
 
 

รายชื่อบุคคลดีเดน และ หมูบานหัตถกรรมดีเดนทั่วประเทศ 
ที่ไดรับรางวัล “ หมอมงามจิตต  บุรฉัตร  บุคคลสําคัญของโลก ” รางวัลสรางเสริมคนดีมีคุณธรรม 

ประจําป  2560 
ประทานจาก  พระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจาโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาต ุ

ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต  บุรฉัตร 
ในงาน “ วนัหมอมงามจิตต  บรุฉัตร  บุคคลสําคัญของโลก ” งานสรางเสริมคนดีมีคุณธรรม 

วันพุธที่  18  ตุลาคม  2560  ณ  โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน  ถนนรัชดาภิเษก 
(รางวัล “ หมอมงามจิตต  บุรฉัตร  บุคคลสําคัญของโลก ”  ประกอบดวย โลเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ)  

 

             
 

     

     ประเภท  ครู หรือ เจาหนาที่  ในจังหวัด  ผูรับผิดชอบดูแลการศึกษาของเยาวชนผูดอยโอกาสทั่วประเทศ 
    ของมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชน  ดวยเมตตาจิตที่คูควรแกการยกยอง  
 
 

  ในกรุงเทพมหานคร   5    คน 
   1. นางสาวพริดา     ธุระเจน   โรงเรียนวัดโสมนัส   เขตปอมปราบศัตรูพาย   

2. นางสาวจิตติมา  หมัดจะกิจ   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  เขตดินแดง    
3. นางสาวจิรวรรณ  เจียมรัตนะ   โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  เขตสะพานสงู  
4.  นายสําเริง    เจริญเณรรักษา โรงเรียนชุมชนหมูบานพฒันา  เขตคลองเตย  

   5.  นายธัมมจํานง   ชยสิทธปิกรณ  โรงเรียนวัดทองเพลง  เขตคลองสาน              

  สําหรับ  ครู  หรือ  เจาหนาที่ในจังหวัดตางๆ  จาํนวน  48  คน  (จาก  36  จังหวัด)  จะไดรับมอบรางวัลจาก 
ผูวาราชการจังหวัดนัน้  ๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ประเภท อาจารยระดับอุดมศึกษาผูทรงคุณธรรม  มีผลงานดีเดน  ในการพัฒนาคุณธรรม  และจริยธรรมของนิสิต 
   นักศึกษาระดับอุดมศึกษา  จาํนวน  7  คน  (เข็มเชิดชูเกียรติทองคํา) 
 

1. ศ.นพ.ธีระ     ทองสง     คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม  อ.เมือง  จ.เชียงใหม 
  2.  รศ.ดร.ศุภวรรณ    เล็กวิไล   วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ   
3. พ.อ.หญิง ดร.อังคณา  สุเมธสิทธิกุล  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ    

  4. นางสาวประกริต     รัชวัตร     คณะพยาบาลศาสตร  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี    
อ.เมือง  จ.สระบุรี    

5. ผศ.นพ.พรเลิศ    ฉัตรแกว     คณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ  

6.  ผศ.ปยาภรณ    ศิริภานุมาศ    คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย อ.เมือง  จ.บุรีรัมย 
  7.  ผศ.วิไลลักษณ    บุญเคลือบ   สํานักวิชาศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง อ.เมือง  จ.เชียงราย 

 
 
 
 
 
ตอหนา  2 .... 



ประเภท ผูบําเพ็ญประโยชนดีเดนแกประชาชนและสังคม (ตํารวจจราจร พนักงานกวาดถนน  พนักงานขับรถโดยสาร
ประจําทางองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) / บริษัท ขนสง จํากัด (บขส.)  พลเมืองดี  ดารานักแสดงที่มีจิตอาสา 
และอาสาสมัครดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)  จํานวน  60  คน 
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ไดรับเงนิรางวลัดวย คนละ 10,000  บาท  จํานวน  56  คน  (ยกเวน ดารานักแสดงที่มีจิตอาสาดีเดน  จํานวน  4  คน 
ไดรับเฉพาะโลเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติชนิดธรรมดา) 

  
ตํารวจจราจรดีเดน  จํานวน  10  นาย  

 

   1. ดาบตํารวจ เกษมสรรพ   ราหมัน  ผูบังคับหมูงาน (จราจร)  สถานีตํารวจนครบาล พญาไท  
              (ปฏิบัติหนาที่ บริเวณอนุสาวรียชัยสมรภูมิ)   
   2. ดาบตํารวจ ไกรศร   พลตาล     ผูบังคับหมูงาน (จราจร)  สถานีตํารวจนครบาล บางซื่อ  
              (ปฏิบัติหนาที่  ปากซอยสุทธิสารวินิจฉัย 29  ถ.สุทธิสารวินิจฉัย)  
   3. ดาบตํารวจ บุญเอ้ือ   รวมวงค  บังคับหมูงาน (จราจร) สถานีตํารวจนครบาล ดอนเมือง  
              (ปฏิบัติหนาที่ หนาโรงเรียนอนุบาลพลอยเพลิน  ซ.วิภาวดี 41)  
   4. ดาบตํารวจ พิทักษพงษ   คํายอด  บังคับหมูงาน (จราจร) สถานีตํารวจนครบาล รมเกลา  
              (ปฏิบัติหนาที่ แยกการเคหะรมเกลา และหนาโรงเรียนรัตนโกสินทร) 
   5. ดาบตํารวจ นพดล   บุญสิทธิ์  ผูบังคับหมูงาน (จราจร) สถานีตํารวจนครบาล หัวหมาก    
              (ปฏิบัติหนาที่ เปด-ปดชองทางพิเศษบนยกระดับรามคําแหง)   
   6. ดาบตํารวจ เฉลิมชาติ   ศรีสุวรรณ ผูบังคับหมูงาน (จราจร)  สถานีตํารวจนครบาล ลุมพินี  
              (ปฏิบัติหนาที่ ชุดอินทรี รับแจงเหตุตามจุดรองเรียนตางๆ ในเขตพื้น ที่) 
   7. ดาบตํารวจ ชัยวัฒน   เส็งจีน   ผูบังคับหมูงาน (จราจร)  สถานีตํารวจนครบาล ทาพระ  
              (ปฏิบัติหนาที่  ปากซอยเพชรเกษม 4  และทําหนาที่ขับรถยก) 
   8. ดาบตํารวจ ฐภณ     กิตติศักดิ์   ผูบังคับหมูงาน (จราจร) สถานีตํารวจนครบาล สมเด็จเจาพระยา  
              (ปฏิบัติหนาที่  หนาโรงพยาบาลตากสิน)   
   9. ดาบตํารวจ เอกสิทธิ์   หนูอินทร  ผูบังคับหมูงาน (จราจร) สถานีตํารวจนครบาล บางขุนเทียน  
              (ปฏิบัติหนาที่  แยกจอมทอง)    
   10.  ดาบตํารวจ สุนทร    สติยศ    ผูบังคับหมูงานปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดําริ 3     
              (ปฏิบัติหนาที่ ตํารวจชางและทําหนาที่ทําคลอดฉุกเฉิน )  
   

 พนักงานกวาดถนนดีเดน   จาํนวน  10   คน  
 

   1. นางแฉลม      ทุยตระกูล    เขตคันนายาว                 
              (ปฏิบัติงาน  บริเวณ ถ.รามอินทรา  ตั้งแตซอย 97 ถึง ซอย 99)      
   2. นางสมเกียรติ    ชวดชัง      เขตคลองเตย   
               (ปฏิบัติงาน บริเวณ ถ.พระราม 4 ตั้งแตซอยแสนสบาย ถึง สะพานลอย  
              มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)    
   3. นางปถิตา      พวงทอง       เขตจตุจักร      
              (ปฏิบัติงาน บริเวณ ถ.พหลโยธิน ฝงขาเขาตั้งแตคลองบางบัว ถึง  

ปากประตูทางออก มหาวิทยาลัยศรีปทุม)  
  
  
ตอหนา  3 .... 
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4. นางมะลิ       นิลทวี   เขตจอมทอง  

              (ปฏิบัติงาน บริเวณ ถ.เอกชัย ตั้งแตเชิงสะพานคลองบางขุนเทียน 
ถึง ซอยเอกชัย 12  

   5. นางสีนวน      แสงเฟอง  เขตตลิ่งชัน   
               (ปฏิบัติงาน บริเวณ ถ.ชักพระ ตั้งแตหนาสํานักงานเขตตลิ่งชัน ถึง 

ซ.ชักพระ 12  ทั้งสองฝง) 
   6. นางสุวรรณา     เจริญศรี  เขตพญาไท       
              (ปฏิบัติงาน บริเวณ ถ.ดินแดง ตั้งแตคลองสามเสน ถึง ซอยอรรณพนฤมิตร) 
   7. นายสม       การเร็ว   เขตยานนาวา      
               (ปฏิบัติงาน บริเวณ ถ.สาธุประดิษฐ ตั้งแตแยกไฟแดง ตัดถนนรัชดาภิเษก 

ถึง ซ.สาธุประดิษฐ 37)  
   8. นายกาน      โกกระบูรณ    เขตสัมพันธวงศ     
               (ปฏิบัติงาน บริเวณ  ถ.เจริญกรุง  ตั้งแตหนาธนาคารกรุงเทพฯ   ถึง  
              แยกวงเวียนขาวหลาม ทั้งสองฝง)   
   9. นายจักรวรรดิ ์    สและดี      เขตหนองจอก     
              (ปฏิบัติงาน บริเวณ ถ.ประชาสําราญ ตั้งแตสี่แยกสถานีตํารวจนครบาล 

ประชาสําราญ ถึง ฝงตรงขาม รานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวน)   
   10.  นางยุพิน      ศรีจันทร   เขตหนองแขม   

               (ปฏิบัติงาน บริเวณ ถ.เพชรเกษม ตั้งแตปากซอยเพชรเกษม 81 
              ถึง ซอยเพชรเกษม 81/1)   
 
 

พนักงานขับรถโดยสารประจําทาง ขสมก. ดีเดน  จํานวน  10  คน  
 

ก.  รถประจําทาง ขสมก.  จํานวน  8   คน 
 
   1. นายสัมฤทธิ์      ยอดดําเนิน ขับรถ สาย 29   

  (จาก รังสิต ถึง หัวลําโพง)  
     2. นายสมาน      สุขสมบัติ  ขับรถ สาย 525  
              (จาก สวนสยาม ถึง หมูบานเธียรทอง 3 เขตหนองจอก)   
   3. นายพลูสวัสดิ ์    แซลี้   ขับรถ สาย 511  
              (จาก ปากน้ํา ถึง สถานีขนสงสายใตใหม)  
   4. นายสรคม      แซลิ้ม   ขับรถ สาย 205  
              (จาก อูคลองเตย ถึง หางสรรพสินคาเดอะมอลล ทาพระ)   

  5. นายชัชวนิ      โกวิน   ขับรถ สาย 141  
              (จาก อูแสมดาํ ถึง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
   6. นายธนภัทร      ศรีสวัสดิ์  ขับรถ สาย 7 ก    

             (จาก อูพุทธมณฑลสาย 2  ถึง พาหุรัด)          
   7. นายประพันธ     อูอรุณ   ขับรถ สาย  53      

             (จาก เทเวศร วนซาย - ขวา  ถึง สนามหลวง)    
   8. นายสัมฤทธิ ์     เชื้อวิเศษ  ขับรถ สาย 156   
              (จาก วงกลมอูรามอินทรา ถึง สุคนธสวัสดิ์)  
                        
                        ตอหนา  4 .... 
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ข. รถรวมบริการ ขสมก.  จํานวน  2  คน  

   1. นายประดิษฐ     ฐานวสิัย   ขับรถ สาย 8                
              (จาก แฮปปแลนด ถึงสะพานพทุธ)   
   2. นายศักดา      ครุดธานุชาต ิ ขับรถ สาย 8  
              (จาก แฮปปแลนด ถึง สะพานพทุธ) 
 
 

       พนักงานขับรถโดยสารประจําทาง บขส. ดีเดน  จํานวน  10   คน  

 
     ก. รถประจําทาง บขส.  จํานวน   7  คน 

 
   1. นายบรรจบ      สุขช้ํา   ขับรถ ระดับ 4   

         (จาก  กรุงเทพมหานคร  ถึง  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย)    
     2. นายจนัทรศรี     วงศศรีใส  ขับรถ ระดับ 4    

             (จาก  กรุงเทพมหานคร  ถึง  อําเภอลี้  จังหวัดลําพนู)    
   3. นายนิกร      สอนสุภาพ  ขับรถ ระดับ 4   

              (จาก  กรุงเทพมหานคร  ถึง  จงัหวัดเชียงใหม)    
   4. นายณรงค      ถาริยะ   ขับรถ ระดับ 4   

              (จาก  กรุงเทพมหานคร  ถึง  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย    
   5. นายสมยศ      ขันทุวาร  ขับรถ ระดับ 4    

              (จาก  กรุงเทพมหานคร  ถึง  จงัหวัดมุกดาหาร)  
   6. นายสมมาตร     เกตุเพ็ชร    ขับรถ ระดับ 4   

              (จาก  กรุงเทพมหานคร  ถึง  จังหวัดกระบี่)  
  7. นายเมธา      ออนนอม  ขับรถ ระดับ  4   
              (จาก  กรุงเทพมหานคร  ถึง  อําเภอกะเปอร  จังหวัดระนอง)  
 

              ข. รถรวมบริการ บขส.  จํานวน  3  คน 
 
   1. นายอุทัย      ชินกลาง  พนักงานขับรถ บริษัท นครชัยแอร จํากัด  

         (จาก  กรุงเทพมหานคร  ถึง จังหวัดขอนแกน)    
  2. นายศิริโชค      แมนหมาย  พนักงานขับรถโดยสาร บริษัท  สหพันธรอยเอ็ดทัวร   
             (จาก  กรุงเทพมหานคร  ถึง  จงัหวัดมุกดาหาร)   
  3. นายชัชชัย      โกวัฒนชัย  พนักงานขับรถบริษัท เทพสมบตัิทัวร  
              (จาก  กรุงเทพมหานคร  ถึง  จงัหวัดเชียงใหม) 
 
 

อาสาสมัครดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเดน  จาํนวน  10  คน  
  

   1. นายกันตพัฒน     ปนดอน  จังหวัดลําพนู       
   2. นายขวัญตา      เหลืองขมิ้น จังหวัดสมุทรสาคร     
   3. นายเชิญ      เครือกิจ  จังหวัดลําพนู      
   4. นายบุญเลิศ      บุญสม   จังหวัดมหาสารคาม    
   5. นายพงศกร      สวาภิภักดิ ์ จังหวัดเชียงราย  

 
ตอหนา  5 .... 
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   6. นายสมพร      พึงจิตต     จังหวัดปตตาน ี     
   7. นายเลอพงศ     สวนสังข   กรุงเทพมหานคร     
   8. นายโสภณ     เริงกมล   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
   9. นายสวาง      กิตติวงศวิศาล จังหวัดอุบลราชธานี    
   10.  นายสุทธิ      เลิศไกร  จังหวัดปตตานี      

 

 

 พลเมืองด ี จํานวน  7  คน   
 

หนวยงานที่เสนอ  สถานีวิทยุ จส.100 จํานวน   3  กรณี   
กรณีที่  1   นางหนูกุล   แสนกลาง  ภูมิลําเนาเดิม   กรุงเทพมหานคร         
            การศึกษา    ประถมศึกษาปที่ 4       อาชีพ ขับรถแท็กซี ่ 
 

            :  เปนผูที่มีความชางสังเกต   ชวยเหลือเก้ือกูลเพื่อนมนุษย  มีไหวพริบ  และ  
รูจักแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางดียิ่ง  โดยเมื่อวันที่  1  เมษายน  2559  เวลา 11.20  น.  ไดรับผูโดยสาร (ผูหญิงชาวพมา)   
บริเวณถนนแจงวฒันะ ซอย 24  เพื่อไปสงที่  สถานีตาํรวจนครบาลวดัพระยาไกร  ระหวางเดินทาง สงัเกตเห็นวาแฟนของ 
ผูโดยสารไดโทรศัพทมาถามวาถึงไหนหลายคร้ัง นางหนูกุลฯ สงสัยจึงถามผูโดสาร ทราบวาแฟนถูกตํารวจจับไป 5 วันแลว  
ในขอหาไมมีพาสปอรต โดยเรียกเงิน 5,000 บาท หากไมใหเงินจะสงกลับประเทศ ซึ่งแฟนยอมใหสงกลับประเทศ เพราะ 
วันถูกจับกําลงัจะเดินทางกลบัประเทศไปตอพาสปอรต แตตํารวจไมสงกลบัประเทศ นาํไปกักขังไว ไมสามารถติดตอได 
เพิ่งติดตอไดวันนี้ และตาํรวจใหนําเงินไปให แตเรียกเงินเพิ่มเปน 10,000 บาท ผูโดยสารมีเงินไมพอ กลัววาแฟนจะถูกฆา  
นางหนูกุลฯ  สงสารจึงแจงไปที ่ สถานีวิทยุ จส.100 และ จส.100  ใหนําผูโดยสารไปที ่  สน.วัดพระยาไกร  เมื่อไปถึง สน.
วัดพระยาไกร แฟนไดโทรมาอีก ตํารวจจึงเปดเสียงโทรศัพท เพื่อบันทึกเสียงไวเปนหลักฐาน แตผูโดยสารไมกลารับโทรศัพท 
เกรงวาตํารวจที่จับแฟนจะรู  ตํารวจที่ สน.วัดพะยาไกร จึงบอกใหรับ และเมื่อรับแลว ผูโดยสารไมพูด นางหนูกุลฯ เกรงวาแผน
จะเสีย  จึงตัดสินใจแกไขปญหาเฉพาะหนา  โดยดึงโทรศัพทมารับเอง และบอกแฟนผูโดยสารวา ตนเองเปนคนขับรถแทกซี่  
กําลังจะไปสงนองติดไฟแดงที่ถนนตก ทั้งๆ ที่อยูที่สถานีตํารวจ หลังจากนั้น นางหนูกุลฯ ไดออกไปทํางาน และดวยความเปน 
หวง จึงสอบถามไปที ่สน.วัดพะยาไกร 2 คร้ัง ในเวลา 14.00 น. ทราบวา ตาํรวจกําลงัลอจับ ตอมาเวลา 16.00 น. ทราบ
วา สามารถจับตาํรวจที่กอเหตุไดแลว  ซึ่งเปนตํารวจ ที่สน.ทองหลอ นางหนูกุลฯ ดีใจมากทีช่วยไดสาํเร็จ โดยทีผู่โดยสาร  
ไมตองจายเงนิใหตํารวจ และสามารถจับตํารวจที่กอเหตุไดสาํเร็จ ซึ่งตํารวจเหลานี้จะกอเหตุเชนนี้เปนกระบวนการ  
 
  

กรณีที่  2  นางสาวจนัทรา   โชติตนัติโสภณ  ภูมิลําเนาเดิม   กรุงเทพมหานคร        
              การศึกษา    ปริญญาโท    อาชีพ พนักงานบริษัท 

              :  เปนผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต  ไมคิดที่จะเอาเงินและทรัพยสินของผูอ่ืน 
มาเปนของตน  โดยเมื่อวันที่  22 กรกฎาคม  2559  เวลา  21.00  น.  ไดเขาไปจอดรถในปมน้ํามันเอสโซ เขตหนองแขม 
เพื่อเขาหองน้ําไดพบกระเปาสะพายอยูในหองน้ําหากทิ้งเอาไวเกรงวาคนไมดีจะเอาไป เมื่อเจาของกระ 0เปากลับมาจะทํา
อยางไร  และก็ไมทราบวาเจาของกระเปาเปนใคร แตตองการใหเจาของไดของคืนจึงเอาออกมาจากหองน้ํา  และนํา
กระเปาไปใหผูจัดการปมน้ํามัน  แตผูจัดการปมฯ ไมยอมรับ  เพราะไมเก่ียวของอะไรกัน 0นางสาว 0จันทราฯ จึงติดตอไปที่
สถานีวิทยุ จส.100 วาเก็บ0กระเปาสะพาย0ได จส.100 แนะนําใหติดตอไปยังสถานีตํารวจทองที่ คือ สถานีตํารวจนครบาล
หนองแขม และตํารวจไดเปดกระเปาตรวจสอบ มีเงินสด 120,000 บาท และโทรศัพทมือถือ 1 เคร่ือง ตํารวจจึงโทรศัพทไป
พบเจาของพอดี  และใหเจาของมารับกระเปาไปเรียบรอยแลว  

 
 
 

   
               ตอหนา  6 .... 
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กรณีที่  3  นายเกียรติศักดิ์  สุรินทร (เสียชวีิต) ภูมิลําเนาเดิม   กรุงเทพมหานคร     
              การศึกษา    ปริญญาตรี    อาชีพ พนักงานบริษัท 

 
              : เปนผูที่มีความเอ้ือเฟอ  และมีน้ําใจ  โดยจากคําสัมภาษณของ 

นาง0รุงนภา ธนสารสกุล (ภริยา) แจงวา นายเกียรติศักดิ์ฯ0 เปนคนใจเย็น ชอบชวยเหลือผูอ่ืน เมื่อมีใครมาขอความชวยเหลือ
ก็จะชวย  ซึ่งเคยถามวาทําไมชอบชวยเหลือมากขนาดนี้ นายเกียรติศักดิ์ฯ0  ก็บอกวา ชวยเหลือกันไดก็ชวยไป  โดยในวันเกิดเหต ุ 
0เมื่อวันที่  26  มีนาคม  2559  ไดสงไลนคุยกันเปนระยะๆ  และเวลาประมาณ  01.00  น. ไดไลนไป แตนายเกียรติศักดิ์ฯ 
ไมตอบ จนกระทั่งเวลา  03.11  น.  ไดไลนไปถามอีกคร้ัง 0นายเกียรติศักดิ์ฯ ก็ไมตอบ 0  จึงไดติดตามดวย GPS  เห็นวาอยู
กลางสะพานขามแยกตากสิน ถนนกรุงธนบุรี  และอยูที่เดิมนานประมาณ 2 ชั่วโมง  จึงขับรถมอเตอรไซดออกไปตามเมื่อไปถึง
จุดเกิดเหตุ  มองข้ึนไปบนสะพานเห็นรถเกิดอุบัติเหตุ  และใตสะพาน  มีรถกูภัยจอดอยูหลายคัน  จึงเดินเขาไปดู  เห็น0นายเกียรติศักดิ์ฯ  
นอนเสียชีวิต จึงถามในที่เกิดเหตุวา เกิดอะไรข้ึน ทราบวา นายเกียรติศักดิ์ฯ ไดจอดรถขวางถนนบนสะพาน เพื่อลงมา
ชวยเหลือผูหญิง  ซึ่งรถเสียอยูบนสะพาน 0 เกรงวาผูหญิงจะเปนอันตรายเพราะดึกแลว  ปรากฏวารถแท็กซี่ไดขับมาชน
0 นายเกียรติศักดิ์ฯ ตกลงมาขางลางเสียชีวิต0 และผูหญิงบาดเจ็บสาหัส   
      
หนวยงานที่เสนอ   สถานีวิทยุ สวพ.FM 91  จํานวน  2  กรณี 
  
กรณีที่  1  นายพยอม   แกนปดชา    ภูมิลําเนาเดิม  จังหวัดเลย   
              การศึกษา    ประถมศึกษาปที่ 6   อาชีพ  ขับรถแท็กซี่ 

 
              : ผูที่มีความชางสังเกต มีความเมตตา ชวยเหลือเก้ือกูลเพื่อนมนุษย   
โดยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560  เวลา  07.30 น.  เดินทางมารอรับญาติที่ฝงตรงขามสถานีขนสงหมอชิต 2  
ถนนกําแพงเพชร 2  ไดเห็นผูชายคนหนึ่ง จากการสังเกต นาจะไมใชคนไทย  มีอาการผิดปกติคลายๆ คนปวย ตัวสัน่
สะทานและดูออนเพลียมาก มคีวามรูสึกเปนหวงจึงเขาไปสอบถาม ทราบวา เปนแรงงานชาวพมามีบัตรคนตางดาวถูกตอง 
แตไมมีงานทําไมมีเงินซื้ออาหารและไมไดกินอาหารมา 3 วัน จึงไดดูแลเร่ืองอาหาร และประสาน สวพ.FM 91 เพื่อประสาน
ศูนยเอราวัณ  นําสงโรงพยาบาลราชวิถี  หากไมไดรับความชวยเหลือจาก 0 นาย0พยอมฯ  ชายคนนี้อาจเสียชีวิต ได 
  
กรณีที่  2  นายจรูญ  ขวัญเนตร     ภูมิลําเนาเดิม    จังหวัดปทุมธานี  
              การศึกษา    มัธยมศึกษาปที่ 3   อาชีพ ขับรถแท็กซี ่
 
              : เปนผูที่มีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอ่ืน รับผิดชอบตอสังคม 
ไมคิดที่จะนําเงนิของผูอ่ืนมาเปนของตน โดยเมื่อวันที่  21  พฤษภาคม 2560  เวลาประมาณเที่ยงคืน  ไดจอดรถรับลูกคา 
ชาวญีปุ่น ที่ถนนสาทร แตสถานที่ ที่ลกูคาจะใหไปสง 0นาย0จรูญฯ ไปไมถูก ลูกคาจงึลงเปลีย่นรถคันใหม และไดลืมกระเปาสตางค
ไวบนรถ  ซึ่งภายในกระเปามีเงินไทย  34,423  บาท  และธนบัตรสกุลเงินเยน คิดเปนเงินไทย ประมาณ  126,804  บาท 0

นาย0จรูญฯ จึงรีบติดตอ สวพ.FM 91 และนาํกระเปาไปฝากไว เพื่อติดตามหาเจาของ จนสามารถสงมอบเงินคืนเจาของได 
 
 

ผูเสนอ   นายยรรยง  คุโรวาท  ประธานโครงการฯ   จํานวน  1  คน  
นางสุมน   มหิดุลย      ภูมิลําเนาเดิม    จังหวัดสมุทรปราการ   การศึกษา   มัธยมศึกษาปที่ 3   
          อาชีพ     พนักงานเก็บคาโดยสาร รถโดยสารประจําทาง ขสมก. สาย 511  
          : เปนผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต ไมคิดที่จะนําเงิน หรือสิ่งของ ของผูอ่ืนมาเปน ของตน 
เปนแบบอยางที่ดีแกพนักงาน และประชาชนทั่วไป   โดยเปนผูที่เก็บเงินและสิ่งของ  ที่ผูโดยสารลืมไวบนรถไดหลายคร้ัง  และ 
มอบใหผูบังคับบัญชา เพื่อคืนใหเจาของ  อาทิ   เมื่อป 2548  (เก็บเคร่ืองสําอางได)  ป 2549  (เก็บกระเปาสตางคและเอกสาร
สําคัญได)  ป 2553  (เก็บกระเปาสตางคได)  ป 2554  (เก็บโทรศัพทมือถือได)  โดยเฉพาะใน ป 2560  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560   
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เก็บกระเปาเปได  ภายในมีเงินสด  จํานวนมากถึง  1,200,000  บาท   ผูบังคับบัญชาไดมอบแกเจาของเรียบรอยแลว  ซึ่งในโอกาสนี้  
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560  สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอม ใหผูแทนพระองค มอบกระเชาพรอมเสื้อพระราชทาน (สถิตในดวงใจไทยนิรันดร) ใหเปนการสรางขวัญกําลังใจ 
ที่ทําความดี สรางความปลาบปลื้มอยางหาที่สุด มิไดกับ 0นาง0สุมนฯ และครอบครัว รวมทั้งเปนผูสรางชื่อเสียงใหกับองคการ   
นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ไดมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรต ิ 
และกระเชา  เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหกับ  0นาง 0สุมนฯ  ดวย  และองคการ ไดคัดเลือกเปนพนักงานโครงการธนาคารความดี  
23  คร้ัง  และมอบประกาศเกียรติคุณในคร้ังนี้ดวย  ได รับรางวัลจาก รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร อดีตกรรมการสภา
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย และคําชมเชยจากสื่อโซเชียลตางๆ  
 
  

ดารานักแสดงที่มีจิตอาสาดีเดน  จํานวน  4   คน   
  
หนวยงานที่เสนอ  สถานีวิทยุ สวพ.FM 91  
  
1.  นางเนาวรัตน   ยุกตะนันท     ภูมิลําเนาเดิม      กรุงเทพมหานคร  
            การศึกษา        ปริญญาโท  
  
            : อุทิศตนเพื่อชวยเหลือสังคมในดานตางๆ ดวยจติอาสาอยางแทจริง   อาทิ  

เร่ิมแรกป 2549  เปนอาสาสมัครปฏิบัติหนาที่  Blue Angle  ทีโ่รงพยาบาลรามาธบิดี โดยรับหนาทีช่วยเหลือ และอํานวย  
ความสะดวกใหแกผูปวย  เชน วัดความดนั นาํผูปวยเขาหองน้าํ พูดคุยกับผูปวย เพื่อใหลดความเครียด และลดความวติกกังวล   
ตอมาในป 2554  ไดอาสาเปนผูแตงหนาศพ ดวยจิตกุศล  เพื่อตองการชวยเหลือ และทําเพื่อผูปวยเปนคร้ังสุดทาย สัปดาหละ  
1-2  คร้ัง   โดยรับแตงหนาศพเร่ือยมาจนถึงปจจบุัน  
  
2.  นางสาวอคัมยสิริ   สุวรรณศุข    ภูมิลําเนาเดิม   จังหวัดสมุทรปราการ  
            การศึกษา       ปริญญาตรี 

            :  อุทิศตนเพื่อชวยเหลือสังคม   และงานกุศลมาโดยตลอด    อาทิ  ชวยเหลือ  
ผูประสบภัยน้ําทวมในหลายพื้นที่ โดยรวบรวมเงินสวนตัว และเงินจากเพื่อนนักแสดง นําทีมแฟนคลับ และตํารวจกองปราบ  
ไปชวยน้าํทวม  พรอมทั้งเตรียมอาหารไปชวยเหลือสุนัขและแมว  ในพื้นทีน่้ําทวม   และบริจาคเงินชวยเหลือสุนัขและแมว 
เสมอมา  / ชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุดวยการปฐมพยาบาลเบื้องตน ชวยหามเลือด  เช็ดตวั  และประสานหนวยกูภัยมา
รับผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาล / ชวยไถชีวิตกระบือที่กําลังจะถูกนําไปขายเพื่อฆา และนาํกระบือไปถวายวัดดูแล เพื่อให
เกษตรกรนําไปใชงาน 
 

3. นางสาวกนกลดา   ชอบชืน่    ภูมิลําเนาเดิม      จังหวัดมหาสารคาม 
            การศึกษา        ปริญญาตรี 
 

            : อุทิศตนเพื่อชวยเหลือสังคม และงานการกุศลอยางสม่ําเสมอ  อาทิ รวมรณรงค 
และประชาสัมพันธโครงการในหลวงรักเรา / โครงการ “เลิกบหุร่ีเพื่อพอ” / เชิญชวนทุกคนเลิกกระทําไมด ีเพื่อถวายเปน
พระราชกุศล  แด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / รวมกับกองทุนเหรียญสลึง  สวพ.91 
ชวยเหลือนักเรียนดอยโอกาส ในโรงเรียนที่หางไกล โดยรวมบริจาคสิ่งของ  / จัดโครงการระดมทุนสรางถนน ใหโรงเรียน 
ในถ่ินทุรกันดาร  เพื่อใหนักเรียนเดินทางสะดวก  พรอมกับมอบเงินทนุการศึกษาใหนักเรียนทีข่าดแคลน รวมทัง้ระดมทนุ
ลงพื้นทีไ่ปชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม 

 
 
 
 
ตอหนา  8 .... 
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4. นายเดนคุณ  งามเนตร       ภูมิลําเนาเดิม   จังหวัดสมุทรปราการ 
            การศึกษา       กําลังศึกษาปริญญาตรี 
 

            : อุทิศตนเพื่อชวยเหลือสังคม และงานการกุศลมาโดยตลอด อาทิ ชวยเหลือ
ผูประสบภัยน้าํทวม ชวยผูปวยและชาวนา ที่ประสบภัยโดยรวมกับแฟนคลับ / นําไขไก ไปมอบใหหนวยไตเทียม 
โรงพยาบาลบานโปง  จ.ราชบุรี  เพื่อทําอาหารเลี้ยงผูปวย / ชวยปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูหญิงที่ถูกรถชน บริเวณถนน
ลาดพราววังหิน ซอย 7 กอนทีผู่บาดเจบ็จะถูกนาํสงโรงพยาบาล / ชวยอพยพและอุมผูสงูอายุ ออกจากรถไฟ ที่เกิดเหตุเพลิงไหม 
  

 
  ประเภท  คนพิการดีเดนในการพัฒนาคุณภาพชีวติ   จํานวน  7   คน                
 
 
 ไดรับเงินรางวัลดวย   คนละ  10,000  บาท 
 
1. นางสาวนันทนุช  สุวรรนาวุธ     ประเภททางการเห็น 
                :  ไดมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมอยางตอเนื่อง   โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 
กิจกรรมทีเ่ก่ียวของกับคนพิการ – คนตาบอด และปจจุบัน ไดมีโอกาสรวมทํางานในเชิงพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดมากข้ึน 
ในองคกรตางๆ ทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ และระดับสากล 
 

2.  นางสาวนนัทพร  จางวรางกูล    ประเภททางการไดยนิหรือสื่อความหมาย   
           :  แสวงหาความรูใหมๆ  เพื่อนํามาพัฒนาภาษามือไทย ทําใหคนหูหนวกไทยม ี

ศักยภาพในการสื่อสาร การเขาถึงขอมูลตางๆ ไดทัว่กัน  ยกระดับชีวิตของคนหูหนวกใหดีข้ึนอยูในสังคมอยางมีความสุขเปน
แบบอยางที่ดีแกคนหูหนวกรุนหลัง  
 
3.  นางสาวนฤชล  จักรภพสําเภา   ประเภททางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย  

           :  เปนอาสาสมัครทํางานที่มูลนธิิเมาไมขับ  ดูแลเร่ืองการจางงานคนพิการ  
ทั่วประเทศ  สงเสริมสนบัสนุนใหมีการจางงานคนพิการในชุมชน  สงเสริมคนพิการเขารับการอบรมเสริมสรางศักยภาพใน
ดานตางๆ  เปนกรรมการฝายสตรีสมาคมคนพิการแหงประเทศไทย  เปนวิทยากรบรรยายใหความรูดานสทิธิของคน
พิการในดานตางๆ 
4.  นางสาวกาญจนา  พรหมมา    ประเภททางจติใจหรือพฤติกรรม 
          :  สามารถพัฒนาตนเองไดมาก  ชวยเหลือตนเองเปนอยางดี  ไมทําให 
ชุมชนเดือดรอน และยังรับภาระดูแลคุณยายผูปวยติดเตียงไดเปนอยางดี ไมเคยทอดทิ้ง หรือคิดวาเปนภาระ แสดงใหเห็น 
ถึงคุณธรรม จริยธรรม ดานความกตัญูที่สังคมควรนําไปเปนแบบอยางที่ดี นอกจากนี้ยังคงชวยเหลืองานกับทางชมรม 
เพื่อผูบกพรองทางจิต ตามศักยภาพที่สามารถทําไดในปจจุบนั 
 
5.  นายฉายวิชญ  สุจริตกุล       ประเภททางสติปญญา 
                :  สามารถเรียนจนจบปริญญาตรีพัฒนาบุคลิกภาพเรียนรูและฝกฝนตนเองจน 
เปนผูมีความสามารถเทาเทียมหรือดีกวาคนปกติไดในหลายๆ ดาน ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได เปนผูมีจิตสาธารณะ  อาสา 
ชวยงานตางๆ จนเปนแบบอยาง เปนกําลังใจ เปนแรงบันดาลใจ  ใหผูพิการทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
ตอหนา  9 .... 
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6. นายเบญจพล  มุขเจริญผล    ประเภททางการเรียนรู 
            :  สามารถชวยเหลือและพึ่งพาตัวเองไดโดยไมเปนภาระกับครอบครัวและ 
สังคม  ชวยทาํงานบาน  มีความสามารถในการประกวดจัดสวนถาดแบบชืน้/แหง  ประเภทออทิสติก  ไมกําหนดชวงชัน้  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ การประกวด “ศักยภาพเปนเลิศ” กิจกรรม มารยาทงามอยางไทย / คัดลายมอืไทย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง  และภาคตะวนัออก  คร้ังที่ 60   
 
7.  นายอังกูร   ชัยนิมิตวฒันา       ประเภทออทิสติก   

           :  สามารถเดินทางไปทาํงาน หาหมอ หรือไปไหนไดดวยตนเอง รวมกิจกรรม
ในการบําเพ็ญประโยชน ไดรับรางวัลบุคคลออทิสติกตนแบบในการทํางานจากงานวันตระหนักรูออทิสติกโลก ประจําป 2560 
รางวัลรองชนะเลิศอับดบัที่ 1 การแขงขันอานออกเสียงและรองเพลงไทยลูกทุง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต ิ
คร้ังที่ 62 
 
 
  ประเภท หมูบานหัตถกรรมดีเดน  จํานวน  7  หมูบาน  และผูนําหมูบานหัตถกรรมดีเดน  จํานวน  2  คน  
  
 

 
ภาคเหนือ   4 จังหวัด 4 หมูบาน 
1. จังหวัดเชียงใหม   บานหวยทราย  หมูที่  5  ตําบลบานแปะ  อําเภอจอมทอง 

       ผาฝายทอมือ (ผาทอ/ชุดปูโตะ/กระเปา/ชุดสตรี) 
2. จังหวัดแพร    บานอุทธรณ หมูที่  5  ตําบลน้ํารัด  อําเภอหนองมวงไข 

       พรมเอนกประสงคจากเศษผา 
3. จังหวัดพะเยา    บานทุงกลวย  หมูที่  5  ตําบลทุงกลวย  อําเภอภูซาง 

       ผาทอไทลื้อ (ผาทอ/กลองทิชชู/ที่รองจาน/ชุดสตรี) 
4. จังหวัดอุทัยธานี    บานคลองขอย  หมูที่  11  ตําบลไผเขียว  อําเภอสวางอารมณ  

       เสื่อกก (กระเปาสะพาย/กระเปาสตางค/กลองทิชชู) 
5. จังหวัดอุทัยธานี    บานทุงนาสวน  หมูที่  2  ตําบลหนองบมกลวย    อําเภอบานไร  

       ผามัดหมี่/ผาขาวมา/ผาพื้น/ผามัดหมี่สิบขิด 
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัด  1 หมูบาน 
1. จังหวัดขอนแกน   บานหนองกุงใหญ  หมูที่ 4  ตําบลบานเม็ง  อําเภอหนองเรือ 

       ผาฝายทอมือ(ผาขาวมา/ผาถุง) 
 
ภาคกลาง  1 จังหวัด  1 หมูบาน 
1. จังหวัดสมุทรสงคราม บานคลองบานผูใหญปอ  หมูที่ 6  ตําบลทาคา อําเภออัมพวา 

       จักสานกานมะพราว(โคมไฟ/ตะกรา/แจกัน) 
 

ภาคใต  1 จังหวัด  1 หมูบาน 
1. จังหวัดนราธิวาส    บานสุเปะ  หมูที่ 2  ตําบลเรียง  อําเภอรือเสาะ 

       ตะกราจากหวายและเถาวัลย 
 

ผูนําหมูบานหัตถกรรมดีเดน   จํานวน   2  คน 
 
1. นางณัฐรดา  แกวชมพ ู  จังหวัดเชียงใหม 
2. นายอุสมาน  บากา   จังหวัดนราธิวาส 
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