห์ 5 ถึงซอยประชาสงเคราะห์ 15
หน้าตลาดกลางดินแดง)
9. นางวิภาวัณย์
ศูนย์จันทร์
เขตพระนคร
(ปฏิบัติงาน บริเวณถนนสนามไชย ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกหน้าพระลาน ถึง ถนนเจริญกรุง)
10. นางลมูล
วงษ์มะเซาะ
เขตมีนบุรี
(ปฏิบัติงาน บริเวณถนนสีหบุรานุกิจ ตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ ถึง สี่แยกมีนบุรี)
พนักงานขับรถโดยสารประจาทาง ขสมก. ดีเด่น 10 คน
ก. รถประจาทาง ขสมก. 8 คน
1.

นางสาวดารนาถ ไชยนาแพง

ขับรถสาย สาย A1

2.
3.
4.

นายสมพร
นายพุด
นายวินัย

ศรีบุญเรือง
จรบุรมย์
แย้มขยาย

ขับรถสาย 514
ขับรถสาย 25
ขับรถสาย 62

5.
6.

นายชนะ
นายเชาว์

ตากสันเทียะ
คาแดง

ขับรถสาย 75
ขับรถสาย 720

(จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง
สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร)
(จาก มีนบุรี ถึง สีลม)
(จาก ปากน้า ถึง ท่าช้าง)
(จาก อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์ ถึง
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
(จาก วัดพุทธบูชา ถึง หัวลาโพง)
(จาก อู่วงกลมกัลปพฤกษ์ ถึง
ถนนพระราม 2)

7.

นายวีระศักดิ์

อุปสุข

ขับรถสาย 134

8.

นายวีระยุทธ

เพชรเรือนทอง ขับรถสาย 16

(จาก บางบัวทองเคหะ ถึง
สถานีขนส่งหมอชิต 2)
(จาก สถานีขนส่งหมอชิต 2 ถึง สุรวงศ์)

ข. รถร่วมบริการ 2 คน
1.

นายสมภาร ตามสีรัมย์
ขับรถสาย 139 บริษัท ไพศาลสามัคคี ขนส่ง จากัด
(จาก มหาวิทยาลัยรามคาแหง วิทยาเขตบางนา ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

2.

นายเสนาะ
ด้วงสารวย
ขับรถสาย 8
(จาก แฮปปี้แลนด์ ถึง สะพานพุทธ)

บริษัท ทรัพย์ 888 จากัด

พนักงานขับรถโดยสารประจาทาง บขส. ดีเด่น 10 คน
ก. รถประจาทาง บขส. 7 คน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสาเริง
อุ่นอ่อน
ขับรถ ระดับ 4
(จาก กรุงเทพมหานคร ถึง อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย)
นายสมจิตร แก้วสมบัติ
ขับรถ ระดับ 4
(จาก กรุงเทพมหานคร ถึง จังหวัดลาปาง)
นายพชรพล ศรีอักษร
ขับรถ ระดับ 2
(จาก กรุงเทพมหานคร ถึง จังหวัดเชียงใหม่)
นายจันทร์
สุขแสวง
ขับรถ ระดับ 4
(จาก กรุงเทพมหานคร ถึง จังหวัดมุกดาหาร)
นายเสนอ
น้อยทรง
ขับรถ ระดับ 4
(จาก กรุงเทพมหานคร ถึง จังหวัดมุกดาหาร)
นายมิตชัย
ตาอินทร์
ขับรถ ระดับ 3
(จาก กรุงเทพมหานคร ถึง จังหวัดศรีสะเกษ)
นายพินัย
คาพงษ์
ขับรถ ระดับ 2
(จาก กรุงเทพมหานคร ถึง เกาะลันตา จังหวัดกระบี่)
ข. รถร่วมบริการ 3 คน

1.
2.
3.

นายชาญ
สีสด
พนักงานขับรถ บริษัท เทพสมบัติ จากัด
(จากกรุงเทพมหานคร ถึง อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย)
นายสมศักดิ์ ทับทิม
พนักงานขับรถ บริษัท สุโขทัยธานี จากัด
(จากกรุงเทพมหานคร ถึง อุทยานประวัติ ศาสตร์สุโขทัย)
นายรณชัย
ช่วยไทย
พนักงานขับรถ บริษัท ล.รุ่งประเสริฐทัวร์ จากัด
(จากกรุงเทพมหานคร ถึง จังหวัดมหาสารคาม)

อาสาสมัครด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 10 คน

1. นายไมตรี จงไกรจักร์
ตาแหน่งงานปัจจุบัน
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นแกนนาชุมชนในการวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยใช้ชุมชน
เป็ น ฐาน เป็ น ผู้ น าในการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ พยพผู้ ป ระสบภั ย สึ น ามิ รวมถึ ง เป็ น ผู้
ประสานงานเครือข่ายในพื้นที่ มีผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคม ปรากฏตามสื่อ
โทรทั ศ น์ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยอุ ด มการณ์ มี จิ ต เป็ น สาธารณะ
ตลอดจนการนา ความรู้ ประสบการณ์ เป็ น ต้ น แบบชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง เป็ น
วิทยากรขยายผลการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในระดับ พื้ น ที่ ประเทศ
โดยมีบ ทบาทสาคัญในการเป็นผู้ แทนชุมชนร่ว มประชุมสหประชาชาติระดับ
โลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่น
2. นายฉัตรมงคล สุวรรณเศรษฐ์
ตาแหน่งงานปัจจุบัน
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน การช่ ว ยเหลื อ ค้ น หา
ผู้สูญหายใต้ น้า ในเขตพื้นที่ สภ.ห้วยคต การช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน
ประชาชน ให้การช่วยเหลือหญิงคลอดบุตร ระหว่างนาส่งโรงพยาบาลหนองฉาง
การตั้งจุ ดบริการประชาชนช่ ว งเทศกาล และการเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน
การป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ชุมชน สถานศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
มุ่งมั่น ตั้งใจอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ด้วยจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือสังคม

3. นายชัชชัย กิตติไชย

ตาแหน่งงานปัจจุบัน
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยด้านต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุ ธ ยา และนาส่ งผู้ ประสบภั ย/ผู้ ป่ว ย ให้ ได้ รับการรั กษาอย่า ง
ทันท่วงที ตลอดจนให้การสงเคราะห์ เบื้ อ งต้ น แก่ ผู้ ป ระสบภั ย จากเหตุ ก ารณ์
ต่างๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ยังให้
ความร่วมมือสนับสนุนและช่วยเหลืองานภาครัฐ ในการเตรียมความพร้อมด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ และการเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง
และหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ ทาให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ อ ย่ า ง
รวดเร็ว ถูกต้อง และ ปลอดภัย

4. นายอานาจ สว่างอารมย์
ตาแหน่งงานปัจจุบัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นกาลังช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างสม่าเสมอในงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้แก่ การดับไฟป่ าลามทุ่ง ในพื้นที่
เทศบาลเมืองนครนายก พร้อมรถน้า ดับเพลิง มีการ แ พ ร่ ภ า พ ข่ า ว ท า ง
สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนบายพาส ตาบล
ศรี น าวา การช่ ว ยเหลื อผู้ ป ระสบเหตุ เป็น ลมจมน้ าเสี ยชี วิต บ้านบุ่ง กระเบา
ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ในการอานวย ความสะดวก ด้านจราจร ใ น ช่ ว ง
เทศกาลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

5. นายพงศพัศ กตคุณวิสิทธิ์

ตาแหน่งงานปัจจุบัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ช่ว ยเหลื อภาครัฐ และชุมชนในการเข้าระงับเหตุเพลิ งไหม้ในชุมชนเขตพื้นที่
คลองสาน และเขตพื้นที่อื่นๆ ด้วยความกล้ าหาญ เสียสละ ได้รับการเผยแพร่
ในรายการบันทึกไทยเบฟ ตอนนักผจญเพลิงเพื่อ ประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง 5 รวมทั้งการอานวยความสะดวกด้านจราจรในงานสาคัญต่างๆ
ที่ หน่วยงานราชการมอบหมายให้ดาเนินการอย่างสม่าเสมอ การสนับสนุน
กาลังกายกาลังทรัพย์ของตนในการจัดหา สิ่ ง ข อ ง เ พื่ อ ส ง เ ค ร า ะ ห์ ใ ห้ กั บ
ผู้ประสบภัย การเป็นวิทยากรให้ความรู้ ด้านการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย
ให้กับ ประชาชนในชุมชนและโรงเรียน

6. นายสุรัตน์ ฉลาดเลิศ

ตาแหน่งงานปัจจุบัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล การให้ความช่วยเหลือคนจมน้า ผู้ได้รับบาดเจ็บจากภัยบนท้องถนน โดยการ
กู้ชีพ กู้ภัย นาผู้ประสบภัยส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย การเข้าช่วยเหลือผู้
ประสบภัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน ประชาชน แ ล ะ ไ ฟ ไ ห ม้ ที่ ต ล า ด
ชายแดนช่องจอม เป็นที่ยอมรับและได้รั บการยกย่องชมเชยจากหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ นอกจากนี้ยังได้ ปฏิบัติหน้าที่ด้านอานวยการจราจรในพื้นที่ช่วงเทศบาล
ปีใหม่ และสงกรานต์

7. นายวิรัตน์ สีสด

ตาแหน่งงานปัจจุบัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล การให้ ความช่วยเหลือในการค้นหาผู้สูญหายทางน้า การช่วยเหลื อผู้ ประสบ
สาธารณภั ย ได้ แ ก่ อั ค คี ภั ย อุ ท กภั ย อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน และผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น
การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริหารประชาชนช่วง เทศกาลต่ า งๆ เป็ น ประจ าทุ ก ปี
รวมถึงการอานวยการจัดจราจรบริเวณโรงเรียน และชุมชน นับว่าเป็นผู้มีความ
เสียสละ อุทิศตน มีจิตอาสาในการทาประโยชน์ต่อสาธารณะ

8. นายติ จันทร์เขต

ตาแหน่งงานปัจจุบัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ด้วยจิตอาสา อุทิศ
กาลังกายกาลังใจ มีความทุ่มเทเสียสละช่วยเหลือประชาชน การช่วยเหลื อ
ผู้ป ระสบภัยเมื่อมีผู้ บาดเจ็บจะนาส่ ง โรงพยาบาลอย่างปลอดภัย และสร้าง
ชื่อเสียงให้กับชุมชน/หมู่บ้านโดยสานักข่าวไทยได้มาถ่ายทาด่านชุมชน ต าบล
ต้นแบบ นอกจากนี้ยังปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า ตลอดจนการเป็น
อาสาสมัครที่คอยให้คาแนะนา เน้นย้าความปลอดภัยโดยให้มีการปลอดเหล้า

9. นายเฉลิม มูลจันทร์

ตาแหน่งงานปัจจุบัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ความช่วยเหลืองานภาครัฐในการปฏิบั ติหน้าที่ประจาหน่วยรับแจ้งเหตุ และ
บริการ ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการอานวยความสะดวกให้ประชาชนในงาน
ต่างๆ ของหมู่บ้านอย่างสม่าเสมอ

10. นายจาเนียร พรมมี
ตาแหน่งงานปัจจุบัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ ความช่วยเหลื อผู้ ประสบภัยอุทกภัยในการกู้ชีพ -กู้ภัย การช่ว ยสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย การช่วยเหลือควบคุมการจราจรในงานพิธีต่างๆ สนับสนุนและร่วม
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานภาครัฐใน การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อย่ า ง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ขับเรือข้ามฟาก บ ริ ก า ร
ประชาชน ครู นักเรียน ผู้ประสบภัย และผู้ป่วยในกรณีเหตุอุทกภัย
พลเมืองดี 7 คน
หน่วยงานที่เสนอ สถานีวิทยุ จส.100
กรณีที่ 1 นายปัญญา อยู่จงดี

ภูมิลาเนาเดิม
จังหวัดสุรินทร์
การศึกษา
ปริญญาตรี
อาชีพ
เจ้าหน้าทีก่ ารไฟฟ้านครหลวง
: เป็นผู้ที่มีน้าใจ โดยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.44
ได้เดินทางมา จากจั งหวั ดสุ ริ นทร์ ระหว่ างที่ รถกาลั งจะเข้ าสถานี ขนส่ งหมอชิ ต 2 ได้ พบเห็ นเด็ กหญิ งอายุ
ประมาณ 10 ปี มา คนเดียว จึงเข้าไปสอบถาม ทราบว่าจะไปหามารดาที่สุขสวัสดิ์ 2 ซึ่งญาติได้ฝากเด็กมากับ
คนขับรถทัวร์ ให้ไปส่งแต่ ไม่ทราบที่ไหน คุณปัญญาฯ จึงช่วยนาไปส่งที่สุขสวัสดิ์ แต่ไม่ใช่ จึงถามข้อมูลเด็กอีก
ครั้ง ทราบว่าเรียนที่โรงเรียน พระสมุทรเจดีย์ จึงนาเด็กไป เมื่อถึงแยกพระสมุทรเจดีย์ เด็กจาทางได้ จึงตามหาจน
ได้พบกับมารดา มารดาบอกว่า เพิ่งส่งลูกกลับไปอยู่ กั บคุ ณยายที่ จั งหวั ดสุ ริ นทร์ แต่ ถู กคุ ณยายดุ จึ งหนี ออก
มาตามหามารดา หากไม่พบคนมี น้าใจเช่นคุณปัญญาฯ เด็กอาจจะไม่ปลอดภัย
กรณีที่ 2 นายขวัญชัย ชนะชัย

ภูมิลาเนา กรุงเทพมหานคร
การศึกษา ชั้น ม. 6 อาชีพ ขับรถแท็กซี่
: เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ และมีน้าใจ โดยเมื่อวันที่ 3 กันยายน
2558 เวลา 22.46 น. ได้พบเห็นรถเก๋งโตโยต้า ยาริส สีขาว เสียหลัก ข้ามฟุตบาทตกน้า บริเวณถนนเลียบทาง
รถไฟ ข้างหมู่บ้ านแกรนด์คาแนล ใกล้กับสถานีตารวจนครบาลดอนเมือง ขณะนั้นไม่คิดอะไร คิดเพียงว่า
ต้องการช่วยเหลือ จึงตัดสินใจกระโดดลงไปช่วย จนสามารถช่วยคนขับออกมาอย่างปลอดภัย และรถก็ค่อยๆ
จมลง
หน่วยงานที่เสนอ สถานีวิทยุ สวพ.FM 91
กรณีที่ 1

นายไพซ้อน ดวงเกิด

ภูมิลาเนาเดิม จังหวัดฉะเชิงเทรา
การศึกษา ชั้น ป.4 อาชีพ ขับรถแท็กซี่
: เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาทรัพย์สินมีค่าของผู้อื่นมาเป็น
ของตน โดยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 01.00 น. ได้เก็บกระเป๋าของลูกค้าที่ใช้บริการรถของตนเองที่ทา
หล่นอยู่บนรถซึ่งมีสร้อยคอทองคา 2 เส้น สร้อยข้อมือ 1 เส้น แหวนทอง 2 วง รวมเป็นทองคาหนัก 7 บาท
ส่งคืนเจ้าของ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เก็บเล็กผสมน้อยกว่า 20 ปี จาการขายหมูปิ้ง

กรณีที่ 2

นายพิทยา เภาเจริญ

ภูมิลาเนาเดิม ร้อยเอ็ด
การศึกษา ชั้น ม.3 อาชีพ ขับรถแท็กซี่
: เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาทรัพย์สินมีค่าของผู้อื่นมาเป็น
ของตน โดยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. มีผู้แจ้งไปยังสถานีวิทยุ สวพ.FM 91 ว่าลืมกระเป๋าไว้บนรถ
แท็กซี่ ภายในมี เงินสด 360,000 บาท จะนาไปเงินไปชาระหนี้ธนาคารผ่อนบ้าน และนาไปซ่อมรถ สถานีวิทยุ สวพ.
FM91 แนะนาให้ไปแจ้งความ ที่ สถานีตารวจนครบาลสาราญราษฎร์ เมื่อเจ้าของกระเป๋าไปถึง เห็นคุณพิทยาฯ นั่งอยู่
พร้อมกับเห็นกระเป๋าของตนเองวางบนโต๊ะตารวจ รู้สึกดีใจมาก คุณพิทยาฯ จึงส่งมอบคืนสิ่งของ เอกสารและเงินสด
ให้เจ้าของครบถ้วนทุกบาท
กรณีที่ 3

นายโสวัฒน์ ด้วงคาจันทร์

ภูมิลาเนาเดิม จังหวัดปทุมธานี
การศึกษา ชั้น ป.4 อาชีพ ขับรถแท็กซี่
: เป็นผู้ ที่มีความฉลาดและช่ างสั งเกต โดยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม
2559 เวลา 12.00 น. ได้รับผู้โดยสารที่อุ้มเด็กอ่อนมาด้วย จากอาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ให้ไปส่งที่
จังหวัดนครสวรรค์ และจากการ สังเกต หน้ า ตาคนร้ า ยกั บ เด็ ก ไม่ เ หมื อ นกั น เลย เมื่ อ ส่ ง ผู้ โ ดยสารแล้ ว
จึงโทรศัพท์สอบถามไปที่ สวพ.FM91 ว่ามีเด็ก หายหรือไม่ ปรากฏว่ามีพี่เลี้ยงลักพาตัวเด็ก จึงประสานงานกับ
สวพ.FM91 แจ้งเบาะแส และนาทางเจ้าหน้าที่ตารวจไปจนสามารถจับคนร้ายได้และนาเด็กกลับสู่อ้อมกอดของ
พ่อแม่ได้ในที่สุด
หน่วยงานที่เสนอ
กรณีที่ 1

สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM99.5 MHZ

ภูมิลาเนาเดิม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การศึกษา ชั้น ม.3 อาชีพ ขับรถแท็กซี่
: เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น รับผิดชอบต่อ
สังคม ไม่คิดที่จะนาเงิน ของผู้ อื่ น มาเป็ น ของตน โดยเมื่ อ วั น ที่ 29 ธั น วาคม 2558 เวลา 17.30 น. ได้ รั บ
ผู้โดยสาร 3 คน จากกรุงเทพมหานคร ไปส่งที่พัทยาจังหวัดชลบุรี หลังจากนั้นได้รับผู้โดยสารมาเรื่อยๆ เมื่อ
กลับถึงบ้าน เห็นมีกระเป๋า สะพายอยู่บนเบาะรถ ปรากฏว่ามีเงินหลายสกุลจานวนมากรู้สึกตกใจ ภริยาบอกให้
รีบเอาไปคืนเจ้าของ จึงประสานงานไปที่ สถานีวิทยุ TRS 99.5 ติดต่อให้เจ้าของมารับคืน ซึ่งเป็นชาวอินเดีย
พร้อมนี้ คุณปิยะชาติฯ ยังกล่าวว่ารู้สึกภูมิในกับอาชีพนี้ และฝากบอกเพื่อนๆ อาชีพเดียวกัน หากเจอเหตุการณ์
เช่นนี้ขอให้เอาไปคืน เจ้าของ ถ้าเก็บไว้ก็ไม่มีความสุขเพราะไม่ใช่ของเรา
กรณีที่ 2

นายปิยะชาติ หน่อทอง

นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ ภูมิลาเนาเดิม จังหวัดนครศรีธรรมราช
การศึกษา นักธรรมตรี อาชีพ ขับรถแท็กซี่
: เป็นผู้ที่มีน้าใจเปี่ยมล้น และเป็นจิตอาสาสถานีวิทยุ TRS 99.5
ที่ผ่านการอบรมใน โครงการแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่มากว่า 20 ปี โดยรอบตัวรถ
จะมีสติ๊กเกอร์ติด ข้อความ “ เชิญครับ ไปทุกที่...พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี นิมนต์นั่งฟรี คนพิการ คนตาบอด นั่ง
ฟรี ” พร้อม เบอร์ติดต่อตลอด 24 ชั่วโมง การประกอบอาชีพไม่เคยมีคาว่า “ ขาดทุน ” หรือ “ กาไร” มีแต่
คาว่า “ แบ่งปัน ” แม้ว่าหลายคนมองว่าจะลาบากเกินไปหรือไม่ แต่สิ่งที่เขาได้รับ คือ ความสุขและความอิ่ม
เอมใจ หากรอให้รวยก่อน ชาตินี้ก็ไม่ได้ทา ตายไปก็ไม่เสียดายชีวิตเพราะได้สะสมบุญแล้ว สุดท้ายก็เอาเงินไป
ไม่ได้สักบาท สิ่งที่เขาปฏิบัติเป็น การแบ่งปันใจให้กับสังคม

ดารานักแสดงที่มีจิตอาสาดีเด่น 5 คน
หน่วยงานที่เสนอ สถานีวิทยุ สวพ.FM 91
1. นายพศิน เรืองวุฒิ

ภูมิลาเนาเดิม กรุงเทพมหานคร
การศึกษา ปริญญาตรี
: อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เช่น ด้านสังคมในงานประจาปี
เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เข้าพรรษา ลอยกระทง ในการรณรงค์ เพื่อความสะดวกปลอดภั ย ความสงบสุ ขของ
ประชาชน และงาน สังคมสงเคราะห์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
อัคคีภัย วาตภัย และ ภัยธรรมชาติ อื่นๆ และที่ผ่านมาร่วมงานกุศล มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ นาความรู้ทางด้านวาด
ภาพและความสนใจทางด้านธรรมะ มาใช้ในการวาดภาพประกอบบทเรียนสอนธรรมะ เผยแผ่พระพุทธศาสนามอบ
ให้กับโรงเรียนที่ ห่างไกล
2. นายวิทยา วสุไกรไพศาล

ภูมิลาเนาเดิม กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
ปริญญาโท
: อุทิศตนเพื่อช่ว ยเหลื อสั งคมในงานประเพณีประจาปี เช่น ปีใหม่
สงกรานต์ เข้าพรรษา ลอยกระทง การรณรงค์เพื่อความสะดวกปลอดภัย ความสงบสุขของประชาชน และงาน
สังคม สงเคราะห์ตาม สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ไม่ว่ าจะเป็น อัคคีภัย วาตภัย
และภัยธรรมชาติ และที่ผ่านมาร่วมงานกุศลมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ลงพื้นที่ช่วยน้าท่วม ล่าสุดปี 2559 ร่วม
รณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนป้องกันตัวเอง ครอบครัวและชุมชน ให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
3. นายณพสิน แสงสุวรรณ

ภูมิลาเนาเดิม สมุทรปราการ
การศึกษา ชั้น ม.6
: อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคม และร่วมรณรงค์เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ความสงบสุข ของประชาชน และงานสังคมสงเคราะห์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และที่ผ่านมาร่วมงานกุศลมา
อย่างต่อเนื่อง อาทิ ร้องเพลงให้น้องๆ ฟัง ณ มูลนิธิฯ และที่สถานสงเคราะห์ต่างๆ พร้อมนาขนมไปแจก นาเงิน
ทุนการศึกษาไปมอบแก่ เด็ก ณ สถานสงเคราะห์ เด็กชายบ้านปากเกร็ ด ทาบุญอาหารมังสวิ รัติเลี้ ยงผู้ ป่ว ย
โรคมะเร็งที่ถือศีลบวช และพระภิกษุ วั ดตรี วิ สุ ท ธิ ธ รรม จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เลี้ ยงอาหารเด็ กวั ดโบส์ ว รดิ ต ถ์
จังหวัดอ่างทอง นาสิ่งของไปสนับสนุนการ ทางานกับอาสามูล นิ ธิร่ ว มกตั ญญู ร่ วมกั บเพื่ อนและแฟนคลั บจั ด
คอนเสิร์ต เพื่อจัดสร้างอาคาร เรียนโรงเรียนบ้านนา อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว รายได้ทั้งหมดไม่หัก
ค่าใช้จ่าย 580,000 บาท อีกทั้งจะรวมกับกลุ่มจิตอาสาและ แฟนคลั บ จั ด คอนเสิ ร์ ต หาเงิ น ช่ ว ยเหลื อ สถาน
สงเคราะห์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
4. นายศุกลวัฒน์ คณารศ

ภูมิลาเนาเดิม ขอนแก่น
การศึกษา ปริญญาโท
: อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ สั ง คมในงานประเพณี ป ระจ าปี เช่ น ปี ใ หม่
สงกรานต์ เข้าพรรษา ลอยกระทง การรณรงค์เพื่อความสะดวกปลอดภัย ความสงบสุขของประชาชน และงาน
สังคมสงเคราะห์ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ อาทิ ได้สละเวลาและทรัพย์สิ น
ส่วนตัว จัดทาถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประภัยจากน้าท่วม ร่วมกับจังหวัดน่าน จัดกิจกรรม เพื่อหารายได้สมทบทุน
เข้ากองทุน ดูแลฟื้นฟูป่า จังหวัดน่าน ระดมสิ่งของจาเป็นร่วมกับแฟนคลั บ จัดกิจกรรม ใจ ถึง ใจ สู่ ทหาร
ชายแดนใต้ จัด โครงการ Warm Hugs by Weir 2016 ปี 3 มอบเสื้อกันหนาวให้น้อง อาเภอน้าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์ และช่วยคอนเสิร์ตการกุศล “ ศิลปินรวมใจต่อลมหายใจผู้ป่วยยากไร้สูงวัย ”

5. พญ.ลลนา ก้องธรนินทร์

ภูมิลาเนาเดิม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การศึกษา ปริญญาตรี
: อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมในงานประเพณีประจาปี เช่น ปีใหม่
สงกรานต์ เข้าพรรษา ลอยกระทง การรณรงค์เพื่อความสะดวกปลอดภัย ความสงบสุขของประชาชน และงาน
สังคม สงเคราะห์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่นการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อัคคีภัย วาตภัย
และภัยธรรมชาติ และที่ผ่านมาร่วมงานกุศลมาอย่างต่อเนื่อง อาทิเดินแฟชั่นโชว์การกุศลต้านภัยมะเร็งเต้านม
รายได้สมทบ ให้มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติงาน Live Healthier live Longer เพื่อแนะนาและ
ทาความเข้าใจ เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ HIV วิ่งเพื่อน้อง 2015 เพื่ อ ระดมทุ น ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ยเด็ ก และครอบครั ว ที่
ยากไร้ นอกจากนี้ ได้สละเงินส่วนตัวช่วยเหลือ และอุปการะดูแลเด็กที่สูญเสียแม่กะทันหัน ผู้ป่วยอัมพาตที่อยู่
ลาพัง ๔ คน โดยส่ง เงินให้ทุกเดือน
ประเภท คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน 6 คน
ได้รับเงินรางวัลด้วย คนละ 10,000 บาท
1.

นางสาวสาลินี ลิขิตพัฒนะกุล

ประเภททางการเห็น
ภูมิลาเนาเดิม จังหวัดนครราชสีมา การศึกษา ปริญญาตรี
อาชีพ อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล
: เป็นผู้ ที่มีความมุมานะและพยายามในการพัฒนาตนเอง
ตลอดจนประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี ด้านสังคมเป็นผู้มีภาวะความเป็นผู้นามี
ความสามารถ มีจิตสาธารณะ รวมกลุ่มคนพิการทางสายตาด้วยกัน ก่อตั้งเป็นชมรม สมาคมต่างๆ เพื่อ
ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดให้ดียิ่งขึ้น

2.

นายอมร พงษ์สว่าง

3.

นางสาวรัชนี พันธ์ใหม่

ประเภททางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
ภูมิลาเนาเดิม จังหวัดสระบุรี การศึกษา ปริญญาตรี
อาชีพ ทาฟาร์มเลี้ยงแพะ แกะ วัว ในไร่ของตัวเอง
: เป็นผู้มีความตั้งใจในการปฎิบัติหน้าที่อย่างจริง จัง มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อครูและนักเรียน ได้รับ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ หนึ่งแสนครูดี ” ประจาปี 2555
ประเภททางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
ภูมิลาเนาเดิม กรุงเทพมหานคร การศึกษา ปริญญาตรี
อาชีพ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานสงเคราะห์และพิทักษ์เด็ก
สานักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพ สานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร
: ทางานด้านพิทักษ์สิทธิ และขจัดการเลือกปฎิบัติโดยไม่
เป็นธรรมต่อคนพิการ รวมทั้งเป็นผู้แทนคนพิการในการติดตามบังคับใช้กฎหมาย และการเลือก
ปฎิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ เผยแพร่ และผลักดันให้ภาครัฐ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกในสถานีรถไฟฟ้า สนามบิน อาคาร และสถานที่ของหน่วย

ราชการ และภาคเอกชน เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เป็นนักกีฬายิงธนูทีม
ชาติไทย(คนพิการ)ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
4.

ประเภท ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
ภูมิลาเนาเดิม จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษา ชั้น ป.4
อาชีพ ปลูกต้นไม้ เพาะกล้าขาย เลี้ยงปลาในกระชังขาย
:
เป็นคนพิการทางจิตใจที่ใส่ใจดูแลและรักษาตัว เอง
อย่ า งต่อ เนื่ อ ง ท าให้ อ าการฟื้ น คื น เป็ น ปกติใ นระยะเวลาอั น สั้ น เมื่ อมี ค วามพร้ อ มด้า นร่ า งกาย ก็
ช่วยเหลืองานสาธารณะโดยสม่าเสมอ เช่น เก็บขยะ ทาความสะอาดห้องน้า ห้องส้วมที่วัด รับอาสา
ช่วยงานเทศบาล นาต้นกล้าไปปลูก ตามรายทางถนน โดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่เกี่ยงความลาบาก
เป็นไปตามที่เขาพูดว่า “ต้องการทางานเพื่อตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน จึงเห็นว่าบุคคลเช่นนี้สมควร
ได้รับรางวัล”

5.

นางสาวศิรินลักษณ์ ฉลาด

6.

นายชาญชัย ณ ลาพูน

ประเภททางสติปัญญา
ภูมิลาเนาเดิม กรุงเทพมหานคร
การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
อาชีพ พนักงานประจาร้านสตาร์บัคส์ สาขาหลังสวน
: เป็นคนอารมณ์ดี มีความสดใส มีชีวิตชีวา คิดบวก
ขยันทางาน มีจิตใจโอบอ้อมอารี เป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับคนพิการ คนปกติ “ความพิการไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการดาเนินชีวิตของนางสาวศิรินลักษณ์ ฉลาด”
นายธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์

ประเภทออทิสติก
ภูมิลาเนาเดิม จังหวัดสมุทรปราการ การศึกษา ปริญญาตรี
อาชีพ เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท โมเดอร์ฟอร์มกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
: มีความรู้และทักษะด้านกีฬา มีประสบการณ์ในการแข่งขัน
และเป็นกรรมการตัดสินกีฬา ฟุตบอล ตะกร้อ บาสเกตบอล และกรีฑา สามารถใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน และเล่นดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่า(ขลุ่ย) ได้

ประเภท หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น จานวน 12 หมู่บ้าน และผู้นาหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น จานวน 2 คน
หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น 12 หมู่บ้าน (จาก 12 จังหวัด)
ภาคเหนือ 3 จังหวัด (3 หมู่บ้าน)
1. จังหวัดอุทัยธานี
2. จังหวัดเพชรบูรณ์
3. จังหวัดอุตรดิตถ์

หมู่บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตาบลหนองจอก อาเภอบ้านไร่
(ผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณ, ผ้าซิ่นตีนแดง, ผ้าฝ้ายมัดหมี่, หัวซิ่นฝ้าย)
บ้านเล่าเน้ง หมู่ที่ 14 ตาบลเขาค้า อาเภอเขาค้า
(ผ้าปักลายม้ง)
บ้านกกต้อง หมู่ที่ 3 ตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า
(ผ้าฝ้ายไหม)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด (3 หมู่บ้าน)
4. จังหวัดกาฬสินธุ์
5. จังหวัดขอนแก่น
6. จังหวัดหนองบัวลาภู

บ้านโพน หมู่ที่ 1 – 5 ตาบลโพน อาเภอคาม่วง
(ผ้าไหมแพรวา)
บ้านดอนข่า หมู่ที่ 7 ตาบลชนบท อาเภอชนบท
(ผ้าไหมมัดหมี่)
บ้านหนองกุงคาไฮ หมู่ที่ 7 ตาบลหนองเรือ อาเภอโนนสัง
(ประติมากรรมไม้-กระดาษรีไซเคิล, ไม้ใส่แจกัน, แกะสลักรูปหัวช้าง)

ภาคกลาง 3 จังหวัด (3 หมู่บ้าน)
7. จังหวัดสุพรรณบุรี
8. จังหวัดสระบุรี
9. จังหวัดปทุมธานี

บ้านแหลม หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านแหลม อาเภอบางปลาม้า
(จักสานไม้ไผ่และหวาย)
บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 3 ตาบลพุกร่าง อาเภอพุทธบาท
(กิ๊บ และพวงกุญแจ ที่ประดิษฐ์จากเศษผ้า ฝาขวด หรือฝาจีบ)
บ้านคลองหน้าไม้ หมู่ที่ 6 ตาบลหน้าไม้ อาเภอลาดหลุมแก้ว
(ไม้ประดับมุก)

ภาคใต้ 3 จังหวัด (3 หมู่บ้าน)
10. จังหวัดพัทลุง
11. จังหวัดตรัง
12. จังหวัดยะลา

บ้านควนขนุน หมู่ที่ ๙ ตาบลควนขนุน อาเภอควนขนุน
(ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว)
บ้านนายอดทอง หมู่ที่ ๕ ตาบลวังวน อาเภอกันตัง
(จักสานก้านจาก)
บ้านหน้าถ้า หมู่ที่ ๑ ตาบลหน้าถ้า อาเภอเมือง
(ผ้าสีมายา)

ผู้นาหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น จานวน 2 คน
1. นายชัยชาติ มหาสุวรรณ
2. นางสมศรี สระทอง

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดกาฬสินธุ์
    

