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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงพระเยาว์
เสด็จพระราชดำาเนินในงานการกุศล 

โดยมีหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เฝ้ารับเสด็จพระราชดำาเนิน
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“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเล็งเห็นว่า หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นตัวแทนที่ดีของประเทศไทย เนื่องจากได้อุทิศ 

ชีวิตส่วนใหญ่ในการปรับปรุงสวัสดิภาพสังคมของเพื่อนร่วมชาติให้ดีขึ้น โดยไม่คำานึงถึง 

ฐานะชนชั้น จนเป็นผลให้เกิดมีองค์การกุศลที่สำาคัญในประเทศไทยหลายแห่งที่เกิดจาก 

ความริเริ่มของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม”

จากหนังสือที่ราชเลขาธิการ (หม่อมหลวง ทวีสันต์ ลดาวัลย์) มีถึง ดร.โดลาซซาฮี 

อดีตประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ ที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รับตำาแหน่งแทน

ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๙ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พระราชทานผ้าผูกคอลูกเสือชาวบ้าน แก่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 

ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
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“...หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

เป็นสตรีไทยที่ทำาประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองมากเหลือเกิน...”

พระราชดำารัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
พระราชทานแก่ครอบครัว หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำาเนิน 
ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมการสงเคราะห์แห่งชาติ 
โดย หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เฝ้ารับเสด็จพระราชดำาเนิน
ในงานนิทรรศการและผลงานขององค์การสาธารณกุศล  

ณ ศาลาสันติธรรม พุทธศักราช ๒๕๐๓
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สมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗
เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดการประชุมใหญ่ครบ ๓ ปี 

ของสภาสตรีระหว่างประเทศ (ไอ ซี ดับบลิว)
โดยมีหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เฝ้ารับเสด็จพระราชดำาเนิน

เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๓ ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
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“...หม่อมงามจิตต์ เป็นผู้ริเริ่มงานสังคมสงเคราะห์ฯ

เมื่อยังเกือบไม่มีใครทำากันเลย...”

พระราชดำารัส ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จากพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ในหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิง หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนสภาสตรีประเทศต่างๆ 
ทั่วโลกที่มาร่วมประชุมใหญ่ครบ ๓ ปี ของสภาสตรีระหว่างประเทศ เข้าเฝ้าฯ

โดยมีหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เฝ้ารับเสด็จพระราชดำาเนิน   
ณ พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๓
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 “...ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยบ่นกับท่านว่า งานบางอย่างนั้นถ้าไม่มีท่านก็ไม่ทราบจะทำาไป 

ทำาไม เพราะข้าพเจ้า มีศรัทธาอยู่แต่กับท่านว่า ทำางานโดยไม่หวังผลตอบแทนจริงๆ ท่านก็ได ้

บอกว่า ท่านมีอายุมากแล้ว แต่ก็ไม่ได้ประมาทได้แนะนำาคนหนุ่มๆ สาวๆ ให้ทำางานต่อโดยไม ่

ได้ขาดสาย ช่วยกันสร้างสรรค์บ้านเมือง อาศัยคำาแนะนำาของผู้มีอายุและทำากันไปเอง...

 ...งานต่างๆ ที่เป็นโครงการของหม่อมงามจิตต์ เท่าที่ข้าพเจ้าทราบมีมากมาย ทั้ง 

งานในประเทศอันเป็นประโยชน์ โดยตรงแก่ประเทศ และงานในต่างประเทศอันเป็นการสร้าง

ชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยคงเป็นท่ีทราบกันดีอยู่ข้าพเจ้าจึงขอยืนยันเพียงแต่ความเช่ือท่ีว่า 

ความดีของบุคคลในภพนี้ ย่อมส่งผลให้ผู้ปฏิบัติประสบความสุขสวัสดิในสัมปรายภพ อย่าง

แน่นอน...”

พระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิง หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน 
ทรงเป็นประธานในงานบุปผชาติ “เขตหลังตั้งใจช่วย”

รายได้สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย และจัดทำาถุงของขวัญปีใหม่ให้แก่ ตำารวจ ทหาร พลเรือน ตามชายแดน 
โดยมี หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในฐานะประธานจัดงาน เฝ้ารับเสด็จพระราชดำาเนิน

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี
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“...จนนาทีสุดท้ายของชีวิต ก็ได้คิดถึงผู้อื่น

ถึงแม้ว่าตนเองจะเจ็บปวดในกายเพียงใด...”

“...สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นับถือหม่อมงามจิตต์ฯ มาก ว่าเป็นนักสังคมสงเคราะห์คนแรก...”

พระนิพนธ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ในหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิง หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดการประชุมปฐมฤกษ์

คณะกรรมการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕

โดยมีหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประธานกรรมการดำาเนินงานมูลนิธิฯ เฝ้ารับเสด็จ
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 “...โดยส่วนตัวก็จะได้พบหม่อมงามจิตต์ แต่ไม่ได้พบบ่อย ก็จะทราบว่า หม่อมงามจิตต ์

จะทำางานในเรื่องของด้านสตรี สังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้และก็ชุมชนต่างๆ มาตลอด 

เวลา ตลอดชีวิตของหม่อมงามจิตต์เอง...ที่หม่อมงามจิตต์ทำานี้จะออกไปต่างประเทศด้วยไม่ใช ่

ในเฉพาะในประเทศของบ้านเรา... และหม่อมงามจิตต์ท่านจะเป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศ 

ด้วย เป็นผู้หญิงที่ต้องใช้คำาว่า เก่ง ในเรื่องของงานสงเคราะห์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ถึงได้รับการยกย่อง ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อเยาวชนที่ช่วยเหลือเด็กที่ด้อย 

โอกาสในการศึกษาให้มีรายได้และได้เรียนหนังสือ...”

พระดำารัส ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

และ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ประทานทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในงาน “ วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน” ครั้งที่ ๕

พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ ท้องพระโรง วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต
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 “ข้าพเจ้ารู้จักกับพี่งามจิตต์ มาตั้งแต่เสกสมรสกับพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ตลอดเวลาก็รู้สึก 

ชื่นชมแกมสงสัยว่า พี่งามจิตต์ทำางานมากมายได้อย่างไร ตั้งแต่ทำาหนังสือพิมพ์แสตนดาร์ดเป็นต้น

มาจนถึงก่อตั้งมูลนิธิต่างๆ หลายแห่ง

 เมื่อไม่มีพี่งามจิตต์ ข้าพเจ้าก็ถูกคุณหญิงพิมพา สุนทรางกูร ชวนให้มาทำางานแทนพี่งามจิตต ์

ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพียงช่วยมูลนิธิฯ เดียว ข้าพเจ้าก็

ตกใจมาก เพราะแน่ใจว่า ข้าพเจ้าเองนั้นไม่สามารถที่จะทำางานอย่างพี่งามจิตต์ได้เลย แต่คุณหญิง

พิมพาก็รับรองว่า คุณหญิงและคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะช่วยเหลืออย่างเต็มทืี่ ในงานนี้

 เมื่อมาช่วยทำางานให้มูลนิธิฯ แล้วยิ่งเห็นมากขึ้นว่า พี่งามจิตต์สามารถจริงๆ นอกจากใน

ด้านการงานแล้วยังเลือกคนได้เก่ง เชื้อเชิญบุคคลหลายท่านมาร่วมทำางานด้วย และทุกคนช่วยเหลือ 

ด้วยความจริงใจ ทำาให้งานของมูลนิธิฯ ดำาเนินต่อไปได้ผลสำาเร็จดี สมดังปรารถนาของพี่งามจิตต์”

พระนิพนธ์ ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา
อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

และอดีตประธานที่ปรึกษามูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ประทานทุนการศึกษา 
แก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร“  
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ณ บ้านมนังคศิลา กรุงเทพมหานคร
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“ภริยาของข้าพเจ้า สิ่งประทับใจในตัวเธอ”

 “ภริยาของข้าพเจ้าเป็นคนเอาการเอางาน เธอทำางานหนักมาก ตั้งแต่เช้าตรู่ จนคำ่าคืน 

ดึกด่ืนทุกๆ วันตลอดปี นอกจากจะทำางานหนักอยู่ท่ีโต๊ะทำางานแล้ว ยังหมกมุ่นอยู่กับการวางแผน 

การเขียน การต่อโทรศัพท์ การพูดโทรศัพท์ยุ่งไปหมด เวลาที่เธอพักผ่อนก็คือเวลาที่ ได้พบเพื่อน  

ถึงแม้กระนั้นก็ตามยังพูดถึงแผนงานและสิ่งที่จะต้องทำาในอนาคตอยู่อีก

 ภริยาของข้าพเจ้าจะทำางานทุกอย่างท่ีผ่านเข้ามาใกล้ตัวเธอ การประพฤติต่อญาติต่อเพ่ือน 

และตอ่ผูป้ระสบทกุขภ์ยั ไมว่่างานหรอืโครงการอะไร ทีภ่รยิาของขา้พเจา้กำาลงัทำาอยู ่หากเพือ่นผู้ ใด 

บังเอิญผ่านมา หรือนึกขึ้นมาได้ ในความรู้สึกของเธอ เธอจะเรียกร้องเชื้อเชิญให้เข้ามาร่วมงาน 

กบัเธอทนัท ีรูสึ้กวา่เธอมอีะไรก็ไมท่ราบทีส่ามารถดงึดดูใหเ้พือ่นฝงู คนใหญค่นโตบคุคลในราชสกลุ 

รัฐมนตรี และแม้คนใหญ่คนโตในต่างประเทศเธอก็สามารถดึงมาช่วยและมาร่วมงานกับเธอได้  

ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทุกคนมีความยากลำาบาก ในการปฏิเสธคำาขอร้องของเธอ ข้าพเจ้า 

เชื่อว่า ถึงแม้ว่าตัวท่านผู้กำาลังอ่านหนังสือนี้อยู่ก็คงเคยถูกเธอเค่ียวเข็ญให้มาช่วยงานเธอมาแล้ว 

อย่างยากที่จะปฏิเสธเช่นกัน”

พระนิพนธ์ ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร

บุคลิกที่น่ารักน่าประทับใจของ
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร และ หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร
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 “พี่สะใภ้ของข้าพเจ้า คือ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 

เป็นผู้ที่สนใจในเรื่องการกุศลทุกรูปแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธ ิ

หลายต่อหลายมูลนิธิด้วยกัน รวมทั้งการพัฒนาชนบทด้วย”

พระนิพนธ์ ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

และอดีตประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ประทานทุนการศึกษาแก่เยาวชน 
ผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร”
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ณ บ้านมนังคศิลา กรุงเทพมหานคร
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สารบัญ

หน้า
 พระราชดำารัส – พระราชนิพนธ์ – พระนิพนธ์ ๒
 ยูเนสโกประกาศยกย่องหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นบุคคลสำาคัญของโลก  ๑๕
 ชีวประวัติ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำาคัญของโลก” ๑๙
 เพลงสดุดีหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ๒๘
 ความหมายของสัญลักษณ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ๒๙
 โล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำาคัญของโลก” ๒๙
 ความหมายของเข็มเชิดชูเกียรติรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ๒๙

 รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม 
 วัตถุประสงค์ของมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ๓๐
 รายนามเจ้าภาพถวายสังฆทานในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำาคัญของโลก”  ๓๐

 ครั้งที่ ๓๒ ประจำาปี ๒๕๖๐
 งาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำาคัญของโลก” ครั้งที่ ๓๒ ประจำาปี ๒๕๖๐ ๓๑
 กำาหนดการ ๓๓
 รายนาม ประวัติ และผลงานโดยย่อ ของบุคคลดีเด่นประเภทต่างๆ 

 และหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น ที่ ได้รับรางวัลประจำาปี ๒๕๖๐
 - ครู และ/หรือเจ้าหน้าที่ ในจังหวัดผู้รับผิดชอบงานของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๓๖
 - ผู้บำาเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม  ๔๑
 - อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม  ๕๘
  และจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา
 - คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๖๒
 - หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น และผู้นำาหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น ๖๔

ภาคผนวก
 พระนาม และรายนามคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ๖๘
 รายนามผู้บริจาคเงินทุนก่อตั้งมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ๖๙
 รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานฯ ครั้งที่ ๓๒ ประจำาปี ๒๕๖๐ ๗๑
 ประมวลภาพบรรยากาศภายในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำาคัญของโลก”  ๑๐๗

  งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำาปี ๒๕๕๙
 รายนามคณะกรรมการโครงการยกย่องเกียรติคุณประเภทต่างๆ  ๑๑๐
 รายนามคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ๑๑๖
 ผู้สนับสนุนการจัดงาน ๑๑๙
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การประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองขององค์การยูเนสโก
สำาหรับบุคคลสำาคัญหรือผู้ที่มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำาคัญทางประวัติศาสตร์

* * * * * * * * * * *
ความเป็นมา

ยูเนสโกหรือองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) จะแจ้งให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อบุคคลสำาคัญหรือผู้มีผลงานดีเด่น และเหตุการณ์
สำาคญัทางประวัตศิาสตร ์ทีค่รบหลกัเกณฑท์กุ ๕๐ ปี ๑๐๐ ปี ๑๕๐ ปี ๒๐๐ ปี ในดา้นการศกึษา 
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน ซึ่งสมควรจะได้รับการพิจารณา
จัดไว้เป็นรายการสำาคัญของโลกที่ยูเนสโกจะประกาศให้ประชาคมโลกร่วมเฉลิมฉลองพร้อมๆกัน 
ซ่ึงถือเป็นการเชิดชูเกียรติคุณของบุคคลและเหตุการณ์สำาคัญทางประวัติศาสตร์ ของประเทศ
สมาชกิทีเ่กดิข้ึนในอดตีและมคีวามโดดเดน่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเปน็แบบอยา่งอนัดีงามในดา้น
ต่างๆ โดยประเทศสมาชิกจะเสนอชื่อหรือเหตุการณ์สำาคัญได้ทุก ๒ ปี

แนวทางปฏิบัติในการนำาเสนอ
ยเูนสโกมหีนงัสอืเชญิชวนไปยงัประเทศสมาชิกแจ้งให้ทราบเกีย่วกบัโครงการฉลองบุคคล

ทีม่ผีลงานดเีดน่และเหตกุารณส์ำาคญัทางประวติัศาสตร์ทุก ๆ ๒ ปี ประเทศสมาชิกท่ีประสงคจ์ะ
เสนอชื่อบุคคลสำาคัญหรือเหตุการณ์สำาคัญให้ยูเนสโกพิจารณาและร่วมฉลอง จะต้องส่งช่ือและ
ประวัติพร้อมรายละเอียดให้ยูเนสโกล่วงหน้า (อย่างน้อย ๑-๒ ปี) ยูเนสโกนำารายการที่ประเทศ
สมาชิกเสนอเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก (UNESCO  
Executive Board) ยเูนสโกจะนำาขอ้มติของทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารเขา้สูก่ารพจิารณาของ 
คณะกรรมาธิการที ่๑ (Commission I) ของการประชุมสมยัสามญัขององคก์ารยเูนสโกพิจารณา
รับรองก่อนประกาศเป็นทางการต่อไป

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
๑. ควรเสนอบุคคลหรือเหตุการณ์สำาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง/เชื่อมโยงกับ

ภารกิจขององค์การยูเนสโกในสาขาการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และ
สื่อสารมวลชน และควรส่งเสริมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของประชาชน ขันติธรรม หลักการ
สันติภาพ ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ตลอดจนความเข้าใจอันดีของมวลมนุษย์ 

๒. ตอ้งไม่เปน็การฉลองเหตกุารณเ์พือ่ระลึกการครบรอบวนักอ่ตัง้ การได้รบัเอกราช หรอื
ระบอบการปกครองของรัฐหรืออาณาจักร รวมทั้งการฉลองครบรอบเหตุการณ์ทางการทหาร

๓. ควรเป็นการฉลองครบรอบเกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีความ
สำาคญัในระดับโลก หรอือยา่งน้อยในระดบัภมิูภาค ซึง่สะท้อนให้เห็นถงึความเป็นแบบอยา่ง ความ
มีคุณค่าและความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นสากลขององค์การยูเนสโก
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๔. ควรเป็นการฉลองการครบรอบ ๕๐ ปี ๑๐๐ ปี หรือมากกว่าน้ัน อย่างไรก็ตาม  
หลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลาจะได้รับการพิจารณาตามความเหมาะสม

๕. ควรเป็นโอกาสที่ร่วมเฉลิมฉลองกันได้ทั่วประเทศ และประเทศสมาชิกได้จัดสรรงบ
ประมาณรองรับการดำาเนินการฉลองไว้แล้ว

๖. หากบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ใดมีความเกี่ยวข้องมากกว่า ๑ ประเทศ 
บุคคลหรือเหตุการณ์นั้นต้องได้รับการเสนอโดยประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

๗. ยูเนสโกจะไม่พิจารณาผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับมรดกท่ีจับต้องไม่ ได้ ได้แก่ มุขปาฐะ 
ศิลปะการแสดง การปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเฉลิมฉลอง ความรู้และการปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและปรากฏการณ์ ตลอดจนการช่างฝืมือโบราณ

สำาหรับประเทศไทย มีรายพระนามและรายนามบุคคลสำาคัญ/เหตุการณ์ทาง
ประวตัศิาสตรท่ี์เกีย่วขอ้งกบัประเทศไทยซึง่ยูเนสโกไดป้ระกาศยกยอ่งเปน็บคุคลสำาคญั/เหตุการณ์ 
สำาคัญทางประวัติศาสตร์ต้ังแต่ปี ๒๕๐๕ ซึ่งยูเนสโกได้ประกาศยกย่องและร่วมฉลองบุคคล
สำาคัญ/เหตุการณ์สำาคัญของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาแล้ว จำานวน ๒๖ รายการ และ
ในปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ คือ

๑. พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาประชาธปิกฯ พระปกเกล้าเจา้อยูห่วั (His Majesty 
King Prajadhipok or King Rama 7) เสนอโดยสถาบนัพระปกเกลา้ เพือ่เฉลมิพระเกยีรตเินือ่ง
ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ในการประกอบพระราชกรณียกิจในประเทศไทย หลังจากเสด็จกลับ
จากการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ และเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสวันพระราชสมภพครบรอบ ๑๐ ปีนักษัตร ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ในฐานะ
ที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

๒. สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ (Her Majesty Queen Sri Bajarindra) 
เสนอโดยราชินีมูลนิธิ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพครบ ๑๕๐ ปี วันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๕๗ ในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (การศึกษาสำาหรับเด็กหญิงและ
สตร ีการศกึษาดา้นสาธารณสขุศาสตร)์ วฒันธรรม วทิยาศาสตรป์ระยกุต ์(สาธารณสขุสำาหรบั
ประชาชนทั่วไปและสตรี) และสังคมและมนุษยศาสตร์ (สถานะของสตรี)

๓. หม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร (Princess Prem Ngarmchit Purachatra) เสนอโดยมลูนธิิ
อนสุรณห์มอ่มงามจติต ์บรุฉตัร เพือ่ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปชีาตกาล ในป ี๒๕๕๘ เนือ่งจากเปน็
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการ
ศึกษาด้านวัฒนธรรม 
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องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศ
ยกย่องหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นบุคคลสำาคัญของโลก ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ในวันที่  
๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
พัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม ตามที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เสนอผ่านคณะ
กรรมการว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ท่านเป็นชาวไทยคนที่ ๒๖ ยูเนสโก
ประกาศยกย่องว่า

“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นนัดดาภาคินี (หลานสะใภ้) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
จุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพระอัยกาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างโดดเด่นต่อประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางด้านการสื่อสารมวลชนและวัฒนธรรม รวมทั้งการสนับสนุนสวัสดิภาพของสังคมโดยรวม  
ผลงานของหม่อมงามจิตต์ ในการก่อต้ังหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษชั้นนำา ถือว่าเป็นการพัฒนาอันสำาคัญ
ยิ่งต่อวงการวารสารศาสตร์สมัยใหม่ในประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก หม่อมงามจิตต์
เป็นผู้สนับสนุนสำาคัญต่อบทบาทสตรี เป็นประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ ระหว่างปี ๒๕๑๙-๒๕๒๒ 
เปน็สตรีไทยคนแรกและคนเดยีว และสตรีเอเซยีคนทีส่อง ที่ ไดร้บัการเลอืกตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่น้ี หลาย
สถาบันที่ท่านได้ก่อตั้งข้ึน ยังคงดำาเนินสืบทอดการเป็นผู้ร่วมภารกิจในการนำาเสนอผลงานของยูเนสโก
จนถึงปัจจุบันน้ี พิสูจน์ ให้เห็นความสัมพันธ์และความสำาคัญของสถาบันเหล่านั้น ยูเนสโกถือเป็นเกียรติ
อยา่งยิง่ที่ ไดม้สีว่นรว่มในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปนีี ้และไดร้บัรองการเปน็แบบอย่างสตรีใน
เชงิสรา้งสรรค์ของหมอ่มงามจิตต์ ผูซ่ึ้งไดส้ร้างคุณงามความดทีัง้ต่อประเทศไทยโดยรวม และตอ่ภมูภิาค
ในระดับหนึ่ง”
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Executive Board 191EX/32.INF 
Hundred and ninety-first session PARIS, 16 April 2013 

English and French only

Item 32 of the provisional agenda 

PROPOSALS BY MEMBER STATES FOR THE CELEBRATION OF 
ANNIVERSARIES IN 2014-2015 WITH WHICH UNESCO COULD BE ASSOCIATED

191 EX/32.INF

MEMBER STATES’ REQUESTS DEEMED ADMISSIBLE BY THE DIRECTOR-GENERAL

The Director-General considers that the requests listed in this document meet the procedure       
and the criteria adopted by the Executive Board, and proposes that UNESCO be associated       
with the celebration of these anniversaries, whose descriptions appear hereafter: 
 

191 EX/32.INF – page 15

84. 100th anniversary of the birth of Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra (1915-1983)    
(Thailand)

Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra was a granddaughter-in-law of King Chulalongkorn (Rama 
V) who was the grandfather of King Bhumibol (Rama IX). Princess Prem Purachatra had a notable 
impact on Thailand, particularly in the communication and culture sectors, as well as contributing to 
overall societal wellbeing. Her work to establish a leading English-language newspaper was an 
important development in modern journalism in Thailand. On     the regional and global stage,she 
was an outstanding advocate for the role of women,      serving as president of the International 
Council of Women during 1976-1979 (the first and only Thai woman, and the second Asian ever 
elected to the position). Some of the      institutions that she founded, such as the Asian Handicraft 
Promotion and Development Association, continue to be partners in delivering UNESCO’s work to 
this day, which demonstrates their relevance and importance. It would be advantageous for 
UNESCO to associate with the anniversary and to endorse a positive female role-model who has
made positive contributions to her country in general, and to some extent to the region. 

SUMMARY

This document provides detailed information on proposals by Member       
States for the celebration of anniversaries in 2014-2015 with which       
UNESCO could be associated, as submitted for decision in document             
191 EX/32. 
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ชีวประวัติ

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ท.จ.ว.
ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นธิดาของพลโทพระสารสาส
พลขันธุ์ และนางสวัสดิ์ อัศวนนท์ เกิดเมื่อวันท่ี ๗ มิถุนายน  
พ.ศ.๒๔๕๘ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน คือ ร.อ.สมหวัง 
สารสาส (พ่ีชาย) นางจริตราบ สารสาส (น้องสาว) นางโศภิณ 
อัศวเกียรติ์ (น้องสาว) และนางเสลา สก๊อต (น้องสาว)

การศึกษา

สำาเรจ็มธัยมศกึษาปทีี ่๘ จากโรงเรียนวฒันาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดร้บัประกาศนยีบตัร 
เทยีบเทา่มธัยมศกึษาของประเทศฝรัง่เศส ศกึษาตอ่คณะเภสชักรรมท่ีมหาวทิยาลยัซอรบ์อน กรุง
ปารสี จบปีที ่๓ และฝึกงานในร้านขายยา ๑ ป ีเกดิสงครามโลกครัง้ที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ จึง
ได้เดินทางกลับประเทศไทย หม่อมงามจิตต์ พูด อ่าน เขียนได้ ๓ ภาษา คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส 
และสเปน

ชีวิตสมรส

สมรสกับพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร พระ
โอรสในพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๕ พระองค์เจ้าบุรฉัตร
ไชยากร กรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธิน และพระเจ้าวรวงศ์เธอ  
พระองค์เจ้าประภาวสิทธินฤมล เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๓  
มีบุตรบุญธรรม ๑ คน คือ ม.ล.ธีรฉัตร บุรฉัตร (ถึงแก่กรรม)

ด้านสังคมสงเคราะห์ และการบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์

คุณงามความดีที่ ได้บุกเบิก ส่งเสริมสถานภาพสตรี ไทย 
ในระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอด ๔๒ ปี มีทั้งระดับชนบท 
ระดบัประเทศ และระดบัโลกดว้ย บทบาทสำาคญั ทีห่มอ่มงามจิตต ์ 
บุรฉัตร ได้พากเพียรทำาด้วยใจจริง มีดังนี้

ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ณ ประเทศอินเดีย
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ภายในประเทศ
๒๔๘๔ อาสากาชาด (งานอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์คร้ังแรก) หลังจากน้ันเป็นกรรมการ และ 
 ริเริ่มก่อต้ังมูลนิธิ สมาคม องค์การกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์ ตั้งแต่ไม่มีเงินทุนเลย 
 จนปัจจุบัน องค์การต่างๆ มีเงินทุนที่จะบริหารงานตามวัตถุประสงค์เป็นล้านๆ บาท  
 ตามลำาดับดังนี้ คือ
 ก) องค์การต่างๆ ที่เป็นประธานก่อตั้งหรือมีส่วนก่อตั้ง ๑๓ องค์การ
๒๔๙๗ มลูนธิอินเุคราะหค์นพกิาร ในพระราชูปถมัภข์องสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี
๒๔๙๘  โรตารีแอนน์ ในประเทศไทย (ประธานก่อตั้ง)
  โรงเรียนจิตต์อารีลำาปาง
๒๕๐๑ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รองประธานก่อตั้งและ 
 รองประธาน สมัยที่ ๑)
๒๕๐๒ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ประธานคนแรกท่ีมาจากการเลือกต้ัง)
๒๕๐๕ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ประธานก่อตั้ง)
๒๕๐๘ มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ประธานก่อตั้ง)
๒๕๑๓ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๒๕๒๒  มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท (ประธานก่อตั้งด้วยเงินพระราชทาน)
  คณะกรรมการดำาเนินงานซีไร้ท์อวอร์ด
๒๕๒๓ มูลนิธิกฤตานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๒๔ สมาคมอาพาดา้ (Asean Handicraft Promotion and Development Association)
๒๕๒๕ มูลนิธริว่มจติตน์อ้มเกลา้ฯ เพ่ือเยาวชน ในพระบรมราชนิปูถมัภ ์(ผูบ้กุเบกิประสานการ 
 ก่อตั้งและประธานดำาเนินงานคนแรก)

ตลอดเวลาท่ีอยู่ ในต่างประเทศในฐานะภริยาของเอกอัครราชทูตน้ัน 
หมอ่มงามจติต์ไดป้ฏบิตัภิารกจิใหล้ลุว่งไปไดเ้ปน็อยา่งดยีิง่ และกจิกรรม 
อันหน่ึงท่ีขาดเสียมิได้ก็คือ การต้อนรับบรรดาบุคคลสำาคัญและบุคคล 
จากวงการต่างๆ ของไทย ที่ ไปประชุม ไปศึกษาดูงาน หรือไปแวะ
เยี่ยมเยียน

กล่าวสุนทรพจน์ ในงานเลี้ยงที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติฟิลิปปินส์
เป็นเจ้าภาพ จัดเลี้ยงต้อนรับผู้มาประชุมจากทั่วโลก
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 ข) องค์การที่มีส่วนริเริ่มเป็นกรรมการก่อตั้ง ๑๓ องค์การ
๒๔๘๘-๒๕๑๑ สมาคม วาย ดับบลิว ซี เอ
๒๔๙๑ สมาคมสหประชาชาติในประเทศไทย
๒๔๙๙ มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๐๒ สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิก และเอเชียอาคเนย์
๒๕๐๒-๒๕๐๔ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์
๒๕๐๓ มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๐๔ มูลนิธิมหาราช (กระทรวงมหาดไทย)/มูลนิธิพีระยานุเคราะห์ (เป็นประธานมูลนิธิ)
๒๕๐๕ มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำาพร้าสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย (เป็นประธานมูลนิธิ)
๒๕๐๖ มูลนิธิช่วยเหลือเยาวชน
๒๕๐๘ สนันบิาตมลูนธิแิหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ/์มลูนธิชิว่ยเดก็กำาพรา้อสีาน
๒๕๐๙ สโมสรสตรีนานาชาติในประเทศไทย

 ค) องค์การที่เป็นรองประธาน/กรรมการ
๒๔๙๑-๒๕๑๐ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๔๙๒ สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ 
 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
๒๔๙๗ สโมสรวัฒนธรรมหญิง
๒๕๐๑-๒๕๑๐ มูลนิธิช่วยคนหูหนวก
๒๕๐๕-๒๕๐๘ สโมสรอาสากาชาด สภากาชาดไทย
๒๕๐๕-๒๕๐๖ สโมสรอาสารุ่นเยาว์ (ที่ปรึกษา)
๒๕๐๗ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ (ประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์)/
 สมาคมช่วยเด็กกำาพร้าของดอนบอสโก
๒๕๐๗-๒๕๐๘ สมาคมวัฒนธรรมไทย-สเปน (นายก)

กับเอกอัครราชทูต ปรก อมระนันทน์ และ กงสุลใหญ่ของไทย 
ในอเมริกา พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร และหม่อมงามจิตต์ ช่วยกัน
สนบัสนนุงานของเอกอคัรราชทตูปรก ในโอกาสสมโภชกรงุรตันโกสนิทร ์
๒๐๐ ปี ให้มีผลประโยชน์แก่ประเทศไทยมากที่สุด ทั้งด้านเกี่ยวกับ
ภาพพจน์ เศรษฐกิจ การค้า และการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างไทย 
และอเมริกา ยั่งยืนนานถึง ๑๕๙ ปี

จัดเลี้ยงรับรองผู้ทรงคุณวุฒิ ชาวต่างประเทศ  
ผู้ชำานาญการจากสหประชาชาติ และคณะทูตานุทูต 
เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันจะเป็นประโยชน์แก่ 
ประชาชาติในภายภาคหน้า ณ วังนฤมล ถนนพระราม ๕  
กรุงเทพมหานคร
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๒๕๑๐ กองทุนจอห์น เอฟ เคนเนดี้/สมาคมผู้บำาเพ็ญประโยชน์ (ที่ปรึกษา)
๒๕๑๑ มูลนิธิรักษาความสะอาด และสุขภาพของเด็กนักเรียนสโมสรซอนต้า (ที่ปรึกษา 
 ในการก่อตั้ง)
๒๕๑๓ มูลนิธิหมู่บ้านโสสะ (ช่วยก่อตั้ง)
๒๕๑๘ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย (ที่ปรึกษา)
๒๕๑๙  คณะกรรมการประสานงานระหว่างองค์กรเอกชนและการป้องกันพลเรือน
   กระทรวงมหาดไทย
  ลูกเสือชาวบ้าน (เป็นสมาชิก)

ด้านการประชุม/จัดงาน และอื่นๆ (บางกิจกรรม)
๒๕๐๐ ริเริ่มให้มีอาคารทำาแขน-ขาเทียม ที่ โรงพยาบาลศิริราช
๒๕๐๒ จัดสัมมนาระหว่างองค์การเอกชนและยูนิเซฟ เรื่องเยาวชน ณ กรุงเทพฯ
๒๕๐๕ ชว่ยให้มีโรงเรยีนนกักายภาพบำาบดัเปน็แห่งแรกในประเทศไทย ที่ โรงพยาบาลศริิราช
๒๕๐๖ ประธานจัดงานวันคนพิการโลก (ครั้งแรก)
๒๕๑๐ ประธานริเริ่มทำาการป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งแรกในประเทศไทย
๒๕๑๙ ประธานจัดงานมิตรสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น (รายได้สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย และ 
 จัดเป็นถุงของขวัญให้ตำารวจ ทหาร พลเรือน ตามชายแดน เนื่องในวันปีใหม่)
๒๕๑๘-๒๕๒๔ คณะอนุกรรมการกิจการด้านสตรีของรัฐบาล (ที่ปรึกษา)
๒๕๒๓ ผู้ประสานการจัดประชุมชาวชนบทไทยท่ัวประเทศ (ครั้งแรก)/กรรมการงาน 
 “ราตรีศิลปาชีพ”
๒๕๒๔ รักษาการประธานจัดงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซี่ยน
๒๕๒๐-๒๕๒๑ ประธานร่วมจัดงานบุปผชาติเขตหลังตั้งใจช่วย (ตำารวจ ทหาร พลเรือนชายแดน)
๒๕๒๕  อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี (ท่ีปรึกษา)
  กรรมการผู้ประสานงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
๒๕๒๖  ประธานร่วมจัดงาน “วาย ดับบลิว ซี เอ บาร์ซาร์”
  ผู้ประสานงานการจัดงาน “พัฒนาสินค้าหัตถกรรม”
หมายเหตุ ระหวา่งป ีพ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๘ ตามเสดจ็พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจา้เปรมบรุฉตัร
 ซ่ึงได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำา 
 ประเทศอินเดีย เนปาล อัฟกานิสถาน ศรีลังกา เดนมาร์ก และนอร์เวย์

เปิดงาน “ศรีสังวาลย์” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา- 
บรมราชชนนี องค์อุปถมัภข์องมลูนิธอินุเคราะห์คนพิการ ณ โรงเรยีนสอน
เดก็พิการ “ศรสีงัวาลย”์ ปากเกรด็  เมือ่วนัท่ี ๑๘ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
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ขณะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร  
เมื่อเริ่มก่อตั้ง มูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ ณ บ้านเกศโกมล

   (บ้านพักนายกรัฐมนตรีสมัยนั้น)

ด้านการต่างประเทศ (บางกิจกรรม)
  เป็นรองประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ International Council of Women (ICW) 
เป็นเวลา ๖ ปี และได้รับเลือกเป็นประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๒ 
(ค.ศ. ๑๙๗๖-๑๙๗๙) ณ การประชุมใหญ่ที่แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา และได้มีการประชุมใน
หวัขอ้เรือ่ง “Challenge of the Future” การเข้าไปทำางานใน ICW น้ี เป็นผลใหพ้ระองคเ์จ้าเปรม
บุรฉัตร ทรงเล่ือมใส และทรงเปน็สมาชกิตลอดชีพคนแรกของสภาสตรรีะหวา่งประเทศ และทรง
เป็นสุภาพบุรุษพระองค์แรกด้วย
  ในวาระที่สภาสตรีระหว่างประเทศฉลอง ๙๐ ปีของการก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ 
หม่อมงามจิตต์ เป็นผู้เสนอและสนับสนุนให้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
น้อมเกล้าฯ ถวายเหรียญเซเรสแห่งปี ค.ศ. ๑๙๗๙ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  
ในขณะนัน้หมอ่มงามจติต์ ยงัดำารงตำาแหนง่ประธาน ICW และในตำาแหน่งเกยีรตยิศนีเ้องท่ีรฐับาล
อังกฤษในนามของสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่หม่อมงามจิตต์ 
พร้อมกันน้ี ได้มีประมุขของประเทศต่างๆ ส่งสารมาแสดงความยินดีมากมาย ในช่วงนี้หม่อมงาม
จิตต ์เดินทางไปตา่งประเทศตลอดเวลา เพ่ือไปเยีย่มเยยีนองคก์ารสมาชกิ เปดิการประชมุ และเปดิ
สมัมนาในประเทศตา่งๆ และไดร้บัการสนบัสนนุในดา้นการเงินจากรัฐบาล (สมยัพลเอกเกรียงศกัดิ ์
ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี)
 หม่อมงามจิตต์ สนใจในงานพัฒนาที่เกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชน อย่างยิ่ง ดังนั้น 
จากการที่ ไปประชุมในต่างประเทศเป็นประจำา หม่อมงามจิตต์ จึงได้ ให้การสนับสนุนองค์การ
สหประชาชาติในเรื่องปีสตรีสากล และปีสากลสำาหรับเด็กและการพัฒนาชนบทด้วย

งานชิ้นสำาคัญที่ ได้ปฏิบัติ
 ๑. ในการประชุมกรรมการอำานวยการสภาสตรีระหว่างประเทศ (ICW) ที่ปารีส 
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๐ (ค.ศ. ๑๙๗๗) หมอ่มงามจติต ์ไดข้อใหส้ภาสตรรีะหวา่งประเทศยืน่ขอ้เสนอตอ่
องคก์ารสหประชาชาตผิา่นผูแ้ทน ICW “ขอใหช้ว่ยรกัษาความสงบของโลก อยา่ใหเ้กดิการขม่เหง
รงัแกกนั ไมว่่าส่วนไหนของโลก” ท้ังนี ้เพราะวา่ขณะนัน้มกีองทหารของเขมรแดง บกุเขา้มาฆา่คน
ไทย เด็กและผู้หญิงอย่างโหดร้ายทารุณหลายครั้งหลายหนในเขตปราจีนบุรี และอรัญประเทศ 
เพราะต้องการอาหารและทรัพย์สินเงินทอง
 ๒. จดังานฉลองครบรอบ ๙๐ ปขีองสภาสตรรีะหวา่งประเทศ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ 
กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ และจัดสัมมนาเรื่อง Women in Development ซึ่งเจ้าหญิงซอนยา 
พระชายาของมกฏุราชกมุารนอรเ์วย ์เสดจ็มารว่มฟงัการสมัมนา
ด้วย
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 ๓. จดัการประชมุใหญส่ภาสตรรีะหวา่งประเทศ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ ไนโรบ ีประเทศ
เคนยา ในหัวข้อ “Communication” ให้สำาเร็จลุล่วงและได้ผลดี สามารถนำาสตรีอัฟริกาใต้เข้าไป
ประชุมในไนโรบี ได้ ทั้งๆ ที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศนี้ ไม่เป็นมิตรกัน โดยที่พระวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงช่วยเป็นธุระเจรจากับรัฐมนตรีต่างประเทศให้ และอีกหลายต่อ
หลายครั้งที่ชาวไนจีเรีย และชาวอัฟริกาตะวันตกไม่ยอมเข้าร่วมการประชุมกับชาวอัฟริกาใต้ ซึ่ง
การประชุมที่ ไนโรบีมีสัมมนา ๑ วัน เรื่อง “The Child-today the World’s Future”
 ๔. จัดประชุมสตรีชนบททั่วโลกและประชุม 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารที่มีอำานาจตัดสินใจในด้านพัฒนา
ชนบท เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
การประชมุครัง้นีเ้รยีกว่า “International Seminar of Lead-
ership Training for Rural Women in Socio-Economic 
Development” ซึ่งประธานาธิบดีมาคอส เป็นประธานเปิด
งาน
 ๕. พ.ศ. ๒๕๒๔ จัดงานโคเน็กซ์ ๘๑ - สหชาต ิ
ศิลปาชีพ (Conex ‘81) ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หรือช่ือ
ทางการว่า งานแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมระหว่างประเทศ
และการประชุมชาวชนบทท่ัวโลก ปี ๒๕๒๔ Interna-
tional Crafts Conference and Exhibition 1981 under 
the Royal Patronage of Their Majestics the King and 
the Queen of Thailand) เป็นการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมระหว่างประเทศ ที่สวนอัมพร มีการประชุมชาว
ชนบททัว่โลก ทีส่วางคนวิาส มีนทิรรศการเทคโนโลยพ้ืีนบ้าน 
ทีส่ถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยี โดยหมอ่มงามจิตต ์เปน็ผูร้เิริม่
ผลักดันและหาเงินทุนจากรัฐบาล จากสหประชาชาติ สาขา 
ยู เอ็น เอฟ พี เอ (UNFPA) จากสาขายูนิเซฟ (UNICEF) 
จากสาขาแอสแคป (ESCAP) และจากสาขายูนิโด (UNIDO) 
เพ่ือสนับสนุนการจดังาน และการเดนิทางมาร่วมงานจากทัว่
โลกใน ๘๘ ประเทศ อีกทั้งเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาล องค์การเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ
ด้วย

เข้าประชุมคณะกรรมการอำานวยการ ไอซีดับบลิว   
เม่ือวันที ่๑๙-๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ กรงุปารสี  
ประเทศฝรั่งเศส ขณะดำารงตำาแหน่งรองประธาน
กิตติมศักดิ์ ไอซีดับบลิว (พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๙) 
โดยมี ดร.โดลาชชาฮี่  เป็นประธานฯ สภา
สตรี ไอซีดับบลิว (พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๙) โดยมี 
ผู้แทนสภาสตรีประเทศต่างๆ
แถวท่ี ๑ ประเทศสุรินัม เนเธอร์แลนด์ เลบานอน   
 อิหร่าน ฝรั่งเศส ไทย เบลเยี่ยม 
แถวที่ ๒ ประเทศอิสราเอล แคนาดา แอฟริกาใต้   
 เยอรมนี อังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเย่ียม  
 เดนมาร์ก นอร์เวย์ อังกฤษ กรีซ

ตามเสด็จพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ไปแลกเปล่ียน
ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม และวรรณคดี ไทย 
กับประเทศรัสเซีย ตามคำาเชิญของ องค์การ
สหประชาชาติ สาขายูเนสโก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐

ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนสตรีเยาวชนประเทศเปรู 
ในการประชุม ไอซีดับบลิว ระดับภูมิภาค 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕
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ผู้แทนรัฐบาลไทย และที่ปรึกษาคณะผู้แทนรัฐบาลไทย
 ในการประชุมระหว่างประเทศและการประชุมสหประชาชาติ ตามลำาดับดังนี้ คือ
๒๕๐๐ การประชุม UNCTAD, CASTASIA, International Social Development
 ณ กรงุนวิเดลลี ประเทศอนิเดยี เปน็ผูแ้ทนสตรีไทยและสภาสตรรีะหวา่งประเทศ
๒๕๑๖ European Security Conference ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์
๒๕๑๗ UN. World Population Conferences ณ กรงุบคูาเรสต ์ประเทศโรมาเนยี และ 
 เป็นกรรมการดำาเนินงานสำาหรับองค์การเอกชนระหว่างประเทศ (Tribune)
๒๕๑๙-๒๕๒๒ การประะชุมสหประชาชาติ ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
๒๕๒๐  การประชุมภูมิภาคของสหประชาชาติ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
  The Commission on Status of Women Conference to Draft the 
  Convention on Elimination of Discrimination of Woman ณ กรุงเจนีวา 
  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
๒๕๒๑ การประชุม UNESCO Regional Conference of Ministers and Those
 Responsible for Economic Planning in Asia and Oceania ณ กรงุโคลัมโบ
 ประเทศศรีลังกา
๒๕๒๒ การประชุม FAO World Conference on Agrarian Reform and Rural 
 Development
๒๕๒๓ การประชุม IWY (International Women Year) Mid-Decade Conference
 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

ด้านส่งเสริมสถานภาพสตรี
 ให้มีบทบาทต่อการเสริมสร้างประเทศในด้านต่างๆ
 ๑. เปน็ผู้บกุเบกิคนแรกใหส้ตรีไทยออกมาทำางานสาธารณประโยชนอ์ยา่งเปน็ระบบอันเปน็
การช่วยแบ่งเบาภาระสังคมโดยส่วนรวม
 ๒. ด้วยจริยปฏิบัติและผลงานโดยตลอดมาของท่าน สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของ
สตรีไทย นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ส่งเสริมและชักนำาสตรีไทยมีสถานภาพเป็นท่ียอมรับยกย่อง และ
เชิดชูในวงสังคมว่าสามารถทำาประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติได้ หม่อมงามจิตต์ ปฏิบัติงานด้วยการ
จัดตั้งให้มีสมาคม มูลนิธิต่างๆ ตามความต้องการของสังคมไทยในขณะนั้น โดยเป็นผู้ริเริ่มวิธีการ
ทำางานแบบประสานงาน และเชื่อมโยงระหว่างองค์การกุศลและบุคคลต่างๆ ทำางานร่วมกันเป็น
คณะ ไมท่ำาคนเดยีว โดยดงึบคุคลจากทกุวงการทีเ่กีย่วข้องมาร่วมงานกนั เมือ่งานใดสำาเร็จลุล่วงด ี
และสามารถดำาเนินการไปได้เอง ท่านจะปล่อยวางให้บุคคลอื่นดำาเนินงานต่อไป และท่านจะริเริ่ม
เรื่องอื่นตามความต้องการของสังคมต่อไป นอกจากนี้ เมื่อท่านเห็นว่างานใดที่จะเป็นประโยชน์กับ 
ประเทศชาติไดอี้ก ทา่นจะระดมพลงัคนและทรพัยากรตา่งๆ เขา้มาช่วย เพือ่ให้เกดิประโยชนด์า้น
อื่นๆ เพิ่มขึ้น
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ด้านสื่อมวลชน
๒๔๘๙-๒๕๑๑ เปน็บรรณาธกิาร (สตรีไทยรุ่นแรก) หนงัสอืพมิพร์ายสปัดาหภ์าษาองักฤษฉบบัแรก 
 ของประเทศไทย “สแตนดาร์ด” ตลอดระยะเวลา ๒๑ ปี ตั้งขึ้นสมัยสงครามโลก 
 คร้ังที ่๒ โดยเจตนาจะโฆษณาเผยแพรป่ระเทศไทยไปยงันานาประเทศ และใหน้านา 
 ประเทศเข้าใจวัฒนธรรมและทราบเหตุการณ์ ในประเทศอย่างถูกต้อง
๒๔๙๙-๒๕๑๑ บรรณาธิการ วารสารยุวกาชาด-ประเทศไทย
๒๕๐๓-๒๕๑๑ เจ้าของและบรรณาธิการ หนังสือสำาหรับผู้หญิง “เรวดี”
๒๕๐๕-๒๕๐๙ เจา้ของและบรรณาธิการหนงัสอื “เยาวชน” ในการน้ีไดร้เิริม่จัดหาทุนให้เยาวชนจาก 
 ต่างจังหวัดท่ีได้เข้ามาทัศนศึกษา และเย่ียมคารวะบุคคลสำาคัญ ในสถานท่ีราชการต่างๆ  
 ในกรงุเทพฯ เปน็หมู่คณะดว้ยทราบว่าภายหลังรฐับาลไดร้บังานชิน้นี้ ไปดำาเนินการตอ่
๒๕๐๙ Publication หนังสือสำาหรับเด็ก กระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๑๐ Publication Travelogues to South America
๒๕๑๓ Publication Leadership Training

กิจกรรมสุดท้ายก่อนถึงอนิจกรรม
  ระดับประเทศ ทางด้านพัฒนาชนบทและพัฒนาเยาวชน
 มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท ก่อตั้งจากมติที่ประชุมของผู้แทนองค์การของ
รัฐและเอกชน ที่ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทประมาณ ๒๙ องค์การ (ปี พ.ศ. ๒๕๒๒) เพื่อทำาหน้าท่ี 
ประสานงาน กิจการพัฒนาชนบทของภาครัฐและเอกชนอันจะเป็นการช่วยส่งเสริมการพัฒนาชนบท 
อีกทางหนึ่ง โดยหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร นำาเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  
ทีพ่ระราชทานชว่ยชาวชนบทเปน็ทนุกอ่ตัง้และมผู้ีบริจาคเงินสมทบอีกเป็นลำาดบั ฯลฯ (ประธานกอ่ต้ัง 
และประธานมูลนิธิคนแรก)
 มลูนธิริว่มจติตน้์อมเกลา้ฯ เพือ่เยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้ประสานงานการ
ก่อตั้งโดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็น
องค์ประธานก่อต้ังและองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ ซึ่งองค์การเอกชน ๑๐ องค์การ ที่มีสาขา
ทั่วประเทศร่วมใจกันก่อต้ังในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อ
ประเทศชาติ ศาสนา และราชวงศ์จักรี ตลอดทั้งบรรพบุรุษไทยทุกคนที่ช่วยกันรักษาเอกราชมา
โดยตลอด เพ่ือสนับสนุนรัฐบาลและเพิ่มเยาวชนท่ีดีให้เป็นสัญลักษณ์ท่ีคนไทยทุกคนท้ังในประเทศ 
และนอกประเทศ เป็นเจ้าของโครงการร่วมกันอุปถัมภ์เยาวชนท่ีประพฤติดี และขัดสนจากชนบทท่ัว
ประเทศได้มีโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่องจนมีงานทำา เนื่องจากเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำาคัญที่
จะต้องทำานุบำารุงรักษาประเทศชาติต่อไป (ประธานกรรมการดำาเนินงานมูลนิธิฯ คนแรก)
  ระดับโลก ทางด้านพัฒนาสตรี และวัฒนธรรม
 ประธานกิตติมศักด์ิสภาสตรีระหว่างประเทศ (ICW) ได้รับเลือกต้ัง ๒ วาระ วาระละ ๓ ปี  
ซ่ึงมีหน้าที่เป็นทั้งที่ปรึกษา และกรรมการอำานวยการของสภาสตรีระหว่างประเทศ ซึ่งมีสิทธิออก
เสียงด้วย
 กรรมการสภาบริหารกองทุนระหว่างประเทศ องค์การยูเนสโก สำานักงานใหญ่ กรุง
ปารีส กองทุนน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม เพ่ือท่ีจะพิจารณาให้เงินช่วยเหลือแก่บรรดา
ประเทศต่างๆ ๔๐ ประเทศ ขณะนั้นมีเงินสนับสนุน ๒ ล้านเหรียญสหรัฐ
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รายช่ือประเทศที่ ไปศกึษาดงูานสงัคมสงเคราะห ์ประชุม ฯลฯ ตามคำาเชญิของรัฐบาล 
สถาบันและองค์กรต่างๆ ทั่วโลกในทุกทวีป คือ
 อัฟกานิสถาน พม่า กัมพูชา ศรีลังกา จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน อิสราเอล 
ญีปุ่น่ เกาหล ีคเูวต ลาว มาเลเซีย เนปาล ปากสีถาน ฟิลิปปินส ์สงิคโปร์ ไต้หวนั เวยีดนาม ตุรก ี
ออสเตรีย เบลเยี่ยม เชคโกสโลวะเกีย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ ฮังการี  
ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส 
โรมาเนีย สเปน สวีเดน รัสเซีย ยูโกสลาเวีย อาร์เจนตินา บราซิล โคลัมเบีย กรีนแลนด์ เปรู  
อุรุกวัย เปอร์ โตริโก แคนาดา เม็กซิโก อเมริกา ออสเตรเลีย ฟิจิ นิวซีแลนด์ อียิปต์ เคนยา  
เซาท์อัฟริกา เซเนกัล แทนซาเนีย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  ประเทศไทย
   - พ.ศ. ๒๔๙๕ ตริตาภรณ์ช้างเผือก
   - พ.ศ. ๒๕๐๒ ทุติยาภรณ์มงกุฏไทย
   - พ.ศ. ๒๕๑๐ เหรียญกาชาดสรรเสริญ ชั้น ๑
   - พ.ศ. ๒๕๑๙ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
  ประเทศเกาหลี พ.ศ. ๒๕๒๕

ปริญญากิตติมศักดิ์
 พ.ศ. ๒๕๑๓ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คนแรก)

กิตติมศักดิ์อื่นๆ
 พลเมืองกิตติมศักดิ์แห่งเมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

เกียรติประวัติของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
 ได้รับการบันทึกไว้ ใน The World Who’s Who of Women,
Third Edition, published by International Biographical Center, 
Cambridge, England
 สรปุไดว้า่หมอ่มงามจติต ์บรุฉตัร “สตรีไทยผู้นำาสตรขีองโลก” เป็นบุคคลท่ีมคีณุสมบัตขิอง
นกัสงัคมสงเคราะห์ นกัพัฒนาสงัคมผูเ้สยีสละระดบัโลก เปน็ผู้นำาสตรีทีม่วีสิยัทัศนก์วา้งไกล ริเริม่
งานระดับชาติจำานวนมากตั้งแต่ ๕๐ กว่าปีที่แล้ว ซึ่งเป็นงานสาธารณกุศลที่ส่งเสริมสนับสนุนงาน
ของรฐับาล และงานเหลา่นัน้ยงัจำาเปน็และเหมาะสมกบัสถานการณป์จัจุบนั ซึง่อำานวยคณุประโยชน์ 
ในการพัฒนาคน สังคมและประเทศชาติตลอดมา อีกท้ังได้รับการยกย่องในระดับโลก หม่อม 
งามจิตต์ จึงเป็นบุคคลตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้แก่สตรีไทยรุ่นต่อๆ ไปที่จะพัฒนาตนเองให้
มีคุณค่า ทำางานด้วยความเสียสละ ให้มีมาตรฐานในการทำางานระดับสากลและดำารงตนอย่างมี
คุณธรรม เพื่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

หมายเหตุ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.princessngarmchit.org
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เพลงสดุดี

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

วงดนตรีสุนทราภรณ์
คำาร้อง-ทำานอง : พศร.

ด้วยความอุปถัมภ์ ของ มูลนิธิสุนทราภรณ์ ๒๕๕๒

กุลสตรีนามท่านนี้เกียรติไกล

เลิศวิไลลำ้าค่าสมศักดิ์ศรี

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรยอดนารี

ดุจเพชรดีที่ีงดงามแสนโสภา

 ท่านบำาเพ็ญประโยชน์หลายด้านเด่น

 เฉกเช่นสังคมสงเคราะห์ท่านอาสา

 ในประเทศ - ต่างประเทศนานา

 ทั้งมูลนิธิ - สมาคมทั่วไป

ช่วยส่งเสริมสถานภาพของสตรี

งามจิตใจดังที่มีมากเกินใคร

ก่อตั้งองค์การต่างๆ มากมาย

คือผู้นำาสตรีไทยสู่สากล

 กุลสตรีนามท่านนี้ลือชื่อ

 นามเด่นระบือก้องไปทุกแห่งหน

 หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรงามวิมล

 ทั่วสกลเชิดชูนามเธอเอย
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ความหมายของสัญลักษณ์

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

 รปู “เทวดายกฉตัร” เป็นตราประจำาพระองคข์องพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จ้าเปรมบรุฉัตร  

 และหม่อมงามจติต ์บรุฉตัร และปจัจุบนัไดรั้บอนญุาตใหน้ำามาใชเ้ปน็สญัลกัษณข์องมูลนิธิ 

 อนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

โล่เกียรติคุณ
ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ ประทานพระอนุญาต

ให้เชิญพระนามจารึกลงบนโล่เกียรติคุณ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓

ความหมายของสี ใช้สีทั้งหมด ๓ สี ได้แก่

- สีทอง เป็นสัญลักษณ์แทนความมีคุณค่า

- สีนำ้าเงิน เป็นสัญลักษณ์แทนราชวงศ์

- สีเขียว เป็นสีเดิมที่มูลนิธิฯ กำาหนดไว้ แต่ได้ปรับสีให้สดใสยิ่งขึ้น เพื่อเหมาะสมกับสีอื่นที่ ใช้ ในองค์ประกอบ

  ของสี

เข็มเชิดชูเกียรติ
ความหมายของรูปแบบเข็ม

- เป็นการประสมประสานของแนวสัญลักษณ์เดิมของมูลนิธิฯ กับรางวัล

ส่วนที่มาจากสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ

- รูปเทวดายกฉัตร เป็นหลักขององค์ประกอบ แต่ให้ความสำาคัญกับองค์ฉัตร โดย 

 วางอยู่กลางภาพและอยู่ ในระดับสูงสุด อีกทั้งขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพราะเป็น 

 ความหมายหลักของราชสกุล

- องค์เทวดาและกลุ่มเมฆ ปรับรายละเอียดให้ดีกลมกลืนกับองค์ประกอบ

- พื้นหลังบริเวณกลางเข็มเป็นรูปหัวใจ แทนความหมายของคำาว่า “จิตต์” อันเป็น 

 ส่วนหนึ่งของนามของท่านเจ้าของรางวัล

- เสน้รอบรูปของตวัเขม็ฟอรม์รปูดอกบวั อนัเปน็สญัลักษณข์องความดงีาม ซึง่เปน็ 

 ส่วนหนึ่งของนามท่านเจ้าของรางวัลเช่นกัน

สว่นทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของรางวัล เปน็ชือ่รางวลัตา่งๆ ทีก่ำาหนดไว ้และสามารถเปลีย่น 

ขอ้ความของประเภทรางวลัทีอ่าจจะกำาหนดขึน้ในโอกาสตอ่ไป ตวัอกัษรโคง้ไปตามแถบ

ริบบิ้น

รูปแบบเข็ม ออกแบบโดย นายญาณี ตราโมท
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วัตถุประสงค์ของมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

๑. จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เพื่อให้เป็นตัวอย่าง และ แบบฉบับที่ดี 

โดยเฉพาะแก่อนุชนรุ่นหลัง

๒. พิจารณาให้ความร่วมมือสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ และองค์การพัฒนาสังคม  

ที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้มีส่วนริเริ่มก่อตั้งตามความเหมาะสม

๓. พิจารณาให้รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร อนุสรณ์” แก่บุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง

๔. ส่งเสรมิสนบัสนนุโครงการ และกจิกรรมเกีย่วกบัการสงัคมสงเคราะห ์การศกึษา การพฒันาชนบท 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามที่เห็นสมควร

๕. ดำาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

๖. ไม่ดำาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

รายนามเจ้าภาพถวายสังฆทาน ในงาน
“วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำาคัญของโลก” ครั้งที่ ๓๒ 

ประจำาปี ๒๕๖๐

 ๑. มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 ๒. สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 ๓. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ๔. มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 ๕. มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 ๖. มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 ๗. มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท

 ๘. มูลนิธิกฤตานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ๙. มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 ๑๐. สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๒ ประจำาปี ๒๕๖๐

หมอ่มงามจติต ์บรุฉตัร ในพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จ้าเปรมบรุฉตัร ได้ประกอบคณุงามความดี  

แก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ เป็นนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม พัฒนาการศึกษา ผู้เสีย

สละ เป็นผู้นำาสตรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยริเริ่มก่อตั้งองค์กรสาธารณกุศลมากมายตั้งแต่ ๖๐ ปีที่แล้ว  

อีกทัง้เปน็สตรไีทยคนแรกและคนเดยีวและสตรเีอเซียคนทีส่อง ทีไ่ด้รบัเลอืกต้ังใหด้ำารงตำาแหนง่ประธาน

สภาสตรีระหว่างประเทศ ในรอบ ๑๒๙ ปี ซึ่งมีองค์การสมาชิกถึง ๗๕ ประเทศ รวมทั้งเป็นกรรมการ

สภาบริหารกองทุนระหว่างประเทศขององค์การยูเนสโก เพ่ือช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ 

ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของประชาชนและเกิดสันติภาพในโลก 

คุณสมบัติอันเป็นเลิศเหล่านี้ล้วนเป็นประจักษ์พยานได้ดีถึงการเป็นผู้ที่ยึดมั่นคุณธรรมมุ่งมั่น

ทำางานและเสียสละอุทิศตนเพื่อชาวไทยและชาวโลก องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาต ิหรอืยเูนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

–UNESCO) จึงได้ประกาศยกย่องให้หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรเป็นบุคคลสำาคัญของโลก ในโอกาส  

๑๐๐ ปชีาตกาล ในปี ๒๕๕๘ ในฐานะผูม้ผีลงานดเีด่นด้านสังคมสงเคราะห ์การพฒันาทรัพยากรมนษุย ์

การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม

จึงนับเป็นเกยีรตอิยา่งสงูแกป่ระเทศไทย คนไทย โดยเฉพาะสตรไีทย และไดร้บัพระกรณุาธิคุณ

จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักด์ิมูลนิธิฯ  

ทรงเปน็ประธานคณะกรรมการจดังาน “ฉลองครบ ๑๐๐ ป ีชาตกาล หมอ่มงามจิตต ์บรุฉตัร บคุคลสำาคญั

ของโลก” ในป ี๒๕๕๘ และเสดจ็ไปทรงเป็นประธานในงานฉลองฯ เมือ่วนัอาทติยท์ี ่๗ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอื่นๆ ในกรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาค

เพ่ือเชิดชูเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานระดับชาติ และระดับโลกของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคล

สำาคัญของโลก

วัน “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” จัดเป็นครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๒๘ ที่หอประชุมบ้านมนังคศิลา  

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ซึ่งเป็นวันที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ถึงแก่อนิจกรรม จัดโดยองค์การกุศลต่างๆ  

ที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร มีส่วนเกี่ยวข้องประมาณ ๔๕ หน่วยงาน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน

การจดังาน “วนัหมอ่มงามจิตต ์บรุฉตัร บคุคลสำาคญัของโลก” งานสรา้งเสรมิคนดีมคีณุธรรม 

ตอ่เนือ่งมาถงึปนีี ้๒๕๖๐ นับเป็นครัง้ท่ี ๓๒ เพือ่รำาลกึถงึคณุงามความดแีละเผยแพรเ่กยีรติคณุของหมอ่ม

งามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำาคัญของโลก และมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำาคัญของโลก”  
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ให้แก่บคุคลผูบ้ำาเพญ็ประโยชนต่์อเยาวชน สงัคม ประเทศชาติ และหมูบ่า้นหตัถกรรมดีเด่น เพือ่เปน็การ

ยกยอ่งใหก้ำาลงัใจอนชุนรุน่หลังในการปฏบัิตหินา้ที ่ตลอดจนเปน็ตัวอยา่งให้แกค่นในสงัคมในการปฏบิติั

หน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชนสังคมและประเทศชาติโดยรวม 

ซ่ึงเป็นการดำาเนินรอยตามจริยปฎิบัติและคุณธรรมสำาคัญข้อหนึ่งของ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”  

ทีต่ลอดชวีติของทา่นมีแตก่ารให ้ใหค้วามเมตตา ใหโ้อกาส ใหเ้กียรติยกยอ่ง ใหก้ำาลงัใจสง่เสรมิสนบัสนุน

เพื่อนร่วมงาน ผู้น้อย และผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความจริงใจ 

ในปีนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณา 

เสด็จไปทรงเปน็ประธานในงาน “วนัหม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร บคุคลสำาคญัของโลก” เพื่อประทานรางวลั  

“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำาคัญของโลก” แก่บุคคลผู้บำาเพ็ญคุณประโยชน์แก่เยาวชน 

สังคม ประเทศชาติ หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น และผู้นำาหมู่บ้านดีเด่น ดุจเดียวกับเมื่อ ๒๕ ปีที่แล้ว 

ที่ทรงพระกรุณาเสด็จไปทรงเป็นประธานในงาน “ราตรีกุหลาบพราวดาวสุกใส” เพื่อหารายได้

ก่อตั้งมูลนิธิฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ต่างสำานึกในนำ้าพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาตลอดมา  

นับเป็นพระกรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงและเป็นมหากุศลยิ่งนัก ยังผลให้มี ผู้ศรัทธาทั่วประเทศ  

ส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่อง

ในนามของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างสูง ในความกรุณาของ  

คุณยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์ และคุณอรพินท์ คณาธนะวนิชย์ บุตรสาวที่ได้บริจาคเงินมาแล้ว ๑.๓ ล้าน

บาท ต้ังเป็นกองทุน “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ผู้ทรงคุณและเป็นที่รัก” เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ 

ขอขอบคุณอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ที่ได้เอ้ือเฟ้ือให้มูลนิธิฯใช้สถานที่ประชุม และประชาสัมพันธ์การ

จัดงานอย่างดียิ่งตลอดมา ขอขอบคุณผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ให้

การสนับสนุนเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ท่ีกรุณารับเป็นประธานจัดทำาหนังสือ 

ที่ระลึกเล่มนี้ ซึ่งเป็นหนังสือมีคุณค่าและเป็นกำาลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัลอย่างยิ่ง ขอขอบคุณประธาน

โครงการและกรรมการทุกคณะ ที่ช่วยคัดเลือกผู้ท่ีเหมาะสมเข้ารับรางวัลฯ รวมท้ังขอขอบคุณผู้มีจิต

ศรทัธาบรจิาคเงนิสนบัสนนุและใหค้วามชว่ยเหลือมลูนธิฯิทกุทา่น นอกจากนีโ้รงแรมแกรนด์ เมอร์เคยีว

กรงุเทพ ฟอรจ์นู โดยคณุอารยา อรณุานนทช์ยั ไดอ้ปุถมัภก์ารใชส้ถานทีจ่ดังานในปนีี ้และคดิคา่บรกิาร

และค่าอาหารในราคาลดเป็นพิเศษ และขอขอบคุณดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม 

ท่ีสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยและการจดัทำาหนงัสอืเลม่นี ้ทัง้นีย้อ่มแสดงใหเ้ปน็ทีป่ระจักษว์า่คณะกรรมการและ 

ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน เป็นกำาลังสำาคัญในการยกย่องให้กำาลังใจแก่ผู้บำาเพ็ญคุณความดีทั่วประเทศ 

และมีส่วนร่วมในการแสดงความกตเวทิตาคุณต่อ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ผู้ทรงคุณและเป็นที่รัก” 

ซึ่งจากไปเพียงกายแต่ได้ฝากผลงานและคุณงามความดีไว้ในความทรงจำาของพวกเราตราบนิจนิรันดร์

(นายสมพร เทพสิทธา)

ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
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กำาหนดการ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เสด็จไปทรงเป็นประธาน
 วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำาคัญของโลก 

งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม
ครั้งที่ ๓๒ ประจำาปี ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. - จำาหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
 - จากหมู่บ้านหัตถกรรมท่ีได้รับรางวัลปีน้ี (ทุกภาค) ณ บริเวณโถงด้านหน้า ช้ัน ๓ 
 - สินค้าผลิตภัณฑ์คนพิการ
เวลา ๐๙.๐๐ น. - พิธีถวายสังฆทาน ณ ห้องฟอร์จูน บอลรูม ชั้น ๓
 - สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธาน  
  พร้อมพระสงฆ์ ๙ รูป
 - ประธานองค์การ ๑๐ แห่ง ที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำาคัญของโลก  
  เป็นประธานก่อตั้ง หรือมีส่วนร่วมก่อตั้ง หรือมีส่วนริเริ่มเป็นกรรมการก่อตั้ง  
  ถวายสังฆทาน 
เวลา ๑๑.๐๐ น. พิธีประทานรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำาคัญของโลก” 
 รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำาปี ๒๕๖๐ ณ ห้องฟอร์จูน  
 บอลรูม ชั้น ๓
 - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  
  ประธานกิตติมศักดิ ์ประธานในพิธี
 - ประทานของที่ระลึกแก่ผู้ ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ
 - ประทานรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำาคัญของโลก” แก่
  - อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา 
   คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 - ครูในกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ
 - ผู้บำาเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม (ตำารวจจราจร พนักงาน 
  กวาดถนน พนักงานขับรถโดยสารประจำาทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
  (ขสมก.) บริษัท ขนส่ง จำากัด (บขส.) พลเมืองดี ดารานักแสดงที่มีจิตอาสา 
   และอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
 - คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 - หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น และผู้นำาหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น 
 - ทรงเยี่ยมร้านค้าของหมู่บ้านหัตถกรรมที่ ได้รับรางวัล และ 
  ผลิตภัณฑ์คนพิการ ณ บริเวณโถงด้านหน้า ชั้น ๓  
 - ฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้ ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ 
  และผู้รับรางวัล ณ ห้องแพลตตินั่ม ชั้น ๓
 - เสวยพระกระยาหารกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้สนับสนุนการจัดงาน
  ณ ห้องแพลตตินั่ม ชั้น ๓
 - เสด็จกลับตามพระอัธยาศัย



อ่านหนังสือออก สำาคัญ 

อ่านเหตุการณ์ออก สำาคัญกว่า

อ่านคนอื่นออก สำาคัญยิ่ง 

อ่านตนเองออก สำาคัญที่สุด

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก



รายนาม ประวัติและผลงานโดยสังเขป
ของบุคคลดีเด่นประเภทต่างๆ

และรายชื่อหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น ที่ได้รับรางวัล

“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำาคัญของโลก”
รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม

ประจำาปี ๒๕๖๐
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐)
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นางสาวพิรดา ธุระเจน
โรงเรียนวัดโสมนัส

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร

นายสำาเริง เจริญเณรรักษา
โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

นางณัฐนันท์ ฐิตินันท์เมือง
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กำาแพงเพชร เขต ๑ อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร

นางสาวจิตติมา หมัดจะกิจ
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

นายธัมม์จำานง ชยสิทธิปกรณ์
โรงเรียนวัดทองเพลง

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

นางสาวจิรวรรณ เจียมรัตนะ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

นางสุจรรยา ประยูรมหิศร
โรงเรียนวัดหนองเสือ
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

นางสาวศรีสุนันทา เสนาะศัพท์
โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

รายนามครูและ/หรือ เจ้าหน้าที่ ในจังหวัดผู้รับผิดชอบงาน

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเมตตาจิตที่คู่ควรแก่การยกย่อง

ผู้ ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำาคัญของโลก” 

รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำาปี ๒๕๖๐ จำานวน ๕๘ คน (จาก ๔๕ จังหวัด)

นางวิมล สุวรรณสม
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม (ประสานราษฎร์วิทยา)

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
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นางมาลิณี นันตรัตน์
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

อ.เมือง จ.เชียงราย

นางธีรนุช แฝงเพ็ชร
โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์)    

อ.เมือง จ.นครปฐม

นางสาวจิราพร เตไธสง
โรงเรียนบ้านหินโคน

อ.จักราช จ.นครราชสีมา

สิบตำารวจเอกหญิง ลัดดา ฟองเป็ง
โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๒

อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

นางกฤษณา ศรีอารักษ์
โรงเรียนบ้านนาคอกควาย

อ.เมือง จ.นครพนม

นางสาวเบญจวรรณ ลอยประโคน
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
อ.ปากพลี จ.นครนายก

นางเกศินี เชื้อเอี่ยมพันธุ์
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
อ.เรณูนคร จ.นครพนม

นางศิริกาญจน์ จำาปา
โรงเรียนบางขันวิทยา

อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

นายสุรินทร์ บัวคลี่
โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

นางอำานวยพร ทองศรี
โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ
อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี

นางชลธิชา ชาติประเสริฐ
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว

อ.นาหมื่น จ.น่าน

นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา-

ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
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นางลออง ขันธศุภ
โรงเรียนวัดม่วงหวานฯ

อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

นางสาวใกล้รุ่ง คำาภิลานน
โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม

อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

นางนภาพรรณ กวยวงศา
โรงเรียนบ้านวังยาว (ปิยะภูมิวิทยา)

อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

นางมณฑา เรืองฤทธิ์
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

นางเครือวัลย์ สังข์มี
โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)

อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

นางสาวพนมไพร น้อยเจริญ
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

นายจตุพร อินแสง
วิทยาลัยเทคนิคแพร่

อ.เมือง จ.แพร่

นางธัญพิชชา ทิพสีลาด
โรงเรียนบ้านสว่าง

อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

นางฐิฏิวรฎา เสาร์จันทร์
โรงเรียนเชียงคำาวิทยาคม

อ.เชียงคำา จ.พะเยา

นางลักษณาวรรณ กาลาศรี
โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด

อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

นายธีรภัทร อัศวเมธางกูล
โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา-

ยโสธร เขต ๑ อ.เมือง จ.ยโสธร
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นางอุทัย เหลาทอง
โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์

อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

นางกนกพร อุสาหะพงษ์สิน
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำาพูน

นางภควดี เพียรสงวน
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร

อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

พันตำารวจตรี แถม บงแก้ว
โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า

อ.ปากชม จ.เลย

นางภัสชมน พิริยสุวัฒน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

อ.เมือง จ.เลย

นางจิราธร สอนพูด
โรงเรียนศิลาลาดวิทยา
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

นายพลาดิศัย น้อยทะรงค์
โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำารุง

อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

นางจินดา สาระวิโรจน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายอับดลละห์ อาดำา
โรงเรียนบ้านควน
อ.เมือง จ.สตูล

นายก่อการ ไชยสงคราม
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกฯ

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

นางนันทิยา หารศรีนาถ
โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครฯ
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

นายวัฒนา สุภาษร
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ ๒)

อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
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นางสาวมณี ขุนสูงเนิน
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

นางรุจี จันทร์สมวงศ์
โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล

อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

นายประธาน ทรัพย์สังข์
โรงเรียนบ้านหนองแหน
อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

นางพิมพ์ฤดี ประเสริฐสังข์
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา- 

อ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง

นางปราณี ตันวานิช
โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง
อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

นางสาวมาลาตี ขันตี
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

นางจันสวาท ทองอุทุม
โรงเรียนบ้านภูดิน

อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

นางสาวนิตยา เสลา
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา-
อุทัยธานี เขต ๒ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

นางวิภาพร คำาบุญเรือง
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม- 

ศึกษาอุดรธานี เขต ๑ อ.เมือง จ.อุดรธานี

นายจักรกฤษณ์ ปาลาศ
เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

นางสุภาวดี เทียมทัด
โรงเรียนบ้านไร่ขี

อ.ลืออำานาจ จ.อำานาจเจริญ

นายไมตรี พุทธขันธ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔

อ.เมือง จ.อำานาจเจริญ

หมายเหต ุ: บางจงัหวดัไมม่ผีูไ้ด้รบัรางวลัฯ  หรอืบางจงัหวดัมีผูไ้ด้รบัรางวลัฯ เพียง ๑ คน เน่ืองจาก 
 จงัหวดัเหลา่นัน้ มจีำานวนสถานศกึษาท่ีมีเยาวชนผูร้บัทุนไมค่รบตามระเบียบการคดัเลอืก  
 หรือจังหวัดไม่แจ้งผลการคัดเลือก
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 ชื่อ-สกุล  ดาบตำารวจ เกษมสรรพ์ ราหมัน  อายุ ๔๘ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดขอนแก่น
 การศึกษา ปริญญาตรี
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำารวจนครบาล พญาไท (ปฏิบัติหน้าที ่
  ประจำาจุดและกดสัญญาณไฟจราจร บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)  
  อายุงาน ๒๐ ปี
 สรปุผลงานที่ ได้รับรางวัล เปน็ผูมี้ความซือ่สตัยส์จุรติ อยู่ในระเบยีบวนิยั ตัง้ใจปฏบิตัหินา้ทีต่ามที่
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาการจราจรภายในท้องที่รับผิดชอบ ได้เข้าไปแก้ไข
โดยทันที นอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงานได้ทำาการปรับปรุง ซ่อมแซมกล้องวงจรปิดที่ชำารุดเพื่อให้สามารถควบคุมการจราจร 
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 ชื่อ-สกุล  ดาบตำารวจ ไกรศร พลตาล  อายุ ๔๔ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม  จังหวัดชัยภูมิ 
 การศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำารวจนครบาล บางซื่อ (ปฏิบัติหน้าที่  
  บริเวณปากซอยสุทธิสารวินิจฉัย ๒๙ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย) 
  อายุงาน ๑๓ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นบุคคลตัวอย่างของเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยิ้มแย้ม
แจ่มใส มีความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ในระเบียบวินัย ได้รับรางวัลจากผู้บัญชาการตำารวจนครบาล ตามโครงการ “ทำาดี ทำาได้ 
ทำาทันที” ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการตำารวจ สถานีตำารวจนครบาลบางซื่อ ให้ทำาหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานตำารวจสถานีตำารวจนครบาลบางซ่ือ (กต.ตร.สน.บางซื่อ) หลังจากปฏิบัติหน้าที่อำานวยการจราจรใน
ชัว่โมงเรง่ด่วน ทำาหนา้ท่ีเปน็สายตรวจจราจร คอยอำานวยความสะดวกและแก้ไขปญัหาจราจรเฉพาะหนา้ และเปน็ผูป้ระสาน
งานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 ชื่อ-สกุล  ดาบตำารวจ เฉลิมชาติ ศรีสุวรรณ์  อายุ ๔๔ ปี 
 ภูมิลำาเนาเดิม กรุงเทพมหานคร
 การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำารวจนครบาล ลุมพินี (ปฏิบัติหน้าที่ 
  ชุดอินทรี รับแจ้งเหตุตามจุดร้องเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่)   
  อายุงาน ๕ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง โดยปฏิบัติหน้าที่ชุดอินทรี มีหน้า
ที่รับแจ้งเหตุตามจุดร้องเรียนต่างๆ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบและเข้าทำาการช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีมีผู้บาดเจ็บและอำานวยการ
จราจรนำาผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล และเป็นข้าราชการที่มีความประพฤติดีเด่นตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตำารวจ

ประเภทผู้บำาเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม
จำานวน ๖๐ คน

ตำารวจจราจร จำานวน  ๑๐  นาย
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 ชื่อ-สกุล    ดาบตำารวจ ชัยวัฒน์ เส็งจีน  อายุ  ๔๕  ปี  
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดอุทัยธานี
 การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำารวจนครบาล ท่าพระ (ปฏิบัติหน้าที ่
  ประจำาจุดปากซอยเพชรเกษม ๔ และทำาหน้าที่ขับรถยก)
  อายุงาน ๒๓ ปี  
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ปฏบัิตหิน้าทีด่ว้ยความซือ่สตัย์สจุริต มคีวามวิริยะอตุสาหะและความ
เพียรพยายาม มีความรูด้้านกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั คำาสัง่ ประพฤติตนอยู่ในระเบยีบแบบแผนของตำารวจ และมีปฏภิาณไหวพรบิ 
ในการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่อำานวยการจราจร ได้ตรวจค้นยานพาหนะ บุคคลต้องสงสัยทำาให้สามารถ
จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด คดีพกพาอาวุธปืน ได้หลายราย

 ชื่อ-สกุล  ดาบตำารวจ ฐภณ กิตติศักดิ ์ อายุ ๔๙ ปี 
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 การศึกษา ปริญญาโท
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำารวจนครบาล สมเด็จเจ้าพระยา  
  (ปฏิบัติหน้าที่ประจำาจุดหน้าโรงพยาบาลตากสิน) อายุงาน ๕ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล  เป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบแบบแผนของตำารวจ มีความซื่อสัตย์ 
 สุจริต และมีความวิริยะอุตสาหะ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงานต่างๆ  
เช่น ได้รับรางวัลยกย่องจากกระทรวงวัฒนธรรมและสถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยและการจราจร ในการขับรถจักรยานยนต ์
รบัสง่ประชาชนทีเ่ขา้กราบพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร และไดร้บัรางวลัดเีดน่ 
ของ สน.สมเด็จเจ้าพระยา

 ชื่อ-สกุล  ดาบตำารวจ นพดล บุญสิทธิ ์ อายุ ๔๕ ปี 
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดหนองคาย
 การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน ผูบ้งัคบัหมูง่านจราจร สถานตีำารวจนครบาล หวัหมาก (ปฏบิติัหนา้ที่ 
  เปิด-ปิด ช่องทางพิเศษบนยกระดับรามคำาแหง) อายุงาน ๑๔ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เปน็ผูท้ีม่มีนุษยสมัพนัธ์ด ีมจิีตอาสา แสวงหาความร่วมมอื ตรวจเยีย่ม  
 ช่วยเหลือประชาชนหรือชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตำารวจกับประชาชน นอกเหนือจาก
การอำานวยการจราจร ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนในการประสานงาน ตรวจสถานที่เกิดเหตุเบ้ืองต้น และ
อำานวยการจราจร ณ จุดเกิดเหตุ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่งานป้องกันปราบปรามในการตรวจค้นยานพาหนะ จับกุมผู้กระทำาผิด
กฎหมาย

 ชื่อ-สกุล  ดาบตำารวจ บุญเอื้อ ร่วมวงค ์ อายุ ๔๘ ปี 
 ภูมิลำาเนาเดิม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 การศึกษา  ปริญญาโท 
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน ผูบ้งัคบัหมูง่านจราจร สถานีตำารวจนครบาล ดอนเมือง (ปฏบัิติหน้าที ่
  บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลพลอยเพลิน ซอยวิภาวดี ๔๑) อายุงาน  
  ๒๑ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เปน็ผูม้อีธัยาศยัด ีเป็นทีช่ืน่ชมของประชาชนผูพ้บเหน็ มคีวามซือ่สตัย ์
สจุรติมคีวามกล้าหาญสมกบัเปน็ผูพ้ทิกัษส์นัตริาษฎร ์ครัง้หนึง่เคยชว่ยชวีติผูท้ีก่ำาลงัคดิจะฆา่ตวัตาย เหตเุกดิบรเิวณสะพานลอย 
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำารุง ทำาให้มีประชาชนชื่นชมจำานวนมาก ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ขอสัมภาษณ ์
เพื่อนำาไปออกอากาศในรายการโทรทัศน์ และได้รับรางวัลจากผู้บัญชาการตำารวจนครบาล ตามโครงการ “ทำาดี ทำาได้  
ทำาทันที” ระดับดีเด่น 
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 ชื่อ - สกุล นายก้าน โกกระบูรณ์  อายุ ๕๙ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดอุบลราชธานี
 การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔  
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน คนงานกวาด (รอบเช้า) เขตสัมพันธวงศ์ (ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่หน้า 
  ธนาคารกรุงเทพ ถึงแยกวงเวียนข้าวหลาม ทั้งสองฝั่ง) 
  อายุงาน ๒๘ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติงาน ขยันหมั่นเพียร อดทน อุทิศเวลาให้กับราชการ  
ดูแลทำาความสะอาดทรัพย์สินของทางราชการอย่างดี มีนำ้าใจกับเพื่อนร่วมงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ อ่อนน้อม

พนักงานกวาดถนน จำานวน  ๑๐  คน

 ชื่อ-สกุล  ดาบตำารวจ พิทักษ์พงษ์ คำายอด  อายุ ๔๕ ปี 
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดพะเยา
 การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำารวจนครบาลร่มเกล้า (ปฏิบัติหน้าที่ 
  แยกการเคหะร่มเกล้าและหน้าโรงเรียนรัตนโกสินทร์) อายุงาน ๒๐ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ชว่ยเหลอืประชาชนทีป่ระสบอบัุติเหตุโดยการปฏบัิติการช่วยฟืน้คนืชีพ  
 (CPR) ปั๊มหัวใจ แล้วนำาผู้ประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาล พร้อมอำานวยความสะดวกการจราจร  
จนได้รับรางวัลตามโครงการ “ทำาดี ทำาได้ ทำาทันที” จากผู้บัญชาการตำารวจนครบาล

 ชื่อ-สกุล  ดาบตำารวจ สุนทร สติยศ  อายุ ๔๓ ปี 
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดสกลนคร
 การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน ผูบ้งัคบัหมู่งานปฏบิตังิานตามโครงการพระราชดำาร ิ๓ กองกำากบัการ ๖  
  กองบังคับการตำารวจจราจร (ปฏิบัติหน้าที่ตำารวจช่างและทำาหน้าที ่
  ทำาคลอดฉุกเฉิน) อายุงาน ๑๖ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล  ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการตำารวจทำาหน้าท่ีจราจรดีเด่น ตำาแหน่ง 
ผู้บังคับหมู่ ประจำาปี ๒๕๕๙ และปฏิบัติหน้าที่เป็น “หมอถนน” มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ ให้ความช่วยเหลือทำาคลอดฉุกเฉิน
ภายในรถยนต์นั่งสาธารณะหรือยานพาหนะอื่นๆ และอำานวยความสะดวกและส่งต่อให้ทีมแพทย์

 ชื่อ-สกุล  ดาบตำารวจ เอกสิทธิ์ หนูอินทร ์ อายุ ๔๒ ปี 
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำารวจนครบาล บางขุนเทียน (ปฏิบัติ 
  หน้าท่ีประจำาจุดและกดสัญญาณไฟจราจรแยกจอมทอง) อายุงาน ๖ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต  
 ยุติธรรม ไม่เคยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามในการปฏิบัติ
หนา้ที ่เปน็ผูท้ีม่ปีฏภิาณไหวพรบิในการปฏบิตัหินา้ที ่มคีวามรูเ้ก่ียวกับกฎหมายจราจรเป็นอย่างด ีทุม่เทใหกั้บการปฏบัิติหน้าที ่
เสียสละและอุทิศตนให้กับงานในหน้าที่ราชการ เคยได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่จากการอำานวยการจราจร
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 ชื่อ - สกุล  นายจักรวรรดิ์ สและด ี อายุ ๔๒ ปี   
 ภูมิลำาเนาเดิม กรุงเทพมหานคร
 การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน คนงานกวาด (รอบเช้า) เขตหนองจอก (ถนนประชาสำาราญ ตั้งแต่ 
  แยกสถานตีำารวจนครบาลประชาสำาราญ ถงึฝัง่ตรงขา้มรา้นสะดวกซือ้  
  เซเว่นอีเลฟเว่น) อายุงาน ๑๐ ปี 
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีที่ ได้รับมอบหมาย  
เสียสละอุทิศตนให้กับงานในหน้าที่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และประชาชนในพื้นที่  
เป็นคนสุภาพเรียบร้อย

 ชื่อ - สกุล นางแฉล้ม ทุยตระกูล  อายุ ๕๑ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดราชบุรี
 การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔  
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน คนงานกวาด (รอบเช้า) เขตคันนายาว (ถนนรามอินทรา ตั้งแต่ซอย  
  ๙๗ ถึง ซอย ๙๙) อายุงาน ๑๐ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติงาน ขยันหมั่นเพียร อดทน อุทิศเวลาให้กับราชการ  
 เข้ารว่มกจิกรรมตา่งๆ ตามทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมาย มมีนษุยสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงาน และประชาชน
ในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน สุภาพ อ่อนน้อม

 ชื่อ - สกุล  นางปถิตา พวงทอง  อายุ ๕๑ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดอุดรธานี      
 การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน คนงานกวาด (รอบเช้า) เขตจตุจักร (ถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้า ตั้งแต ่
  คลองบางบัว ถึง ปากทางประตูทางออกมหาวิทยาลัยศรีปทุม)  
  อายุงาน ๑๔ ปี 
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ อุทิศเวลาให้กับราชการ นอกเหนือ
จากหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้งานบรรลุผลตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และประชาชน
ในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน เป็นคนสุภาพ

 ชื่อ - สกุล  นางสาวมะลิ นิลทว ีอายุ ๕๕ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดยโสธร      
 การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน คนงานกวาด (รอบเช้า) เขตจอมทอง (ถนนเอกชัย ตั้งแต่เชิงสะพาน 
  คลองบางขุนเทียน ถึงซอยเอกชัย ๑๒) อายุงาน ๑๒ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้มีความต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ อุทิศเวลาให้กับราชการ มีความ 
 เสียสละ ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทำางานที่ ได้รับมอบหมาย รักษาระเบียบวินัย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพื่อนร่วมงาน และประชาชน
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 ชื่อ - สกุล  นางยุพิน ศรีจันทร ์ อายุ ๕๑ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดจันทบุรี    
 การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน คนงานกวาด (รอบเชา้) เขตหนองแขม (ถนนเพชรเกษม ตัง้แตป่ากซอย 
  เพชรเกษม ๘๑ ถึงซอยเพชรเกษม ๘๑/๑) อายุงาน ๑๘ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติงาน ขยันมั่นเพียร อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 ที่ ได้รับมอบหมาย มีความประพฤติดี อุทิศเวลาช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงาน มีมนุษยสัมพันธ์ 
ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและประชาชน

 ชื่อ - สกุล  นายสม การเร็ว  อายุ ๕๘ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม กรุงเทพมหานคร
 การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน คนงานกวาด (รอบเช้า) เขตยานนาวา (ถนนสาธุประดิษฐ์ ตั้งแต่แยก 
  ไฟแดงตัดถนนรัชดาภิเษกถึงซอยสาธุประดิษฐ์ ๓๗) อายุงาน ๑๘ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติงาน ขยันมั่นเพียร วิริยะ รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 ที่ ได้รับมอบหมาย เสียสละ อุทิศเวลาให้กับราชการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน  
และประชาชน สุภาพ อ่อนน้อม

 ชื่อ - สกุล  นายสมเกียรติ ชวดชัง  อายุ ๕๗ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม  กรุงเทพมหานคร    
 การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๗
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน คนงานกวาด (รอบเช้า) เขตคลองเตย (ถนนพระราม ๔ ตั้งแต่ 
  ซอยแสนสบาย ถงึ สะพานลอยมหาวิทยาลยักรงุเทพ) อายงุาน ๓๐ ป ี 
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย มีความอุตสาหะ  
 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของทางราชการ เชื่อฟังคำาสั่งผู้บังคับบัญชา มีนำ้าใจ เอื้อเฟื้อ อุทิศเวลา
ช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงาน

 ชื่อ - สกุล  นางสีนวน แสงเฟื่อง  อายุ ๕๙ ปี  
 ภูมิลำาเนาเดิม กรุงเทพมหานคร    
 การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน คนงานกวาด (รอบเช้า) เขตตลิง่ชัน (ถนนชักพระ ตัง้แต่หน้าสำานักงาน 
  เขตตลิ่งชัน ถึงซอยชักพระ ๑๒ ทั้งสองฝั่ง) อายุงาน ๑๐ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เปน็ผูมี้ความรบัผิดชอบต่อหนา้ทีท่ี่ ไดร้บัมอบหมายเป็นอยา่งด ีมีความ 
 ตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ อุทิศเวลาให้ราชการ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน  
และประชาชน ดำารงชีวิตแบบพอเพียง
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พนักงานขับรถโดยสารประจำาทาง ขสมก. จำานวน  ๑๐  คน

ก. รถประจำาทาง ขสมก. จำานวน ๘ คน

 ชื่อ - สกุล นางสาวสุวรรณา เจริญศร ี อายุ ๔๕ ปี  
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดนครปฐม
 การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน คนงานกวาด (รอบเช้า) เขตพญาไท (ถนนดนิแดง ต้ังแตค่ลองสามเสน  
  ถึงซอยอรรณพนฤมิตร) อายุงาน ๑๕ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดประสิทธิภาพ  
 ประสิทธิผลสูง เสียสละเวลาให้แก่ทางราชการ รับผิดชอบหน้าที่ มีนำ้าใจกับเพื่อนร่วมงาน 
มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย

 ชื่อ-สกุล นายชัชวิน โกวิน  อายุ ๓๘ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม กรุงเทพมหานคร
 การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานขับรถ สาย ๑๔๑ เขตการเดินรถที่ ๕ (จากอู่แสมดำา ถึง  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) อายุงาน ๒๑ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เปน็ผูท้ีม่คีวามขยนัหม่ันเพยีร อทุศิเวลาในการทำางาน ประพฤตปิฏบิตัติน 
 เป็นแบบอย่างที่ดีต่อหน่วยงานและสังคม ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่มีโทษทางวินัยหรือข้อร้องเรียน 
ไดร้บัคดัเลอืกจากองคก์ารเปน็พนักงานโครงการธนาคารความดทีกุปตีัง้แตป่ ี๒๕๕๐ จนถงึปจัจบุนั ไดร้บัประกาศชมเชยจาก
องค์การ ที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ และคืนเจ้าของ โดยภายในกระเป๋ามีเงินสด ชุดเครื่องสำาอางค์ และได้รับรางวัลชนะเลิศ 
“คนขบัรถเมล์ ในดวงใจ” ในโครงการถนนสขีาว โดยกรมการขนสง่ทางบก และองคก์ารขนสง่ ขสมก. รว่มกบั บรษิทั โตโยต้า  
มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด จัดขึ้น

 ชื่อ-สกุล นายธนภัทร์ ศรีสวัสดิ ์ อายุ ๕๓ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานขับรถ สาย ๗ ก เขตการเดินรถที่ ๖ (จาก อู่พุทธมณฑล 
  สาย ๒ ถึง พาหุรัด) อายุงาน ๒๕ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เปน็ผู้ทีมี่ความขยันหมัน่เพยีร อทุศิตนเสยีสละเวลานอกเวลางานและ 
 วนัหยดุ ใหอ้งคก์ารและสงัคมสว่นรวมอย่างต่อเน่ือง โดยไมห่วังสิง่ตอบแทน ปฏบัิติหน้าทีส่มำา่เสมอ
เป็นแบบอย่างที่ดี ประพฤติตนอยู่ ในระเบียบวินัย ข้อบังคับ คำาสั่ง แบบแผนและข้อปฏิบัติขององค์การ ไม่มีโทษทางวินัย
หรือข้อร้องเรียน ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุ ได้รับคัดเลือกจากองค์การ เป็นพนักงานดีเด่นโครงการธนาคารความดี ๙ ครั้ง และ 
คำาประกาศชมเชยจากองค์การที่สามารถหารายได้สูงสุด ๒ ครั้ง  
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 ชื่อ-สกุล นายประพันธิ์ อู่อรุณ  อายุ  ๔๗  ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดสุพรรณบุรี
 การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน พนกังานขบัรถ สาย ๕๓ เขตการเดนิรถที ่๗ (จาก เทเวศร ์วนซา้ย -  
  ขวา  ถึงสนามหลวง) อายุงาน  ๑๔  ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล  เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละ มีจิตอาสาช่วยเหลืองาน 
  กิจกรรมขององค์การ อาทิ ขุดลอกท่อระบายนำ้าท่วมขังในอู่รถ บูรณะซ่อมแซมท่าปล่อยรถ ดูแล
ต้นไม้ ให้สวยงาม และงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีนำ้าใจ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย  ขอ้บงัคบั คำาสัง่ แบบแผนและขอ้ปฏบัิติขององค์การ ไมม่ีโทษทางวินัยหรือขอ้ร้องเรียน ขบัรถไมเ่กิด
อุบัติเหตุ ให้การช่วยเหลือกิจกรรมชุมชนในที่พักอาศัย เช่น ดูแลเฝ้าระวังอัคคีภัย และร่วมจัดกิจกรรมในวันสำาคัญต่างๆ ได้
รับคัดเลือกจากองค์การ เป็นพนักงานดีเด่นโครงการธนาคารความดี ๘ ครั้ง

 ชื่อ-สกุล นายพูลสวัสดิ์ แซ่ลี ้อายุ  ๔๓  ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดสมุทรปราการ
 การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานขับรถ สาย ๕๑๑  เขตการเดินรถท่ี ๓ (จาก ปากนำ้า ถึง  
  สถานีขนส่งสายใต้ ใหม่) อายุงาน ๑๗ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เปน็ผูท้ีป่ระพฤตตินอยู่ในระเบยีบวนิยั ขอ้บงัคบั คำาสัง่ แบบแผนและ 
 ข้อปฏิบัติขององค์การ ไม่มีโทษทางวินัยหรือข้อร้องเรียน ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุ และได้รับคัดเลือก
จากองค์การ เป็นพนักงานดีเด่นโครงการธนาความดี ๑๒ ครั้ง ได้รับประกาศชมเชยเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละ  
อทุศิเวลาหลงัเลกิงาน และวนัหยดุ ชว่ยงานกจิการ พธิกีารต่างๆ ขององคก์าร อาท ิรว่มตรวจสอบการตดิตัง้ GPS และรว่ม 
จัดทำาสติ๊กเกอร์รถโดยสาร ช่วยติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกในการจัดทำาโครงการต่างๆ

 ชื่อ-สกุล นายสมาน สุขสมบัต ิอายุ ๕๐ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดศรีสะเกษ
 การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานขับรถ สาย ๕๒๕ เขตการเดินรถที่ ๒ (จาก สวนสยาม ถึง  
  หมู่บ้านเธียรทอง ๓ เขตหนองจอก) อายุงาน ๒๑ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เปน็ผูท้ีม่คีวามขยนัหม่ันเพยีร ขบัรถด ีมมีารยาท เรยีบรอ้ย เสยีสละ 
 อทุศิเวลาหลงัเลกิงาน ชว่ยทำาความสะอาดสถานทีท่ำางาน และชว่ยขับรถประจำาสำานกังานออกตรวจ
เส้นทางกับผู้บังคับบัญชา ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย ข้อบังคับ คำาสั่ง แบบแผนและข้อปฏิบัติขององค์การ ไม่มีโทษทาง
วินัยหรือข้อร้องเรียน และได้รับคัดเลือกจากองค์การ อาทิ เป็นผู้ที่ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุให้ไปดูงานที่ประเทศไต้หวัน และเป็น
พนักงานดีเด่นโครงการธนาคารความดี ๑๑ ครั้งติดต่อกัน และได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม เข้ารับการอบรมความ
เป็นไทย สร้างวินัยจราจร หลักสูตร ขับรถมีนำ้าใจ รักษาวินัยจราจร
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 ชื่อ-สกุล นายสรคม แซ่ลิ้ม  อายุ  ๕๑  ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดนครพนม
 การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔  
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานขับรถ สาย ๒๐๕ เขตการเดินรถที่ ๔ (จาก อู่คลองเตย ถึง  
  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอล์ล ท่าพระ) อายุงาน ๒๖ ปี   
   สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละอุทิศเวลาหลังเลิกงาน และ 
 วันหยุดในการทำางาน ให้ความร่วมมือหัวหน้างานในกิจกรรมขององค์การทุกด้าน โดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน ประพฤติตนอยู่ ในระเบียบวินัย ข้อบังคับ คำาสั่ง แบบแผนและข้อปฏิบัติขององค์การ ไม่มี โทษทางวินัยหรือ 
ข้อร้องเรียน ช่วยเหลืองานอื่นๆ นอกจากงานประจำา อาทิ ช่วยเร่งระบายนำ้าท่วมขังออกจากอู่คลองเตย และเสียสละทรัพย์
ส่วนตัวออกค่าใช้จ่ายเองในการจัดซุ้มโต๊ะหมู่บูชา บริจาคเครื่องเสียงครบชุด และบริจาคเก้าอี้ ให้พนักงานนั่งรับประทาน
อาหาร ๕๐ ตัว ที่ท่าปล่อยรถ เป็นพี่เลี้ยงดูแลสามเณรบวชภาคฤดูร้อน ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น โครงการธนาคาร
ความดี ๑๒ ครั้ง และได้รับการประกาศชมเชยจากองค์การเป็นพนักงานขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุ ขับรถดี มีมารยาท เป็นผู้ ให้
บริการที่ดี ช่วยเหลือดูแลหญิงชรา

 ชื่อ-สกุล นายสัมฤทธิ์ ยอดดำาเนิน  อายุ ๕๘ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดชัยนาท
 การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖  
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน พนกังานขบัรถ สาย ๒๙ เขตการเดนิรถที ่๑ (จาก รงัสติ ถงึ หวัลำาโพง)  
  อายุงาน ๓๒ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ ได้รับประกาศชมเชยเป็นพนักงานดีเด่น จากองค์การ ที่ตั้งใจ 
 ปฏิบัติหน้าที่ และประพฤติตนอยู่ ในระเบียบวินัย ข้อบังคับ คำาสั่ง แบบแผนและข้อปฏิบัติของ
องคก์าร ไมม่ีโทษทางวนิยั หรอืข้อร้องเรยีน ขบัรถไมเ่กดิอุบตัเิหต ุมีความขยนัหมัน่เพยีร อทุศิเวลาในการทำางาน ชว่ยงานอืน่ 
นอกเหนือจากงานประจำา และได้รบัการประกาศเกยีรตคุิณจากองคก์ารและหนว่ยงานตา่งๆ อาท ิไดร้บัคดัเลอืกจากองคก์าร 
เปน็พนักงานดเีดน่โครงการธนาคารความดี ๑๒ ครัง้ตดิตอ่กัน ไดร้บัแตง่ตัง้จากสำานกังานตำารวจแห่งชาต ิใหเ้ปน็รองประธาน
หนว่ยปฏบัิตกิารพิเศษรว่ม ๑๙๑ สายฟา้ ไดรั้บหนงัสอืแสดงความขอบคณุและชมเชย จากสถานีตำารวจภธูรประตนูำา้จุฬาภรณ์
ที่มีจิตอาสาเสียสละเวลาช่วยเหลือราชการและสังคมในการอำานวยความสะดวกการจราจรและป้องกันอุบัติเหตุ 

 ชื่อ-สกุล นายสัมฤทธิ์ เชื้อวิเศษ  อายุ ๕๓ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดชัยภูมิ
 การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔  
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน  พนักงานขับรถ สาย ๑๕๖ เขตการเดินรถที่ ๘ (จาก วงกลมอู่ 
  รามอินทรา ถึง สุคนธสวัสดิ์) อายุงาน ๑๘ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร อุทิศเวลาในการทำางาน เสียสละวันลา 
 พักผ่อนให้องค์การ ให้ความร่วมมือและมีจิตอาสาให้ความช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ 
ประพฤติตนอยู่ ในระเบียบวินัย ข้อบังคับ คำาสั่ง แบบแผนและข้อปฏิบัติขององค์การ ไม่มี โทษทางวินัยหรือข้อร้องเรียน  
ขบัรถไมเ่กดิอบุตัเิหต ุไดร้บัคดัเลือกเปน็พนกังานดเีดน่โครงการธนาคารความด ี๑๐ ครัง้ และไดร้บัประกาศชมเชยจากองคก์าร
ที่เก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่ และหนังสือได้ คืนเจ้าของ 
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ข. รถร่วมบริการ ขสมก. จำานวน ๒ คน

 ชื่อ-สกุล นายประดิษฐ์ ฐานวิสัย  อายุ ๖๘ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดบุรีรัมย์
 การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน พนกังานขบัรถ สาย ๘ บริษทั ทรพัย ์๘๘๘ จำากดั (จาก แฮปป้ีแลนด ์ 
  ถึง สะพานพุทธ) อายุงาน ๑๔ ปี 
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ได้รับหนังสือรับรองการชมเชยจากบริษัท เป็นผู้มีความประพฤติดี  
 ขับรถดี ไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่เคยถูกร้องเรียน ขยันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่องาน  
ขยันหมั่นเพียร ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อหน่วยงานและสังคม ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยให้ผู้ โดยสารและ 
ผู้ ใช้รถใช้ถนน การมีนำ้าใจต่อคนอื่น ให้คำาแนะนำาเพื่อนพนักงานขับรถในบริษัท เรื่องการปฏิบัตตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด

 ชื่อ-สกุล นายศักดา ครุดธานุชาต ิ อายุ ๔๑ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดพิษณุโลก
 การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน พนกังานขบัรถ สาย ๘ บริษทั ทรพัย ์๘๘๘ จำากดั (จาก แฮปป้ีแลนด ์ 
  ถึงสะพานพุทธ) อายุงาน ๗ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เปน็ผูท้ีม่คีวามรับผิดชอบต่องาน มคีวามขยนัหมัน่เพยีร เสยีสละอทุศิ 
 ตนช่วยงานบริษัท ทำาความสะอาดห้องนำ้า และบริเวณสถานที่ทำางาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  
ได้รับหนังสือรับรองจากบริษัทเป็นผู้มีความประพฤติดี ขับรถดี ไม่มีโทษทางวินัยไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่เคยถูกร้องเรียน และ 
ไดร้บัคดัเลอืกจากฝา่ยการเดนิรถเอกชนรว่มบรกิาร ขสมก. เปน็พนกังานดเีดน่อนัดบั ๒ โครงการนำารอ่งการเพิม่คณุภาพการ
ให้บริการ และความปลอดภัยของประชาชน ได้รับการชมเชยจากผู้ ใช้บริการบ่อยครั้งว่า เป็นผู้ขับรถดี จอดรถสนิทรับ-ส่ง  
ผู้โดยสารให้ปลอดภัย

 ชื่อ –สกุล  นายจันทร์ศรี วงศ์ศรี ใส  อายุ ๕๘ ปี 
 ภูมิลำาเนา  จังหวัดลำาพูน 
 การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ ๔ (จากกรุงเทพมหานคร ถึงอำาเภอลี้  
  จังหวัดลำาพูน) อายุงาน ๒๔ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ปฏบิตัหินา้ทีท่ี่ ไดร้บัมอบหมายเปน็อยา่งด ีประพฤตติน ตามระเบยีบ 
 และคำาสัง่บริษทัฯ รวมถงึจารตีประเพณสีงัคม มจิีตบริการ เปน็พนกังานขบัรถโดยสารดเีดน่ ประจำาป ี 
 ๒๕๖๐

พนักงานขับรถโดยสารประจำาทาง บขส. จำานวน  ๑๐  คน

ก. รถประจำาทาง บขส. จำานวน ๗ คน
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 ชื่อ –สกุล  นายนิกร สอนสุภาพ  อายุ ๕๙ ปี
 ภูมิลำาเนา  จังหวัดเชียงใหม่ 
 การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ ๔ (จากกรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัด 
  เชียงใหม่) อายุงาน ๓๗ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ปฏบิตัหินา้ทีท่ี่ ไดร้บัมอบหมายเปน็อยา่งด ีประพฤตติน ตามระเบยีบ 
 และคำาสัง่บรษิทัฯ อทุศิตนและเวลา ใหก้บับริษัทฯ เขา้รว่มกจิกรรมโครงการรณรงคป์อ้งกนัอบุติัเหต ุ
และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เป็นพนักงานขับรถโดยสารดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๐

 ชื่อ –สกุล  นายณรงค์ ถาริยะ  อายุ ๕๕ ปี
 ภูมิลำาเนา  จังหวัดเชียงราย 
 การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ ๔ (จากกรุงเทพมหานคร ถึงอำาเภอ 
  แม่สาย จังหวัดเชียงราย) อายุงาน ๑๔ ปี ๗ เดือน
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ปฏบิตัหินา้ทีเ่ปน็ไปตามมาตรฐานการปฏิบตังิานเพือ่การบริการสำาหรบั 
 พนักงานขับรถ รอบรู้ ในเส้นทางที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ได้รับคำาชมเชยจากผู้โดยสารด้วยวาจา
อยู่เสมอ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ เป็นพนักงานขับรถโดยสารดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๐

 ชื่อ –สกุล  นายบรรจบ สุขชำ้า  อายุ ๖๐ ปี 
 ภูมิลำาเนา  จังหวัดเชียงราย 
 การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ ๔ (จากกรุงเทพมหานคร 
  ถึงอำาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย) อายุงาน ๒๓ ปี ๑ เดือน
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ประพฤติตนตามระเบียบและคำาสั่งบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับ 
 มอบหมายเป็นอย่างดี ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดข้ึน เช่น โครงการ
รณรงค์เมาไม่ขับ มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสาร มีพฤติกรรมที่เป็นมืออาชีพในการให้บริการ 
และเป็นพนักงานขับรถโดยสารดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๐

 ชื่อ –สกุล  นายเมธา อ่อนน้อม  อายุ ๕๕ ปี 
 ภูมิลำาเนา  จังหวัดระนอง  
 การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ ๔ (จากกรุงเทพมหานคร 
  ถึงอำาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง) อายุงาน ๒๒ ปี ๒ เดือน
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เปน็ผูท่ี้มคีวามประพฤตดิ ีและตัง้ใจปฏบิตังิานใหบ้รกิารผู้โดยสารจน 
 เกิดผลดีต่อหน่วยงานและบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อการบริการ
สำาหรับพนักงานขับรถ เป็นพนักงานขับรถโดยสารดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๐

 ชื่อ –สกุล  นายสมยศ ขันทุวาร  อายุ ๔๘ ปี
 ภูมิลำาเนา  จังหวัดมุกดาหาร 
 การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ ๔ (จากกรุงเทพมหานคร
  ถึงจังหวัดมุกดาหาร) อายุงาน ๒๓ ปี 
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ปฏบิติัตนตามมาตรฐานทีบ่รษิทัฯ กำาหนด อทุศิเวลาใหก้บัการปฏบิตังิาน  
 ประพฤตตินตามระเบยีบและคำาสัง่บรษิทัฯ อยา่งเครง่ครดั เปน็พนกังานขบัรถโดยสารดเีดน่ ประจำา 
 ปี ๒๕๖๐
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ข. รถร่วมบริการ บขส. จำานวน ๓ คน

 ชื่อ –สกุล  นายสมมาตร เกตุเพ็ชร ์อายุ ๕๘ ปี
 ภูมิลำาเนา  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ ๔ (จากกรุงเทพมหานคร 
  ถึงจังหวัดกระบี่) อายุงาน ๒๔ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ปฏบัิตตินตามมาตรฐานการปฏบิตังิาน เพือ่การบริการสำาหรับพนักงาน 
 ขบัรถ มคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัหินา้ที ่มจีติสำานกึในการบรกิาร เขา้รว่มงานกจิกรรมทีบ่รษิทัฯ 
จัดขึ้น เป็นพนักงานขับรถโดยสารดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๐

 ชื่อ –สกุล  นายชัชชัย โกวัฒนชัย  อายุ ๕๐ ปี
 ภูมิลำาเนา จังหวัดสมุทรปราการ 
 การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานขับรถโดยสารบริษัท เทพสมบัติทัวร์ (จากกรุงเทพมหานคร  
  ถึงจังหวัดเชียงใหม่) อายุงาน ๑๔ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล มีความชำานาญในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถในเส้นทางที่ปฏิบัติงานเป็น 
 อย่างดี เปน็ผูม้คีวามประพฤตดีิ และมีความตัง้ใจปฏบิตังิาน ขบัขีร่ถโดยสารตามมาตรฐานกรมขนสง่
ทางบกกำาหนด ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นรถร่วมฯ บริการ ประจำาปี ๒๕๖๐

 ชื่อ –สกุล  นายศิริโชค แม่นหมาย  อายุ ๕๗ ปี
 ภูมิลำาเนา จังหวัดอุดรธานี   
 การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๗
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน  พนกังานขบัรถโดยสาร บรษิทั สหพนัธร์อ้ยเอด็ทวัร ์(จากกรงุเทพมหานคร  
  ถึงจังหวัดมุกดาหาร) อายุงาน ๙ ปี  
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล  มีความชำานาญในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถในเส้นทางที่ปฏิบัติงานเป็น 
 อยา่งด ีเปน็ผูท้ีม่คีวามประพฤตดิ ีและตัง้ใจปฏบิติังาน ขบัขีร่ถโดยสารตามมาตรฐานกรมขนสง่ทางบก 
กำาหนด เป็นพนักงานรถร่วมฯ ดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๐

 ชื่อ –สกุล  นายอุทัย ชินกลาง  อายุ ๕๑ ปี
 ภูมิลำาเนา จังหวัดขอนแก่น 
 การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน พนกังานขบัรถโดยสาร บริษทั นครชัยแอร์ จำากดั (จากกรุงเทพมหานคร  
  ถึงจังหวัดขอนแก่น) อายุงาน ๑๖ ปี 
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล  ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบคำาสั่งบริษัทอย่างเคร่งครัด เป็นผู้ที่มีความ 
 ประพฤติดีและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน เป็นครูฝึกสอนให้กับพนักงานขับรถใหม่ และได้รับ
รางวัลโครงการขับรถปลอดอุบัติเหตุติดต่อกัน ๓ โครงการ ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานรถร่วมฯ ดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๐
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อาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำานวน  ๑๐  คน

 ชื่อ – สกุล นายกันตพัฒน์ ปันดอน  อายุ ๕๓ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม  จังหวัดลำาพูน
 การศึกษา  ปริญญาตรี
 อาชีพ รับราชการ
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อายุงาน ๑๐ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล  ใหค้วามช่วยเหลอืผู้ประสบเหตุสาธารณภยัต่างๆ ในพืน้ทีต่ำาบลนำา้ดิบ  
 อำาเภอป่าซาง จังหวดัลำาพนู เชน่ ระงบัเหตเุพลงิไหม้โรงเรยีนราชประชานเุคราะห ์ช่วยเหลือผูป้ระสบ
เหตุจมนำ้า ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นมะม่วงจนได้รับบาดเจ็บ และบริการช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน นำาส่งโรงพยาบาล
ป่าซาง

 ชื่อ – สกุล นายขวัญตา เหลืองขมิ้น  อายุ ๕๗ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดสมุทรสาคร 
 การศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ ๔
 อาชีพ รับจ้างทั่วไป
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อายุงาน ๑๒ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล  ให้ความช่วยเหลือผู้ชายซึ่งตกนำ้าที่เต็มไปด้วยผักตบชวา จึงว่ายนำ้า 
 จากฝัง่ (แมน่ำา้ทา่จนี) ไปชว่ยเหลอืดว้ยการผลักตวัของผู้ชายขึน้ไปน่ังบนผักตบชวาไดอ้ย่างปลอดภยั 
พร้อมกับส่งสัญญาณยกมือขอความช่วยเหลือจากเรือที่ผ่านมานำาเข้าฝั่งอย่างปลอดภัย

 ชื่อ – สกุล นายเชิญ เครือกิจ  อายุ ๕๕ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม  จังหวัดลำาพูน
 การศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ ๖
 อาชีพ เกษตรกร
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย อายุงาน ๘ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล  ให้ความช่วยเหลืออพยพผู้พิการที่ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  
 ให้ปลอดภัยจากเหตุนำ้าป่าไหลหลาก เนื่องจากมีฝนตกหนัก พายุลมแรง ระดับนำ้าสูงเกือบ ๑ เมตร 
ซึ่งที่พักอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน โดยช่วยขนย้ายสิ่งของ และนำาผู้พิการไปยังที่ปลอดภัย ด้วยความยากลำาบากและเสี่ยง
อันตราย 

 ชื่อ – สกุล นายบุญเลิศ บุญสม  อายุ ๕๔ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม  จังหวัดมหาสารคาม
 การศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ ๖
 อาชีพ รับจ้างทั่วไป
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อายุงาน ๑๔ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล  ใหค้วามชว่ยเหลอืนำาผูบ้าดเจบ็จากอบุตัเิหตแุละเจบ็ปว่ย สง่โรงพยาบาล  
 ชว่ยซอ่มแซมบา้นผูป้ระสบวาตภยั อคัคภียั ร่วมออกระงบัอคัคภียัและอบุตัเิหตใุนพืน้ที ่รว่มตรวจตรา 
เฝ้าระวังเยาวชนที่มีพฤติกรรมล่อแหลม เช่น เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ลักขโมย และปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อย เป็นหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้ความช่วยเหลือประชาชน อย่างสมำ่าเสมอ
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 ชื่อ – สกุล นายพงศกร สวาภิภักดิ ์ อายุ ๓๙ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม  จังหวัดเชียงราย
 การศึกษา  ปริญญาตรี
 อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อส.ปภ.) อายุงาน ๓ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ใหค้วามชว่ยเหลือผูป้ระสบภยับนทอ้งถนน ชว่ยเหลือผู้ยากไร ้ชว่ยเหลือ 
 ผูป้ระสบภยัพบิตัทิัว่ประเทศ และประเทศเพือ่นบา้น ชว่ยเหลอืผูป้ระสบวาตภยั ชว่ยเหลอืสถานศกึษา 
ที่ประสบอัคคีภัยที่ตำาบลเวียง อำาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผู้เสียชีวิต ๑๗ ราย และช่วยเหลืออุบัติเหตุรถบัส 
ตกเหวในพื้นที่ อำาเภอวังเหนือ จังหวัดลำาปาง

 ชื่อ – สกุล นายเลอพงศ์ สวนสังข์  อายุ ๓๘ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม  กรุงเทพมหานคร
 การศึกษา  ปริญญาโท
 อาชีพ รับราชการ
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) อายุงาน ๘ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ปฏิบัติหน้าที่เป็นทีมหน่วยกู้ชีพ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่มาร่วมพิธี 
 เคล่ือนพระศพ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ช่วยเหลอืผู้สงูอาย ุ
ตดิอยูบ่นบา้นและตอ้งการความชว่ยเหลอื เนือ่งจากนำา้ทว่มฉับพลนั โดยลำาเลยีงลงจากบ้านนำาข้ึนเรือยาง ออกจากพืน้ทีเ่กดิเหตุ 
เข้าไปช่วยนำาร่างผู้ที่เสียชีวิต ๑ ราย ในเหตุการณ์บ้านกำาลังก่อสร้างถล่ม และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและสูญหาย ในเหตุการณ์
ตึกที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนถล่มทับคนงาน สามารถค้นหาผู้เสียชีวิตได้ ๔ ราย และผู้รอดชีวิต ๑ ราย

 ชื่อ – สกุล นายสมพร พึงจิตต ์ อายุ ๕๔ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม  จังหวัดปัตตานี
 การศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ ๓
 อาชีพ รับจ้างทั่วไป
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อายุ ๑๑ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ต่างๆ อาทิ เหตุระเบิดที ่
 หา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซ ีจนตนเองไดรั้บบาดเจบ็ตอ้งเขา้รกัษาตวัที ่มอ.ปตัตาน ีเหตรุะเบดิทีห่นา้มสัยดิกลาง 
จังหวัดปัตตานี เหตุระเบิดหน้าร้านเบิ้ม จังหวัดนครปฐม เหตุการณ์ไฟไหม้ร้าน ส.อะไหล่ มีคนติดอยู่ในบ้าน และสามารถ
ช่วยเหลือคนออกมาได้

 ชื่อ – สกุล นายโสภณ เริงกมล  อายุ ๓๓ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 การศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 อาชีพ พนักงานราชการ
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) อายุงาน ๖ ปี 
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น กรณีเรือ 
 ทอ่งเทีย่วลม่กลางแมน่ำา้เจ้าพระยา กรณรีถเกง๋เสียหลกัพุง่ชนเขา้ไปในรา้นสะดวกซือ้เซเวน่ อเีลฟเว่น 
และเกิดไฟลุกไหม้ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ออกจากบ้าน เพราะแนวพนังกั้นนำ้าพังทลาย ช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน 
โดยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำาส่งโรงพยาบาล และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำารวจพื้นที่กวดขันวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ช่วงเทศกาลต่างๆ
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 ชื่อ – สกุล นายสว่าง กิตติวงศ์วิศาล  อายุ ๖๔ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม  จังหวัดอุบลราชธานี
 การศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ ๖
 อาชีพ ค้าขาย
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อายุงาน ๑๘ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัไฟไหมบ้้าน ทีติ่ดอยู่ภายในบ้าน ทำาให้ไมม่ผูีบ้าดเจ็บ 
 และเสียชีวิตช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆ อาทิ กรณีรถมอเตอร์ไซด์ชนกับรถเก๋ง ๒ ราย 
กรณรีถชนราวสะพานตกลงหว้ยขะและกรณรีถกะบะเสยีหลกัชนกนั รวม ๑๐ คน และนำาทกุคนสง่โรงพยาบาลไดอ้ยา่งปลอดภยั

 ชื่อ - สกุล นายสุทธิ เลิศไกร  อายุ ๕๐ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดปัตตานี
 การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖
 อาชีพ รับจ้างทั่วไป
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อายุงาน ๑๑ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่ โดยฝ่ากระแสนำ้าเข้าไป 
 ชว่ยออกจากบา้นหลงัจากแนวกัน้นำา้พงัทลาย ไดอ้ยา่งปลอดภยั ชว่ยเหลอืผูป้ระสบอบุตัเิหตทุางถนน 
ด้วยการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ ก่อนนำาส่งโรงพยาบาล และชว่ยเจา้หนา้ทีต่ำารวจพืน้ท่ีกวดขนัวินยัจราจร เพือ่ลดอบุตัเิหตใุนชว่ง
เทศกาลต่างๆ

 ชื่อ – สกุล นายเกียรติศักดิ์ สุรินทร์ (เสียชีวิต)  อายุ ๓๐ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม  กรุงเทพมหานคร  
 การศึกษา  ปริญญาตรี
 อาชีพ พนักงานบริษัท
 หน่วยงานที่เสนอ สถานีวิทยุ จส.๑๐๐
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เปน็ผูท้ีม่คีวามเอือ้เฟือ้ และมนีำา้ใจ โดยจากคำาสมัภาษณข์องคุณรุ่งนภา  
 ธนสารสกุล (ภริยาคุณเกียรติศักดิ์ สุรินทร์) แจ้งว่า คุณเกียรติศักดิ์ฯ เป็นคนใจเย็น ชอบช่วยเหลือ 
ผู้อื่น เมื่อมีใครมาขอความช่วยเหลือก็จะช่วย ซ่ึงภริยาเคยถามว่าทำาไมชอบช่วยเหลือมากขนาดนี้ คุณเกียรติศักดิ์ฯ ก็บอกว่า 
ชว่ยเหลือกนัไดก็้ชว่ยไป โดยในวนัเกิดเหต ุเมือ่วันที ่๒๖ มนีาคม ๒๕๕๙ ไดส้ง่ไลน์คยุกันเป็นระยะๆ และเวลาประมาณ ๐๑.๐๐ น.  
ได้ ไลน์ไป แต่คุณเกียรติศักดิ์ฯ ไม่ตอบ จนกระทั่งเวลา ๐๓.๐๐ น. ได้ ไลน์ไปถามอีกคร้ัง คุณเกียรติศักดิ์ฯ ก็ไม่ตอบ จึงได้
ตดิตามดว้ย GPS เหน็วา่อยูก่ลางสะพานข้ามแยกตากสนิ ถนนกรงุธนบรุ ีและอยูท่ีเ่ดมินานประมาณ ๒ ชัว่โมง ภรยิาจงึขบัรถ 
มอเตอร์ไซดอ์อกไปตาม เมือ่ไปถงึจดุเกดิเหต ุมองขึน้ไปบนสะพานเหน็รถเกิดอบัุตเิหต ุและใตส้ะพาน มรีถกู้ภยัจอดอยู่หลายคัน  
ภริยาจึงเดินเข้าไปดูเห็นคุณเกียรติศักด์ิฯ นอนเสียชีวิต จึงถามในที่เกิดเหตุว่า เกิดอะไรขึ้น ทราบว่า คุณเกียรติศักดิ์ฯ  
ได้จอดรถขวางถนนบนสะพาน เพือ่ลงมาชว่ยเหลอืผูห้ญงิ ซึง่รถเสยีอยูบ่นสะพาน เกรงวา่ผูห้ญงิจะเปน็อนัตราย เพราะดกึแลว้ 
ปรากฎว่ารถแท๊กซี่ ได้ขับมาชนคุณเกียรติศักดิ์ฯ ตกลงมาข้างล่างเสียชีวิต และผู้หญิงบาดเจ็บสาหัส 

พลเมืองดี  จำานวน  ๖  คน
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 ชื่อ – สกุล นายจรูญ ขวัญเนตร ์ อายุ ๓๖ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดปทุมธานี 
 การศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ ๓
 อาชีพ ขับรถแท็กซี่ 
 หน่วยงานที่เสนอ สถานีวิทยุ สวพ.FM ๙๑
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล  เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น รับผิดชอบต่อสังคม  
 ไม่คิดที่จะนำาเงินของผู้อื่นมาเป็นของตน โดยเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณเที่ยงคืน 
ได้จอดรถรับลูกค้าชาวญี่ปุ่น ที่ถนนสาทร แต่สถานที่ที่ลูกค้าจะให้ไปส่ง คุณจรูญฯ ไปไม่ถูก ลูกค้าจึงลงเปลี่ยนรถคันใหม่ และ
ได้ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถ คุณจรูญฯ ซึ่งภายในกระเป๋ามีเงินไทย ๓๔,๔๒๓ บาท และธนบัตรสกุลเงินเยน คิดเป็นเงินไทย 
ประมาณ ๑๒๖,๘๐๔ บาท คุณจรูญฯ จึงรีบติดต่อ สวพ.FM๙๑ และนำากระเป๋าไปฝากไว้ เพื่อติดตามหาเจ้าของ จนสามารถ
ส่งมอบเงินคืนเจ้าของได้

 ชื่อ – สกุล นางสาวจันทรา โชติตันติโสภณ  อายุ ๓๒ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม  กรุงเทพมหานคร  
 การศึกษา  ปริญญาโท
 อาชีพ พนักงานบริษัท
 หน่วยงานที่เสนอ สถานีวิทยุ จส.๑๐๐
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คิดที่จะเอาเงินและทรัพย์สินของผู้อื่น 
 มาเป็นของตน โดยเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๐๐ น. คุณจันทราฯ ได้เข้าไปจอดรถ 
ในปั๊มนำ้ามันเอสโซ่ เขตหนองแขม เพื่อเข้าห้องนำ้า ได้พบกระเป๋าสะพายอยู่ในห้องนำ้า หากทิ้งเอาไว้เกรงว่าคนไม่ดีจะเอาไป  
เม่ือเจ้าของกระเป๋ากลับมาจะทำาอย่างไร คุณจันทราฯ ก็ไม่ทราบว่าเจ้าของกระเป๋าเป็นใคร แต่ต้องการให้เจ้าของได้ของคืน  
จึงเอาออกมาจากห้องนำ้าและนำากระเป๋าไปให้ผู้จัดการปั้มนำ้ามัน แต่ผู้จัดการป้ัมฯ ไม่ยอมรับ เพราะไม่เกี่ยวข้องอะไรกัน  
คุณจันทราฯ จึงติดต่อไปที่สถานีวิทยุ จส.๑๐๐ ว่าเก็บกระเป๋าสะพายได้ จส.๑๐๐ แนะนำาให้ติดต่อไปยังสถานีตำารวจท้องที่  
คือ สถานีตำารวจนครบาลหนองแขม (สน.หนองแขม) และตำารวจได้เปิดกระเป๋าตรวจสอบ มีเงินสด ๑๒๐,๐๐๐ บาท และ
โทรศัพท์มือถือ ๑ เครื่อง ตำารวจจึงโทรศัพท์ไปพบเจ้าของพอดี และให้เจ้าของมารับกระเป๋าไปเรียบร้อยแล้ว

 ชื่อ – สกุล นายพยอม แก่นปัดชา  อายุ ๓๘ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดเลย 
 การศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ ๖
 อาชีพ ขับรถแท็กซี่
 หน่วยงานที่เสนอ สถานีวิทยุ สวพ.FM ๙๑
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่มีความช่างสังเกต มีความเมตตา ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์  
 โดยเมือ่วนัที ่๒๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. เดนิทางมารอรบัญาตทิีฝ่ัง่ตรงขา้มสถานขีนสง่ 
หมอชติ ๒ ถนนกำาแพงเพชร ๒ ไดพ้บเหน็ผูช้ายคนหนึง่ จากการสงัเกตนุ่าจะไม่ใชค่นไทย มอีาการผิดปกตคิลา้ยๆ คนปว่ย ตัวสัน่สะทา้น
และดูอ่อนเพลยีมาก มคีวามรูส้กึเปน็หว่งจงึเขา้ไปสอบถามทราบวา่เปน็แรงงานชาวพมา่มบีตัรคนตา่งด้าวถกูต้อง แต่ไม่มงีานทำา
ไมม่เีงินซือ้อาหาร และไม่ไดกิ้นอาหารมา ๓ วนั จงึไดด้แูลเรือ่งอาหาร และประสาน สวพ.FM๙๑ เพ่ือประสานศนูย์เอราวณันำาสง่ 
โรงพยาบาลราชวิถี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคุณพยอมฯ ชายคนนี้อาจเสียชีวิตได้
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 ชื่อ – สกุล  นางสุมน มหิดุลย ์ อายุ ๕๐ ปี 
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดสมุทรปราการ 
 การศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ ๓
 ผู้เสนอ  นายยรรยง คุโรวาท ประธานโครงการฯ 
 อาชีพ พนกังานเกบ็คา่โดยสารรถโดยสารประจำาทาง ขสมก. สาย ๕๑๑ (จาก 
  ปากนำ้า อู่ฟาร์มจระเข้ ถึงสถานีขนส่งสายใต้ ใหม่) อายุงาน ๒๑ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล  เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คิดที่จะนำาเงิน หรือสิ่งของ ของ 
ผู้อ่ืนมาเป็นของตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน และประชาชนทั่วไป โดยเป็นผู้ที่เก็บเงินและสิ่งของ ที่ผู้โดยสารลืมไว้บน
รถได้หลายคร้ัง และมอบให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อคืนให้เจ้าของ อาทิ เมื่อปี ๒๕๔๘ (เก็บเคร่ืองสำาอางได้) ปี ๒๕๔๙ (เก็บ
กระเป๋าสตางค์และเอกสารสำาคัญได้) ปี ๒๕๕๓ (เก็บกระเป๋าตางค์ได้) ปี ๒๕๕๔ (เก็บโทรศัพท์มือถือได้) โดยเฉพาะในปี 
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เก็บกระเป๋าเป้ได้ ภายในมีเงินสด จำานวนมากถึง ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ผู้บังคับบัญชา
ได้มอบแก่เจ้าของเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในโอกาสนี้ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ มอบกระเช้า พร้อมเสื้อพระราชทาน  
(สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์) ให้เป็นการสร้างขวัญกำาลังใจที่ทำาความดี สร้างความปลาบปลื้มอย่างหาที่สุดมิได้กับคุณสุมนฯ 
และครอบครัว รวมทั้งเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับองค์การ นอกจากน้ี สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ได้มอบ ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ และกระเช้า เพื่อเป็นขวัญกำาลังใจให้กับคุณสุมนฯ และองค์การ  
ได้คัดเลือกเป็นพนักงานโครงการธนาคารความดี ๒๓ ครั้ง และมอบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย ได้รับรางวัลจาก  
รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร อดีตกรรมการสภาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และคำาชมเชยจากสื่อโซเชียลต่างๆ

 ชื่อ – สกุล นางหนูกุล แสนกลาง  อายุ ๕๕ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม กรุงเทพมหานคร     
 การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔  
 อาชีพ ขับรถแท็กซี่
 หน่วยงานที่เสนอ สถานีวิทยุ จส.๑๐๐
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่มีความช่างสังเกต ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ มีไหวพริบ  
 และรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดียิ่ง โดยเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๒๐ น.  
คุณหนูกุลฯ ได้รับผู้ โดยสาร (ผู้หญิงชาวพม่า) บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๒๔ เพื่อไปส่งที่ สถานีตำารวจนครบาล 
วดัพระยาไกร (สน.วดัพระยาไกร) ระหวา่งเดนิทาง สงัเกตเหน็วา่ แฟนของผู้โดยสารได้โทรศพัทม์าถามวา่ถงึไหนหลายครัง้ 
คณุหนูกุลฯ สงสยัจงึถามผู้โดยสาร ทราบวา่แฟนถกูตำารวจจบัไป ๕ วันแลว้ ในขอ้หาไมม่พีาสปอร์ต โดยเรียกเงนิ ๕,๐๐๐ บาท 
หากไม่ใหเ้งนิจะสง่กลับประเทศ ซึง่แฟนยอมใหส้ง่กลบัประเทศ เพราะวนัถกูจบักำาลงัจะเดนิทางกลบัประเทศไปต่อพาสปอรต์ 
แตต่ำารวจไมส่ง่กลบัประเทศ นำาไปกักขงัไว ้ไม่สามารถตดิตอ่ได ้เพิง่ตดิตอ่ไดว้นันี ้และตำารวจใหน้ำาเงนิไปให ้แตเ่รยีกเงนิเพิม่
เปน็ ๑๐,๐๐๐ บาท ผู้โดยสารมเีงนิไม่พอกลวัวา่แฟนจะถกูฆา่ คุณหนูกลุฯ สงสาร จึงแจ้งไปทีส่ถานีวิทย ุจส.๑๐๐ และ จส.๑๐๐ 
ใหน้ำาผู้โดยสารไปที ่สน.วดัพระยาไกร เมือ่ไปถึง สน.วัดพระยาไกร แฟนได้โทรมาอกี ตำารวจจึงเปิดเสยีงโทรศพัท ์เพือ่บันทกึ
เสยีงไวเ้ป็นหลักฐาน แตผู่้โดยสารไมก่ลา้รบัโทรศพัทเ์กรงวา่ตำารวจทีจั่บแฟนจะรู้ ตำารวจที ่สน.วัดพะยาไกร จึงบอกใหรั้บ และ
เมือ่รบัแล้ว ผู้โดยสารไม่พดู คณุหนกูลุฯ เกรงว่าแผนจะเสยี จงึตัดสนิใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยดงึโทรศพัทม์ารับเอง และ
บอกแฟนผู้โดยสารวา่ ตนเองเปน็คนขบัรถแทก๊ซี ่กำาลงัจะไปสง่น้องตดิไฟแดงทีถ่นนตก ทัง้ๆ ทีอ่ยู่ทีส่ถานีตำารวจ หลังจากน้ัน
คุณหนูกุลฯ ได้ออกไปทำางาน และด้วยความเป็นห่วง จึงสอบถามไปที่ สน.วัดพะยาไกร ๒ ครั้ง ในเวลา ๑๔.๐๐ น. ทราบว่า 
ตำารวจกำาลังล่อจบั ตอ่มาเวลา ๑๖.๐๐ น. ทราบวา่ สามารถจบัตำารวจทีก่อ่เหตุไดแ้ล้ว ซึง่เป็นตำารวจทีส่น.ทองหลอ่ คณุหนูกุลฯ  
ดีใจมากที่ช่วยได้สำาเร็จ โดยที่ผู้ โดยสารไม่ต้องจ่ายเงินให้ตำารวจ และสามารถจับตำารวจที่ก่อเหตุได้สำาเร็จ ซึ่งตำารวจเหล่านี ้
จะก่อเหตุเช่นนี้เป็นกระบวนการ 
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ดารานักแสดงที่มีจิตอาสาดีเด่น  จำานวน  ๔  คน

 ชื่อ – สกุล นางสาวกนกลดา บุตรพิมพา  อายุ ๓๑ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม  จังหวัดมหาสารคาม
 การศึกษา  ปริญญาตรี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล  อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคม และงานการกุศลอย่างสมั่าเสมอ อาทิ  
 รว่มรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธ์ โครงการในหลวงรกัเรา / โครงการ “เลิกบหุรีเ่พือ่พอ่” / เชญิชวนทกุคน 
 เลิกกระทำาไม่ดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 บรมนาถบพิตร / ร่วมกับกองทุนเหรียญสลึง สวพ.๙๑ ช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส ในโรงเรียนที่
ห่างไกล โดยร่วมบริจาคสิ่งของ / จัดโครงการระดมทุนสร้างถนน ให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้นักเรียนเดินทางสะดวก 
พร้อมกับมอบเงินทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน รวมทั้งระดมทุนลงพื้นที่ ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้าท่วม

 ชื่อ – สกุล นายเด่นคุณ งามเนตร  อายุ ๒๓ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม  จังหวัดสมุทรปราการ
 การศึกษา กำาลังศึกษาปริญญาตรี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล  อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคม และงานการกุศลมาโดยตลอด อาทิ  
 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้าท่วม ช่วยผู้ป่วยและชาวนาที่ประสบภัย โดยร่วมกับแฟนคลับ / นำาไข่ไก่ไป 
 มอบใหห้นว่ยไตเทยีม โรงพยาบาลบา้นโปง่ จ.ราชบรุ ีเพือ่ทำาอาหารเลีย้งผูป้ว่ย / ชว่ยปฐมพยาบาล 
 เบื้องต้นแก่ผู้หญิงที่ถูกรถชน บริเวณถนนลาดพร้าววังหิน ซอย ๗ ก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะถูกนำาส่งโรง
พยาบาล / ช่วยอพยพและอุ้มผู้สูงอายุออกจากรถไฟที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

 ชื่อ – สกุล นางเนาวรัตน์ ยุกตะนันท ์ อายุ ๕๙ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม  กรุงเทพมหานคร
 การศึกษา  ปริญญาโท
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล  อทุศิตนเพือ่ชว่ยเหลอืสงัคมในดา้นตา่งๆ ดว้ยจติอาสาอยา่งแทจ้รงิ อาท ิ 
 เริ่มแรกปี ๒๕๔๙ เป็นอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่ Blue Angle ที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยรับหน้าที ่
 ช่วยเหลอืและอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ปว่ย เช่น วัดความดนั นำาผู้ปว่ยเขา้ห้องนำา้ พดูคยุกับผู้ปว่ย 
 เพื่อให้ลดความเครียด และลดความวิตกกังวล ต่อมาในปี ๒๕๕๔ ได้อาสาเป็นผู้แต่งหน้าศพ  
ดว้ยจติกุศล เพ่ือตอ้งการชว่ยเหลอืและทำาเพือ่ผูป้ว่ยเปน็ครัง้สดุทา้ย สปัดาหล์ะ ๑ - ๒ ครัง้ โดยรบัแตง่หนา้ศพเรือ่ยมาจนถงึ
ปัจจุบัน

 ชื่อ – สกุล นางสาวอคัมย์สิริ สุวรรณศุข  อายุ ๓๕ ปี
 ภูมิลำาเนาเดิม จังหวัดสมุทรปราการ
 การศึกษา  ปริญญาตรี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล อทุศิตนเพ่ือช่วยเหลอืสงัคม และงานกศุลมาโดยตลอด อาท ิช่วยเหลอื 
 ผูป้ระสบภยันำา้ทว่มในหลายพืน้ที ่โดยรวบรวมเงนิสว่นตวั และเงนิจากเพือ่นนักแสดง นำาทมีแฟนคลบั  
 และตำารวจกองปราบไปช่วยนำ้าท่วม พร้อมทั้งเตรียมอาหารไปช่วยเหลือสุนัขและแมวในพื้นที่นำ้าท่วม  
 และบริจาคเงินช่วยเหลือสุนัขและแมวเสมอมา / ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ช่วยห้ามเลือด เช็ดตัว และประสานหน่วยกู้ภัยมารับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล / ช่วยไถ่ชีวิตกระบือที่กำาลังจะถูกนำา
ไปขายเพื่อฆ่า และนำากระบือไปถวายวัดดูแล เพื่อให้เกษตรกรนำาไปใช้งาน
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 ชื่อ – สกุล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ ทองสง  อายุ ๖๐ ปี 
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่อำาเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม่
   อายุงาน ๓๑ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล
  ศาสตราจารย์ นพ.ธีระ ทองสง เป็นอาจารย์แพทย์นักวิจัยดีเด่นในด้านเวชศาสตร์ 

 มารดาและทารก มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติกว่า ๒๔๐ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการควบคุม
ป้องกันโรคโลหิตจาง และกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม ซ่ึงเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างมาก ที่ ได้รับการยกย่องว่าเป็น  
“พ่อของลูกศิษย์” มุ่งม่ันสร้างโอกาสและ แรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาและอาจารย์ท่ีจะทำาวิจัยให้ได้มีผลงานในระดับนานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง

รางวลัเกยีรตยิศอาจารย์แพทย์ดีเด่นทีเ่ปน็แบบอย่างในเชงิจรยิธรรมคุณธรรม รางวัลอาจารยแ์บบอยา่งความเป็นครูแพทย์ 
จากผลงานการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาแพทย์ โดยการสร้างสื่อเอกสารส่งเสริมจริยธรรมในรูปแบบจุลสาร  
“สารสื่อจริยธรรม” (สารครอบครัวชาวพุทธ) ทุกสัปดาห์ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลากว่า ๓๐ ปี จนถึงปัจจุบัน ในภาคปฏิบัติ อาจารย์
จัดให้มีรายการ “ตบะธรรม” ร่วมกับนักศึกษาชมรมพุทธศิลป์ อย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอเป็นเวลากว่า ๓๕ ปี

อาจารยเ์ปน็แพทยท์ีเ่ปน็ครทูีด่ ีมบีทบาทในการพฒันาและรว่มกจิกรรมทางวชิาการมากและสมำา่เสมอ อาจารยท์ำาหนงัสอื
สื่อจริยธรรมที่พิมพ์เผยแพร่ อาทิ “อยู่อย่างรัก” เพื่อผู้ที่แสวงหาความรักโดยใช้ปัญญา “ทำาใจ กำาลังใจ” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 
ในการทำาความดี “การศึกษาเพื่อสัจจะแห่งชีวิต” “ศาสตร์และศิลป์การสิ้นชีวิต” เสนอสัจธรรมของชีวิต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ในการทำาความดี “อันคือกำาลังใจ” เพื่อการส่งเสริมจริยธรรม

 ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ อายุ ๖๐ ปี 
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
   อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อายุงาน ๓๗ ปี 
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล
  เพือ่ช่วยงานมหาวทิยาลยัดา้นสนบัสนนุการเรยีนการสอน ผศ.ดร.ปยิาภรณฯ์ ปฏบัิติงาน 

 สนองพระราชดำาริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยการเสนอ 
 โครงการสง่เสรมิความรู้เรือ่งโลหติและการบรจิาคโลหติใหก้บัคณาจารย์ บุคลากร และนักศกึษา
ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตขึ้น ต้ังแต่ปี ๒๕๓๖ ถึงปัจจุบัน โดยจัดในภาคเรียนท่ี ๑ เพื่อถวายเป็น 
พระราชกศุลแด ่สมเดจ็พระนางเจา้สริิกติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่๙ และจดัในภาคเรยีนที ่๒ เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ในงานอนามัยและสุขาภิบาล เพ่ือการดูแลสุขภาพของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ฯ ได้เสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
คือโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร เป็นการสร้างเกราะคุ้มภัยให้แก่ตนเอง

ด้วยเทคนิคที่ดีในการกระตุ้นและการสื่อสาร ก่อให้เกิดโครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ที่ปลูกฝังคุณลักษณะแห่งความ
เสียสละ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการเล่นกีฬาและออกกำาลังกาย เพื่อป้องกันตนเอง
จากยาเสพติด สร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมสถาบัน และระหว่างสถาบัน สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิชาชีพ
สาธารณสุขในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา จำานวน ๗ คน
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 ชื่อ – สกุล นางสาวประกริต รัชวัตร์  อายุ ๕๔ ปี
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพชำานาญการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ 
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี อำาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
   อายุงาน ๓๑ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล
  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ในการออกแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 และพัฒนานักศึกษา โดยเน้นการพัฒนาในด้านคุณธรรม การมีสติ สมาธิ การมีสุนทรียสนทนา 
การฟังผู้รับบริการ การมีจิตอาสา และเป็นแกนนำาหลักในการพัฒนา อัตลักษณ์คุณธรรม “ซื่อสัตย์ ตรงเวลา เอื้ออาทรต่อกัน 
เพือ่มุง่มัน่แทนคณุแผ่นดนิ” ในวถิทีางการพัฒนาการรวมจิตตัง้มัน่เพ่ือสรา้งพลงัอำานาจในการใหบ้รกิารสขุภาพดว้ยหวัใจความเปน็
มนุษย์ โดยเสริมสร้างบรรยากาศ การเรียนรู้ที่เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยจิตเอื้ออาทร เรียนรู้การสื่อสาร
และการมีสมัพันธภาพทีด่กัีบบคุคลอืน่ มจีติเมตตา ศรทัธาในการทำาความด ีจึงมีการจัดการศกึษาใหนั้กศกึษามทีกัษะการปฏบัิตกิาร 
พยาบาลที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมใจใสด้วยธรรม : สร้างสุขด้วยสติและปัญญา ฟังบรรยายธรรม เข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ประกริตฯ เป็นแกนนำาการพัฒนาอัตลักษณ์คุณธรรมสู่วิทยาลัยวิถีธรรม คณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษาได้ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นกำาหนดค่านิยมร่วม ได้อัตลักษณ์คุณธรรม คือ “ซื่อสัตย์ ตรงเวลา เอื้ออาทรต่อกัน เพื่อมุ่งมั่นแทนคุณแผ่นดิน” 
ได้กำาหนดแนวปฏิบัติเรื่องความซื่อสัตย์ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ไม่นำาทรัพย์สินทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่รายงานเท็จ
เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำาคัญในการอ้างอิง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ส่งเสริม กระตุ้นให้นักศึกษาอ่านและสรุปความ
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล กิจกรรมนี้ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสถาบัน ได้รับความชื่นชมในการผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 
สถาบันได้รับการยอมรับในการเป็นองค์กรต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน ด้วยหลักการความรู้คู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
ให้มีคุณลักษณะบริการสุขภาพด้วยความเอื้ออาทร 

 ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พรเลิศ ฉัตรแก้ว  อายุ ๕๐ ปี
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อายุงาน ๒๓ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล
  ผศ.นพ.พรเลิศฯ เปน็หนึง่ในผูน้ำาเรือ่งการดแูลผู้ปว่ยระยะสดุท้ายในประเทศไทย เปน็ 

 วสิญัญแีพทย์ ท่ีปฏบิตังิานด้วยความรบัผดิชอบสงู ใหก้ารดแูลรบัผดิชอบผูป้ว่ยในหอวกิฤต เพ่ือ 
 ให้ได้ถ่ายทอดประสบการณ์แก่นิสิตแพทย์ แพทย์ประจำาบ้าน เสริมสร้างทักษะการดูแลผู้ป่วย
อย่างองคร์วม คือทัง้กาย ใจ สงัคม และความเชือ่ เปน็บคุคลหลักท่ีเผยแพรค่วามรูเ้พ่ือสรา้งเจตคติทีด่ีในการดูแลผูป้ว่ย เป็นผูร้เิริม่
จดัตัง้เครอืขา่ยการประสานงานระหวา่งผูดู้แล ผูป้ว่ย ครอบครวั และองคก์ารทางศาสนาเพือ่พฒันาองคค์วามรูน้ี้ ในประเทศไทย

การสง่เสรมิสนบัสนนุใหเ้กดิการพฒันาการดแูลผูป้ว่ยระยะสดุท้าย ไดร้บัโลเ่กยีรตคิณุเป็นอาจารย์ท่ีมีคุณธรรม จรยิธรรม 
จากแพทยสภาประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๑ จากผลงาน คือ เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของกลุ่ม
โรงเรียนแพทย์ องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายพุทธิกาโดยประสานงานกับศูนย์มะเร็ง กรมการแพทย์ กรมแพทย์ทางเลือก  
กลุ่มผูป้ว่ยครอบครวั กลุม่ผูป้ว่ยครอบครวัและแพทยพ์ยาบาล โดยมีเปา้หมายเพือ่พฒันาการทำางานแบบสหสาขาของหอผูป้ว่ยหนัก 
ทางศัลยกรรม โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีระบบการจัดสรรเตียงที่เป็นธรรม และการก่อตั้ง
ศูนย์ชีวาภิบาล เพื่อทำาหน้าที่ ให้ความรู้แนะนำาเทคนิค และให้คำาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ประจำาหอผู้ป่วย ซึ่งต้องดูแลทั้งผู้ป่วยและ 
เสรมิพลงัแกญ่าต ิเปน็การดแูลผูป้ว่ยแบบประคับประคอง โดยแพทยผ์ูม้คีวามรูแ้ละทกัษะงานนีจ้ากทกุภาควชิา ผลจากการดำาเนนิการ 
ทำาให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับการดูแลอย่างดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ศาสนา และความเชื่อ 
ทำาให้ผู้ป่วยผ่านวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างสงบ ตามความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว
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 ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ  อายุ ๕๓ ปี
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน อาจารย์ประจำาสำานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อายุงาน ๓๑ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล
  นกัศกึษา คณาจารย์ และสงัคมชุมชนในบริเวณมหาวิทยาลยัยอมรับในประสบการณ์ 

 การสอนภาษาไทย คือมีการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยที่มีลักษณะบูรณาการกับ 
 ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องครอบคลุมการใช้ภาษาไทยที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมและสังคม การ
ศกึษาวรรณกรรมท่ีเนน้การใช้ทกัษะการสือ่สารอย่างมปีระสทิธิภาพ พรอ้มทัง้อบรมสัง่สอนใหน้กัศกึษามทีัง้ความรูค้วบคูก่บัการ
พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม มีการกำาหนดเนื้อหา องค์ความรู้ หลักในรายวิชาทักษะภาษาไทย ทักษะทางปัญญา ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมภูมิภาคในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และจินตนาการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์คือ นักศึกษาสามารถใช้
ภาษาไทยในการนำาเสนออย่างสร้างสรรค์ พัฒนาให้มีศักยภาพสูงในด้านการสื่อสาร 

ผลงานที่ภาคภูมิใจคือ โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อรณรงค์ ให้สังคมไทยเรียนรู้ และ
น้อมนำาพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เร่ือง “การส่งเสริมคนดี” ไปใช้
ประโยชน์ ในการดำาเนินชีวิตและแก้ปัญหาประเทศได้อย่างจริงจังและกว้างขวาง ส่งผลให้เยาวชนไทยในสถาบันอุดมศึกษา 
ภาคเหนือตอนบน มีความรักและภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย

ผลงานวิชาการด้านศีลธรรม คุณธรรม คือรายงานวิจัยเรื่องคติล้านนาในเชียงราย : การใช้ครองตน และการแปรของ
คติล้านนาของคนสามระดับอายุในเชียงแสน เรียบเรียงหนังสือ เรื่อง วาทะอมตะของนักปราชญ์จีน ปรัชญาสำาหรับการดำารง
ชีวิต บทความวิจัยเรื่อง Lanna norms : Local Wisdom of Ethic Groups (๒๐๑๓)

 ชื่อ-สกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล  อายุ ๖๑ ปี 
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙
   วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร อายุงาน ๔๐ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล
  การสง่เสรมิการพฒันาศลีธรรม คณุธรรม และจรยิธรรมของนกัศกึษานอกหอ้งเรยีน 

 โดยผ่านกิจกรรมโครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะสำาหรับนักเรียนครูโดยผ่านกระบวนการ
ปฏบิตัจิรงิ เรยีนรูจ้ากมลูนิธพิทุธฉอืจีแ้หง่ประเทศไทย ต่อมาไดพ้ฒันาเป็นโครงการวิจัยมุง่สู่การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างจิต
สาธารณะสำาหรับนกัศกึษาคร ูมีผลงานวจิยัเรือ่ง “การพฒันากลยทุธท์ีม่ปีระสทิธผิลในการจดัการเรยีนรูก้ลุม่พืน้ฐานวชิาชพีคร ู:  
กรณศีกึษาการเสรมิสรา้งจติสาธารณะสำาหรบันักเรยีนคร”ู โดยมีขอ้เสนอแนะใหม้แีผนรองรบักลยทุธท์ีม่ปีระสทิธผิลในการจดัการ
เรียนรู้ ได้แก่ ๑. แผนการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ๒. แผนการจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ๓. การจัดหาแหล่ง
เรียนรู้วิทยากรแบบอย่างที่ดีและเครือข่ายสถานศึกษา ๔. การเลือกหลักการและวิธีการเสริมสร้างจิตสาธารณะที่มีผลที่ปรากฏ
คือ นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติตามวัฒนธรรมท่ีดีงามของผู้มีจิตสาธารณะ ฝึกการพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ ฝึกภาคปฏิบัติการ
เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล และฝึกการประหยัด การใช้ทรัพยากรและพลังงานที่สำาคัญ

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูดี ครูคุณภาพ มีคุณธรรมของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของวิทยาลัย
การฝึกหัดครู เป็นกุศโลบายในการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โรงเรียนเครือข่ายต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง เพราะ
เป็นการส่งเสริมครูที่ดี ให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นกัลยาณมิตรต่อลูกศิษย์ มีศรัทธาในวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ มีความ
ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย อันพัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น
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 ชื่อ - สกุล  พันเอกหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล  อายุ ๕๘ ปี
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน ผู้อำานวยการกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
   เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร อายุงาน ๓๕ ปี
 สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล
  อุทิศเวลาให้แก่การปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้วยความเสียสละและอดทน วางระบบ 

 การบริหารการพยาบาลในองค์กรของระบบบริการสุขภาพ ส่งผลให้วิชาชีพพยาบาล เกิด 
 ประโยชนต์อ่การสง่เสรมิสขุภาพ ควบคมุและปอ้งกนัโรค การใหค้วามสำาคญัตอ่ระบบสขุภาพ 
การสร้างศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพยาบาลมีประสิทธิภาพ
โดยเน้นงานด้านข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย

การปฏิบัติตามพระราชปณิธานสู่การดูแลสุขภาพประชาชน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็นสถาบันหลักหน่ึงที่ผลิต
และพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพเพื่อออกไปรับใช้สังคม การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม
ของพยาบาลให้ได้รับความรู้และแนวทางในการเดินตามรอยพระราชปณิธาน เพื่อพัฒนาการพยาบาลและระบบสุขภาพของ
ประเทศไทย อันจะนำาไปสูก่ารปฏบิตัเิพือ่สนองการปฏริปูระบบสขุภาพและการพยาบาล เพือ่สรา้งความมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยนื
ทางสุขภาพของคนไทย จึงให้ความสำาคัญกับการวางแผนการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ

ในอกีบทบาทหนึง่ พนัเอกหญงิ ดร.องัคณาฯ ปฏบัิตหินา้ท่ีอาจารยก์องการศึกษา โรงเรยีนเสนารกัษ ์รว่มจดัหลกัสตูรการ
เรยีนการสอนภาคสนามนกัเรยีนนายสบิเหลา่แพทย์ ในการทำาหนา้ทีด่แูลผูป้ว่ยบาดเจบ็จากภาวะความไมส่งบในเขต ๓ จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ และเป็นอาจารย์ทำากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ให้กับแพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพในหลักสูตร การให้บริการอย่าง
มืออาชีพ การมีจิตสาธารณะ เน้นรูปแบบการเป็นผู้บริการที่มีคุณธรรม โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

 ถ้าคิดได้  ให้ช่วยคิด 

 ถ้าคิดไม่ได้  ให้ช่วยทำา 

 ถ้าทำาไม่ได้  ให้ความร่วมมือ 

 ถ้าร่วมมือไม่ได้  ให้กำาลังใจ 

 แม้ ให้กำาลังใจไม่ได ้ ให้สงบนิ่ง

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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ประเภทคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จำานวน  ๗  คน

 ชื่อ-สกุล  นางสาวกาญจนา พรหมมา อายุ ๓๓ ปี
 ภูมิลำาเนา จังหวัดพิษณุโลก  
 ประเภทความพิการ ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
 การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 อาชีพ ทำางานอยู่ที่ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธิธารามจังหวัดพิษณุโลก 
  โดย บริษัท สไตรค์ฟอร์ส จำากัด เป็นผู้จ่ายเงิน
 เหตุผลที่ ได้รับรางวัล ความพิการทางจิตไม่ได้ทำาลายความรับผิดชอบ และสำานึกดี จึงทำาให ้
 ลุกขึ้นสู้ชีวิต ไม่คิดท้อ มุ่งหวังที่จะดูแลย่าที่ชรามาก ด้วยกตัญญูกตเวที  

 ชื่อ-สกุล  นายฉายวิชญ์ สุจริตกุล อายุ ๒๘ ปี 
 ภูมิลำาเนา กรุงเทพมหานคร
 ประเภทความพิการ ทางสติปัญญา
 การศึกษา ปริญญาตรี
 อาชีพ ครูโรงเรียนราชวินิตประถม บางแค
 เหตุผลที่ ได้รับรางวัล เปน็ผูท้ีม่คีวามขยันหม่ันเพยีร มุง่มัน่ มานะอดทน ใฝ่รู ้พยายามเรยีนรู ้
 กบัสิง่ใหม่ๆ  เอาใจใสด่แูลสขุภาพตนเองอยา่งสมำา่เสมอ มปีระสบการณ์ ในการแขง่กฬีาโบวล์ิง่ มคีวาม
ชำานาญด้านดนตรีไทย ระนาด เต้น จินตลีลา ร้องเพลง มีนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ตลอดจนเป็นที่รักของ
ลูกศิษย์ ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่ ได้พบเห็น เป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีของสังคม

 ชื่อ-สกุล ดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ อายุ ๓๖ ปี
 ภูมิลำาเนา กรุงเทพมหานคร 
 ประเภทความพิการ ทางการเห็น
 การศึกษา ปริญญาเอก  
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำานักงานคณะ 
  กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 เหตุผลที่ ได้รับรางวัล เปน็คนพกิารทางการเหน็ที่ ไดร้บัความสำาเรจ็ในการพฒันาคณุภาพชวีติ
ครบทุกด้าน ทั้งในด้านศึกษาจบปริญญาเอก (สารสนเทศศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา ด้านอาชีพเป็น
ขา้ราชการประจำาสำานกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ มคีวาม
ประพฤติเรียบร้อยอยู่ในศีลธรรมอันดีและเป็นแบบอย่างที่ดี 

 ชื่อ-สกุล นางสาวนันทพร จางวรางกูล อายุ ๕๐ ปี 
 ภูมิลำาเนา กรุงเทพมหานคร
 ประเภทความพิการ ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
 การศึกษา ปริญญาตรี 
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน นักวิชาการภาษามือ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
 เหตุผลที่ ได้รับรางวัล  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของวิทยาลัย 
 ราชสดุา ประจำาป ี๒๕๕๔ มคีวามชำานาญในการปฎบัิติหน้าทีรั่กษาการหวัหน้าหน่วยครูสอนภาษามอื  
เป็นผู้มีความตั้งใจและอุทิศเวลาปฎิบัติหน้าที่ ในการทำางาน มีความขยันหม่ันเพียร อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ ได้รับมอบ
หมายให้สำาเร็จลุล่วงด้วยดี
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 ชื่อ-สกุล นางสาวนฤชล จักรภพสำาเภา  อายุ ๓๓ ปี 
 ภูมิลำาเนา จังหวัดปราจีนบุรี
 ประเภทความพิการ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
 การศึกษา มธัยมศกึษาตอนปลาย ขณะน้ีกำาลงัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั 
  สุโขทัยธรรมาธิราช
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
 เหตุผลที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่มีคุณธรรม รักความถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนพิการ  
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองและส่วนรวม ด้วยความเอาใจใส่ ขยัน อดทน เสียสละ มีจิตสาธารณะ ทำาประโยชน์เพื่อคน
พิการและช่วยเหลือคนพิการให้มีงานทำา เพื่อคนพิการทุกคนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 ชื่อ-สกุล  นายเบญจพล มุขเจริญผล  อายุ ๑๘ ปี 
 ภูมิลำาเนา จังหวัดอ่างทอง
 ประเภทความพิการ ทางการเรียนรู้ (แอลดี)
 การศึกษา อยู่ในระหว่างการศึกษาชั้น ปวช.๒ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 อาชีพ ช่วยครอบครัวประกอบอาชีพอิสระ
 เหตุผลที่ ได้รับรางวัล แม้จะเป็นบุคคลพิการทางการเรียนรู้แต่ก็ยังพยายามขวนขวายศึกษา 
 เล่าเรียน ฟันฝ่าอุปสรรค(การเรียน) กระทั่งได้ศึกษาในชั้น ปวช.๒ ช่วยเหลือกิจกรรมของสถาน
ศึกษาชุมชน กระทั่งได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในงานศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ ได้รับรางวัล
การประกวด “ศักยภาพเป็นเลิศ” ในปี ๒๕๕๓ นอกจากนี้ยังช่วยเหลือครอบครัวในการประกอบอาชีพอย่างขยันขันแข็งเป็นที่
ชื่นชมของครอบครัวและชุมชนตลอดมา

 ชื่อ-สกุล  นายอังกูร ชัยนิมิตวัฒนา  อายุ ๒๔ ปี 
 ภูมิลำาเนา กรุงเทพมหานคร
 ประเภทความพิการ ออทิสติก
 การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน  แผนกธุรการภาคสนาม
  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) 
 เหตุผลที่ ได้รับรางวัล สามารถเดินทางไปทำางาน หาหมอ หรือไปไหนได้ด้วยตนเอง ร่วม
กจิกรรมในการบำาเพ็ญประโยชน ์ได้รบัรางวลับคุคลออทสิตกิต้นแบบในการทำางานจากงานวนัตระหนักรูอ้อทสิติกโลก ประจำาป ี 
๒๕๖๐ รางวลัรองชนะเลศิอับดบัที ่๑ การแขง่ขนัอ่านออกเสยีงและรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ ในงานศลิปหตัถกรรมนักเรยีนระดบัชาต ิ 
ครั้งที่ ๖๒

 ละได้ ใจก็สะอาด 

 วางได้ ใจก็โล่ง 

 ปลงได้ ใจก็เย็น 

 อภัยได้ ใจก็สงบ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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ภาคเหนือ ๔ จังหวัด ๕ หมู่บ้าน
๑. จังหวัดเชียงใหม่ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๕ ตำาบลบ้านแปะ อำาเภอจอมทอง
 (ผ้าและสิ่งทอ) ผ้าฝ้ายทอมือ (ผ้าทอ/ชุดปูโต๊ะ/กระเป๋า/ชุดสตรี)

ประเภทหมู่บ้านหัตถกรรม
จำานวน ๘ หมู่บ้าน (จาก ๗ จังหวัด)

๒. จังหวัดแพร่ บ้านอุทธรณ์ หมู่ที่ ๔ ตำาบลนำ้ารัด อำาเภอหนองม่วงไข่
 (สิ่งประดิษฐ์) พรมเอนกประสงค์จากเศษผ้า

๓. จังหวัดพะเยา บ้านทุ่งกล้วย หมู่ที่ ๕ ตำาบลทุ่งกล้วย อำาเภอภูซาง
 (ผ้าและสิ่งทอ) ผ้าทอไทลื้อ(ผ้าทอ/กล่องทิชชู/ที่รองจาน/ชุดสตรี)

๔. จังหวัดอุทัยธานี บ้านคลองข่อย หมู่ที่ ๑๑ ตำาบลไผ่เขียว อำาเภอสว่างอารมณ์
 (จักสาน) เสื่อกก (กระเป๋าสะพาย/กระเป๋าสตางค์/กล่องทิชชู่)

๕. จังหวัดอุทัยธานี บ้านทุ่งนาสวน หมู่ที่ ๒ ตำาบลหนองบ่มกล้วย อำาเภอบ้านไร่
 (ผ้าและสิ่งทอ) ผ้ามัดหมี่/ผ้าขาวม้า/ผ้าพื้น/ผ้ามัดหมี่สิบขิด
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ จังหวัด ๑ หมู่บ้าน
๑. จังหวัดขอนแก่น บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำาบลบ้านเม็ง อำาเภอหนองเรือ
 (ผ้าและสิ่งทอ) ผ้าฝ้ายทอมือ(ผ้าขาวม้า/ผ้าถุง)

ภาคกลาง ๑ จังหวัด ๑ หมู่บ้าน
๑. จังหวัดสมุทรสงคราม บ้านคลองบ้านผู้ ใหญ่ป๋อ หมู่ที่ ๖ ตำาบลท่าคา อำาเภออัมพวา
 (จักสาน) จักสานก้านมะพร้าว(โคมไฟ/ตะกร้า/แจกัน)

ภาคใต้ ๑ จังหวัด ๑ หมู่บ้าน

๑. จังหวัดนราธิวาส  บ้านสุเป๊ะ หมู่ที่ ๒ ตำาบลเรียง อำาเภอรือเสาะ
 (จักสาน) ตะกร้าจากหวายและเถาวัลย์
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ประเภทผู้นำาหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น
จำานวน  ๒  คน

ชื่อ – สกุล นางณัฐรดา แก้วชมพู อายุ ๔๓ ปี
ภูมิลำาเนา จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ตำาแหน่งปัจจุบัน ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล 
 ๑. ได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านห้วยทราย และผลักดันผลิตภัณฑ์ ให้ ได้รับการ 
คัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสี่ดาว ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตำาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 
ปี ๒๕๕๒, ๒๕๕๓, ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๙
 ๒. ได้รับเชิญให้ไปแสดงสาธิตการทอผ้า ที่เมืองอาโมริ เมืองโทะกุชิมะ เมืองเกียวโต 
ประเทศญี่ปุ่น และได้รับความสนใจสั่งสินค้าจากชาวญี่ปุ่น เป็นจำานวนมาก 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความรู้ ในเรื่องของการทอผ้า แก่นักศึกษาที่เข้ามาศึกษา
ดูงาน และจัดทำาผลงานจนประสบความสำาเร็จ
 ๔. พัฒนากลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย ให้เป็นศูนย์ฝึกสัมมาชีพชุมชนบ้านห้วยทราย
 ๕. ศูนย์ทอผ้าบ้านห้วยทราย ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นหมู่บ้านส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม ตามแนวประชารัฐของจังหวัดเชียงใหม่
 ๖. ได้รับรางวัล เกษตรกรคนเก่ง สาขาจอมทอง ประจำาปี ๒๕๔๗

ชื่อ – สกุล นายอุสมาน บากา อายุ ๔๖ปี
ภูมิลำาเนา จังหวัดนราธิวาส
การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ตำาแหน่งปัจจุบัน ประธานกลุ่มสุเป๊ะบ้านหวาย
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล
 เป็นผู้ริเริ่มในการทำาผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากวัสดุจากธรรมชาติ เช่น หวาย เถาวัลย์ 
เนื่องจากหมู่บ้านสุเป๊ะ มีกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ได้มีการนำาผลิตภัณฑ์จากกลุ่มมา 
จัดแสดงในงานต่างๆ ทำาให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จนทำาให้มีแนวคิด 
ที่จะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ในชุมชนจากผลิตภัณฑ์หวาย เพราะหวายเป็นวัตถุดิบที่สามารถจัดหาได้
ในพื้นที่ มีกิจกรรมปลูกหวายทดแทน ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้และยังเป็นการ
สรา้งชอ่งทางการตลาด ทำาใหก้ลุม่ลดปัญหาการว่างงาน สง่เสริมการใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
และห่างไกลจากยาเสพติด เป็นการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ให้คนในชุมชน อีกทั้ง ยังเป็น 
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ตะกร้าเป็นท่ีรู้จักน่าสนใจของสังคมอย่างกว้างขวาง 
และมีหน่วยงานต่างๆ และชาวบ้านสุเป๊ะให้ความสนใจและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จนทำาให้ ได้ 
จดทะเบียนสินค้า OTOP มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ ในการใช้สอยและเพื่อเพิ่มมูลค่า 
เนื่องจากเดิมจะมีผลิตภัณฑ์ประเภทกระเช้าหวาย ซึ่งได้รับความนิยมในท้องตลาด แต่ปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อประโยชน์ ในการใช้สอยที่หลากหลายขึ้น ซึ่งในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์จะมีการเพิ่มลวดลายและความละเอียดในการจักสาน เพื่อเพิ่มความสวยงาม 
และความคงทนของผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย



ภาคผนวก
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พระนาม และรายนามคณะกรรมการ

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ประธานกิตติมศักดิ์
นายยงศักดิ์	 คณาธนะวนิชย์	 ที่ปรึกษา
ปลัดกรุงเทพมหานคร	(นายภัทรุตม์	ทรรทรานนท์)	 ที่ปรึกษา
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์	(พลโท	สรรเสริญ	แก้วกำาเนิด)	รักษาราชการ	 ที่ปรึกษา
ผู้อำานวยการสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	(พลตรี	ฉลองรัฐ	นาคอาทิตย์)		 ที่ปรึกษา
นายสมพร	 เทพสิทธา	 ประธานมูลนิธิ
คุณหญิงสุชาดา	 ถิระวัฒน์	 รองประธาน
คุณหญิงแสงเดือน	 ณ	นคร	 รองประธาน
ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ	ในพระราชูปถัมภ์ฯ	(นางณินทิรา	โสภณพนิช)		 กรรมการ
ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	 กรรมการ	
	 (พลเอกสิงหา	เสาวภาพ)
ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์	(ดร.วันดี	กุญชรยาคง	จุลเจริญ)	 กรรมการ
ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชินูปถัมภ์		 กรรมการ
	 (นางสายสม	วงศาสุลักษณ์)
ประธานมูลนิธิสิริวัฒนา	เชสเชียร์	ในพระบรมราชินูปถัมภ์	(คุณหญิงตรึงใจ	อิฐรัตน์)	กรรมการ
ประธานมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชินูปถัมภ์		 กรรมการ
	 (พันตำารวจเอก	นรวัฒน์	เจริญรัชต์ภาคย์)
ประธานมูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท	(นางฉันทมน	แนวบุญเนียร)	 กรรมการ
นางเฉิดโฉม	 จันทราทิพย์	 กรรมการ
ผศ.ดร.แตงอ่อน	 มั่นใจตน	 กรรมการ
นายนคร	 ศิลปอาชา	 กรรมการ
ภราดา	ดร.บัญชา	 แสงหิรัญ	 กรรมการ
ภราดา	ดร.ประทีป		 ม.โกมลมาศ	 กรรมการ
ดร.ปราศรัย	 ประวัติรุ่งเรือง	 กรรมการ
ผศ.ดร.พรทิพย์	 พุกผาสุข	 กรรมการ
ดร.พรชัย	 มงคลวนิช	 กรรมการ
นายยรรยง	 คุโรวาท	 กรรมการ
นางวิไล	 ตั้งสิน	วิทยฐานกรณ์	 กรรมการ
นางสาวิตรี	 บริพัตร	ณ	อยุธยา	 กรรมการ
นางอุบล	 วิชัยดิษฐ	 กรรมการ
นางอารยา	 อรุณานนท์ชัย	 กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวอุไรวรรณ	 รังคะอุไร	 กรรมการและเลขาธิการ
นางสาวกรรณภรณ์	 วงศ์ปิยะกุล	 กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
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รายนามผู้บริจาคเงินทุนก่อตั้ง

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ในงานหม่อมงามจิตต์รำาลึกราตรีกุหลาบพราวดาวสุกใส ปี ๒๕๓๔

	 ๑.	 คุณอรพินท์	คณาธนะวนิชย์	 ๓๐๐,๐๐๐	บาท
	 ๒.	 ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	 ๒๐๐,๐๐๐	บาท
	 ๓.	 คุณศรีภูมิ	-	ม.ร.ว.หญิงวรรณาภรณ์	ศุขเนตร	 ๒๐๐,๐๐๐	บาท
	 ๔.	 คุณหญิงแสงเดือน	ณ	นคร	(ประธานจัดงานฯ	ปี	๒๕๓๔)	 ๑๐๐,๐๐๐	บาท
	 ๕.	 คุณหญิงวรรณา	สิริวัฒนภักดี	 ๑๐๐,๐๐๐	บาท
	 ๖.	 ธนาคารแหลมทอง	จำากัด	(มหาชน)	 ๑๐๐,๐๐๐	บาท
	 ๗.	 บริษัท	ปูนซีเมนต์ไทย	จำากัด	(มหาชน)	 ๑๐๐,๐๐๐	บาท
	 ๘.	 คุณพนิดา	สารสาส	 ๕๐,๐๐๐	บาท
	 ๙.	 บริษัท	เจริญเลิศ	จำากัด	 ๕๐,๐๐๐	บาท
	 ๑๐.	 คุณหญิงวรรณี	วิทยะสิรินันท์	 ๕๐,๐๐๐	บาท
	 ๑๑.	 ท่านผู้หญิงเชิญ	พิศลยบุตร	 ๓๐,๐๐๐	บาท
	 ๑๒.	 ท่านผู้หญิงสมศรี	เจริญรัชต์ภาคย์	 ๓๐,๐๐๐	บาท
	 ๑๓.	 คุณหญิงวันทนา	โรจนนิล	 ๓๐,๐๐๐	บาท
	 ๑๔.	 คุณบุญเลิศ	ชาติวิวัฒน์พรชัย	 ๓๐,๐๐๐	บาท
	 ๑๕.	 คุณคณิต	เล้าลิขิตนนท์	 ๓๐,๐๐๐	บาท
	 ๑๖.	 ภัตตาคารเรือนหอ	 ๓๐,๐๐๐	บาท
	 ๑๗.	 บริษัท	แปลนอาคิเทค	จำากัด	 ๒๕,๐๐๐	บาท
	 ๑๘.	 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	โคลัมเบีย	 ๒๐,๐๐๐	บาท
	 ๑๙.	 คุณโศภิณ	สารสาส	อัศวเกียรติ์	 ๒๐,๐๐๐	บาท
	 ๒๐.	 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๒๑.	 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ	ในพระราชูปถัมภ์	สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๒๒.	 สภาสตรีแห่งชาติ	ในพระบรมราชินูปถัมภ์	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๒๓.	 มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชินูปถัมภ์	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๒๔.	 มูลนิธิสิริวัฒนา	เชสเชียร์	ในพระบรมราชินูปถัมภ์	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๒๕.	 มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๒๖.	 มูลนิธิกฤตานุสรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๒๗.	 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ	เพื่อเยาวชน	ในพระบรมราชินูปถัมภ์	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๒๘.	 พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๒๙.	 ม.ล.จิรายุ	-	ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์	นพวงศ์	ณ	อยุธยา	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๓๐.	 ศ.คุณหญิงสุภาพ	วีรวรรณ	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๓๑.	 คุณวันเพ็ญ	เจิมประไพ	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๓๒.	 มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำาพร้าสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย	 ๑๐,๐๐๐	บาท
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การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

การประชุมคณะกรรมการโครงการยกย่องเกียรติคุณประเภทต่างๆ

ขอบพระคุณ
	 งานทุกสิ่ง	 สำาเร็จได	้ เพราะมวลมิตร

รวมความคิด	 ร่วมส่งเสริม	 ร่วมสนับสนุน

จิตเมตตา	 มาร่วมด้วย	 ช่วยการุณย์

ขอขอบคุณ	 ขอให้ท่าน	 สุขสันต์เทอญ
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รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุน

ในงาน “ วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลสำาคัญของโลก ”
ครั้งที่ ๓๒ ประจำาปี ๒๕๖๐
ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

	 ๑.	 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		 ๑๐๐,๐๐๐	บาท
	 ๒.	 มหาวิทยาลัยสยาม	โดย	ดร.พรชัย	มงคลวนิช	 ๑๐๐,๐๐๐	บาท
	 ๓.	 บริษัท	กรุงเทพดุสิตเวชการ	จำากัด	(มหาชน)	 ๑๐๐,๐๐๐	บาท
	 ๔.	 บริษัท	บีทีดี	เอ็นไวรอนเมนทอล	โซลูชั่นส์	จำากัด	 ๑๐๐,๐๐๐	บาท
	 ๕.	 คุณอารยา	อรุณานนท์ชัย	 ๑๐๐,๐๐๐	บาท
	 ๖.	 คุณสุวิไล	บุญธวัชชัย	 ๑๐๐,๐๐๐	บาท
	 ๗.	 คุณวิชัย	-	คุณวิไล	วิทยฐานกรณ์	 ๘๐,๐๐๐	บาท
	 ๘.	 กระทรวงมหาดไทย	 ๗๐,๐๐๐	บาท
	 ๙.	 พล.อ.อ.ชลิต	พุกผาสุข	องคมนตรี	-	ผศ.ดร.พรทิพย์	พุกผาสุข	 ๕๐,๐๐๐	บาท
	 ๑๐.	 คุณยงยุทธ	-	คุณอุบล	วิชัยดิษฐ	 ๕๐,๐๐๐	บาท
	 ๑๑.	 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ๕๐,๐๐๐	บาท
	 ๑๒.	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	โดย	ภราดา	ดร.บัญชา	แสงหิรัญ	 ๕๐,๐๐๐	บาท
	 ๑๓.	 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย		 ๕๐,๐๐๐	บาท
	 ๑๔.	 กองทุน	ดร.ไสว	-	อาจารย์สนม	สุทธิพิทักษ์		 ๕๐,๐๐๐	บาท
	 			โดย	ดร.ประศาสน์	-	คุณเฉิดโฉม	จันทราทิพย์	 	
	 ๑๕.	 ชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		 ๕๐,๐๐๐	บาท
	 ๑๖.	 บริษัท	บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	 ๕๐,๐๐๐	บาท
	 ๑๗.	 บริษัท	ขนส่ง	จำากัด	 ๕๐,๐๐๐	บาท
	 ๑๘.	 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 ๕๐,๐๐๐	บาท
	 ๑๙.	 บริษัท	อัศวะเกียรติ์	จำากัด	 ๕๐,๐๐๐	บาท
	 ๒๐.	 บริษัท	ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง	(๒๕๒๔)	จำากัด		 ๕๐,๐๐๐	บาท
	 ๒๑.	 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	 ๕๐,๐๐๐	บาท
	 ๒๒.	 คุณวิภาศิริ	มะกรสาร	 ๓๐,๐๐๐	บาท
	 ๒๓.	 จังหวัดนครสวรรค์	 ๒๐,๐๐๐	บาท
	 ๒๔.	 กองบัญชาการตำารวจนครบาล	 ๒๐,๐๐๐	บาท
	 ๒๕.	 บริษัท	เอสพีซีจี	จำากัด	(มหาชน)	โดย	ดร.วันดี	กุญชรยาคง	จุลเจริญ	 ๒๐,๐๐๐	บาท
	 ๒๖.	 บริษัท	ซี.พี.แลนด์	จำากัด	(มหาชน)	 ๒๐,๐๐๐	บาท
	 ๒๗.	 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ	(SBAC)		 ๒๐,๐๐๐	บาท
	 		โดย	ดร.ปราศรัย	ประวัติรุ่งเรือง	 	
	 ๒๘.	 โรงเรียนเอื้ออำาพน	 ๒๐,๐๐๐	บาท
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	 ๒๙.	 คุณหญิงสุชาดา	ถิระวัฒน์	(ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์	บุรฉัตร	ปี	๒๕๓๕)	 ๒๐,๐๐๐	บาท
	 ๓๐.	 คุณหญิงแสงเดือน	ณ	นคร	(ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์	บุรฉัตร	ปี	๒๕๓๕)	 ๒๐,๐๐๐	บาท
	 ๓๑.	 คุณอนุวัฒน์	-	คุณทัศนา	เมธีวิบูลวุฒิ	(ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์	บุรฉัตร	ปี	๒๕๔๙)	 ๒๐,๐๐๐	บาท
	 ๓๒.	 ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม	(ม.พ.ส.)	 ๒๐,๐๐๐	บาท
	 ๓๓.	 ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม	(ธ.ร.ศ.)	 ๒๐,๐๐๐	บาท
	 ๓๔.	 คุณยรรยง	คุโรวาท	 ๒๐,๐๐๐	บาท
	 ๓๕.	 ผศ.ดร.แตงอ่อน	มั่นใจตน		 ๑๕,๐๐๐	บาท
	 ๓๖.	 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๓๗.	 จังหวัดกำาแพงเพชร	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๓๘.	 จังหวัดเพชรบุรี	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๓๙.	 สำานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์		 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๔๐.	 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๔๑.	 ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๔๒.	 มูลนิธิสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย	์ ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๔๓.	 มูลนิธิ	สุภัทรา	สิงหลกะ	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๔๔.	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบันฑิตย์	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๔๕.	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๔๖.	 การไฟฟ้านครหลวง	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๔๗.	 คุณจิตตรา	ศรีรุ่งเรือง	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๔๘.	 ดร.เลิศลักษณ์	ส.บุรุษพัฒน์	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๔๙.	 ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม	(ธ.พ.)	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๕๐.	 รศ.ทพ.วิรัช	พัฒนาภรณ์	(ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์	บุรฉัตร	ปี	๒๕๕๖)	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๕๑.	 คุณวิภา	ตั้งสิน	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๕๒.	 คุณศิริพงษ์	-	คุณพรทิพย์	ห่านตระกูล	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๕๓.	 คุณสุสิณี	ตั้งสิน	 ๑๐,๐๐๐	บาท
	 ๕๔.	 สมาคมแม่บ้านมหาดไทย	 ๕,๐๐๐	บาท
	 ๕๕.	 สมาคมแม่บ้านทหารบก	 ๕,๐๐๐	บาท
	 ๕๖.	 สมาคมแม่บ้านตำารวจ	 ๕,๐๐๐	บาท
	 ๕๗.	 โครงการชลประทานสุโขทัย	 ๕,๐๐๐	บาท
	 ๕๘.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	 ๕,๐๐๐	บาท
	 ๕๙.	 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์	 ๕,๐๐๐	บาท
	 ๖๐.	 สำานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ	 ๕,๐๐๐	บาท
	 ๖๑.	 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	 ๕,๐๐๐	บาท
	 ๖๒.	 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	 ๕,๐๐๐	บาท
	 ๖๓.	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล	 ๕,๐๐๐	บาท
	 ๖๔.	 คุณนิภานันท์	ชูพจน์เจริญ	 ๕,๐๐๐	บาท
	 ๖๕.	 สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ๔,๐๐๐	บาท
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	 ๖๖.	 สำานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี	และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดชลบุร	ี ๓,๑๐๐	บาท
	 ๖๗.	 สำานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม		 ๓,๐๐๐	บาท
	 ๖๘.	 สำานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง		 ๓,๐๐๐	บาท
	 ๖๙.	 ด่านศุลกากรมาบตาพุด	 ๓,๐๐๐	บาท
	 ๗๐.	 กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่	๒๔	 ๓,๐๐๐	บาท
	 ๗๑.	 มณฑลทหารบกที่	๔๔	 ๓,๐๐๐	บาท
	 ๗๒.	 คุณเดือนฉาย	คอมันตร์	 ๓,๐๐๐	บาท
	 ๗๓.	 รศ.ดร.อัจฉรา	ภาณุรัตน์	(ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์	บุรฉัตร	ปี	๒๕๕๙)	 ๓,๐๐๐	บาท
	 ๗๔.	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ๒,๐๔๐	บาท
	 ๗๕.	 สำานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว	 ๒,๐๐๐	บาท
	 ๗๖.	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	๑	 ๒,๐๐๐	บาท
	 ๗๗.	 มูลนิธิพระมงคลบพิตร	 ๒,๐๐๐	บาท
	 ๗๘.	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	จังหวัดสุโขทัย	 ๒,๐๐๐	บาท
	 ๗๙.	 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา	จังหวัดปัตตานี	 ๒,๐๐๐	บาท
	 ๘๐.	 โครงการชลประทานยโสธร	 ๒,๐๐๐	บาท
	 ๘๑.	 โรงพยาบาลยโสธร	 ๒,๐๐๐	บาท
	 ๘๒.	 โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี	 ๒,๐๐๐	บาท
	 ๘๓.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	 ๒,๐๐๐	บาท
	 ๘๔.	 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา	 ๒,๐๐๐	บาท
	 ๘๕.	 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม	 ๒,๐๐๐	บาท
	 ๘๖.	 ผศ.ภก.หญิง	ดร.วรรณา	ศรีวิริยานุภาพ	(ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์	บุรฉัตร	ปี	๒๕๕๙)	 ๒,๐๐๐	บาท
	 ๘๗.	 คุณโคมทอง	จงเจริญสุข	 ๒,๐๐๐	บาท
	 ๘๘.	 พลตรีอรรถ	สิงห์ษฐิต	 ๒,๐๐๐	บาท
	 ๘๙.	 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ	 ๑,๖๘๐	บาท
	 ๙๐.	 คุณวิทวัส	สิทธิกูล	 ๑,๕๐๐	บาท
	 ๙๑.	 สำานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ	 ๑,๐๐๐	บาท
	 ๙๒.	 สำานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุร	ี ๑,๐๐๐	บาท
	 ๙๓.	 สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุร	ี ๑,๐๐๐	บาท
	 ๙๔.	 สำานักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต	 ๑,๐๐๐	บาท
	 ๙๕.	 สมาคมไทย	-	เวียดนามจังหวัดนครพนม	 ๑,๐๐๐	บาท
	 ๙๖.	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ๑,๐๐๐	บาท
	 ๙๗.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	 ๑,๐๐๐	บาท
	 ๙๘.	 คุณมณี	เกษผกา	 ๑,๐๐๐	บาท
	 ๙๙.	 คุณมยุรี	จักร์กระวาฬ	 ๑,๐๐๐	บาท
	๑๐๐	 คุณอินทรีย์	ชำานาญไพร	 ๑,๐๐๐	บาท

	 ๑๐๑	 ผู้บริจาครายย่อย	จำานวน	๑๖	ราย	 ๓๔,๖๙๙	บาท



เมื่อวาน	ไม่สามารถ	

กลับไปแก้ไขอะไรได	้

จึงมีพรุ่งนี้	ให้เราได้ทำาสิ่งดีๆ	ต่อไป

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก



7575

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร หรือ น.ส.งามจิตต์ สุนทานนท์ (สารสาส)
ถ่ายภาพกับเพื่อนร่วมรุ่น ๕๘

เมื่อสำาเร็จหลักสูตร ชั้น ม.๘ จากวัฒนาวิทยาลัย ใน พ.ศ. ๒๔๗๖
ปีการศึกษา ๒๔๗๕

ท่านเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ ผู้เป็นความภาคภูมิใจ
ของครูแหม่ม - คณะครูอาจารย์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

และสมาชิกสมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา ทุกคน



7676

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

มูลนิธิ “ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน”
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

อภินันทนาการ จาก



7777

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก



7878

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก



7979

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก



8080

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก



8181

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

อารยา อรุณานนท์ชัย
เหรัญญิกมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

และประธานโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่น
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต



8282

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

 สุวิไล บุญธวัชชัย

 พจพัณณ์ บุญธวัชชัย

 ศิริยา บุญธวัชชัย

 ณัฐพร บุญธวัชชัย

 เศรษฐพงศ์ บุญธวัชชัย

 June Young Jung

 Mina  Jung



8383

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

วิชัย - วิไล วิทยฐานกรณ์



8484

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก



8585

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

ครอบครัว

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี

และ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข



8686

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

ยงยุทธ วิชัยดิษฐ



8787

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก



8888

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก



8989

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก



9090

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

กองทุน ดร.ไสว - อาจารย์สนม สุทธิพิทักษ์

โดย ดร.ประศาสน์ - เฉิดโฉม จันทราทิพย์



9191

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก



9292

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก



9393

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก



9494

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

บริษัท อัศวะเกียรติ์ จำากัด

โดย

ภาณุพงค์ - บุญญวัฒน์ - นิรวัชช์ อัศวเกียรติ



9595

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก



9696

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก



9797

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

วิภาศิริ มะกรสาร

รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ

ในพระบรมราชินูปถัมภ์

อภินันทนาการ จาก



9898

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
รองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร

ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปี ๒๕๓๕

อภินันทนาการ จาก

อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อภินันทนาการ จาก



9999

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร
รองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปี ๒๕๓๕

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

ยรรยง คุโรวาท
ประธานโครงการยกย่องเกียรติคุณผู้บำาเพ็ญประโยชน์ดีเด่น



100100

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก



101101

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก



102102

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

วิภา - สุสิณี ตั้งสิน

อภินันทนาการ จาก
โรงเรียนเอื้ออำ�พน



103103

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

จังหวัดนครสวรรค์

อภินันทนาการ จาก อภินันทนาการ จาก

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์



104104

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก อภินันทนาการ จาก

การไฟฟ้านครหลวง จังหวัดกำาแพงเพชร

อภินันทนาการ จาก อภินันทนาการ จาก

จังหวัดเพชรบุรี

เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
Buriram Province 
Red Cross Chapter
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วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วิภา - สุสิณี ตั้งสิน

อภินันทนาการ จาก อภินันทนาการ จาก

จังหวัดลพบุรี แม่บ้านมหาดไทย

จังหวัดสมุทรสาคร

อภินันทนาการ จาก อภินันทนาการ จาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศิริพงษ์ - พรทิพย์

ห่านตระกูล
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วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

มูลนิธิ สุภัทรา สิงหลกะ

อภินันทนาการ จาก อภินันทนาการ จาก

จิตตรา ศรีรุ่งเรือง
กรรมการโครงการยกย่องเกียรติคุณ

ผู้บำาเพ็ญประโยชน์ดีเด่น

รศ.ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์
ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 

ปี ๒๕๕๖
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วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

ประมวลภาพงาน “วันหม่อมง�มจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก”
ง�นสร้�งเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๑ วันอังค�รที่ ๑๘ ตุล�คม ๒๕๕๙

ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร มอบผู้แทนเป็นประธานรับสังฆทาน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ โปรดให้ ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา
เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัล

“หม่อมง�มจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก”
รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำาปี ๒๕๕๙
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วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก



รายนามคณะกรรมการ
โครงการยกย่องเกียรติคุณ

ประเภทต่างๆ
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วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

คณะกรรมก�รโครงก�รยกย่องเกียรติคุณ ครู และเจ้�หน้�ที่ดีเด่น ผู้รับผิดชอบง�น
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้�ฯ เพื่อเย�วชน ในพระบรมร�ชินูปถัมภ์

อย่�งมีประสิทธิภ�พ ด้วยเมตต�จิตที่คู่ควรแก่ก�รยกย่อง

  คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ประธาน
 ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข รองประธาน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กรรมการ
 ผู้บัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน กรรมการ
 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ
 ผู้อำานวยการสำานักการศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการ
 ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร กรรมการ
 นางสาวกรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล กรรมการและเลขานุการ
 นางสาวดาริณี    อิ่มจิตต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมก�รโครงก�รยกย่องเกียรติคุณ
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประช�ชนและสังคม

นายสมพร เทพสิทธา  ที่ปรึกษา
ปลัดกรุงเทพมหานคร  ที่ปรึกษา
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  ที่ปรึกษา
ผู้อำานวยการสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ปรึกษา
นายนคร ศิลปอาชา  ที่ปรึกษา
นายยรรยง คุโรวาท  ประธาน
ดร.เลิศลักษณ์ ส.บุรุษพัฒน์  รองประธาน
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองประธาน
ผู้บัญชาการตำารวจนครบาล  รองประธาน
ผู้อำานวยการสำานักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร รองประธาน
ผู้อำานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รองประธาน
กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ขนส่ง จำากัด รองประธาน
ผู้บังคับการตำารวจจราจร  กรรมการ
ผู้อำานวยการฝ่ายผลิตวิทยุและโทรทัศน์รายการ จส. ๑๐๐ กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ สวพ. FM 91  กรรมการ
ผู้จัดการสถานีวิทยุ TRS 99.5  กรรมการ
ดร.ปฤถา พรหมเลิศ  กรรมการ
ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง  กรรมการ
นางจิตตรา ศรีรุ่งเรือง  กรรมการ
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์  กรรมการ
นางสาวกรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล  กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสมคิด ครำ่ากระโทก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

คณะกรรมก�รโครงก�รยกย่องเกียรติคุณ
อ�จ�รย์ระดับอุดมศึกษ�ผู้ทรงคุณธรรมมีผลง�นดีเด่น

ในก�รพัฒน�คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�

 นายสมพร เทพสิทธา ที่ปรึกษา
 คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ที่ปรึกษา
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ปรึกษา
 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  ที่ปรึกษา
 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ปรึกษา 
 นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ที่ปรึกษา
       ในพระราชูปถัมภ์ 
 ภราดา ดร.ประทีป  ม. โกมลมาศ  ที่ปรึกษา  
 รศ.ดร.ขัตติยา กรรณสูต ที่ปรึกษา
 ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ประธาน
 ศ.นพ.สุชาย สุนทราภา รองประธาน
 นางเฉิดโฉม จันทราทิพย์ กรรมการ
 นางสุภณิดา สุวณิชย์ กรรมการ
 รศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ กรรมการ
 รศ.เกษม ช่วยพนัง กรรมการ  
 ผศ.น.ท.(ญ) ดร.งามลมัย  ผิวเหลือง กรรมการ 
 น.ส.กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล กรรมการ 
 นางกาญจนา ธรรมประทานกุล กรรมการและเลขานุการ
 นางนุจรีย์ แก้วงามประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

“...อยู่ให้เขาเบาใจ...  ยามจากไปให้เขาอาลัยถึง 

ไม่ใช่อยู่ให้เขาหนักใจ จากไปให้เขาไล่ส่ง”
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วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

คณะกรรมก�รโครงก�รยกย่องเกียรติคุณ
คนพิก�รดีเด่นในก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต

นายสมพร  เทพสิทธา  ที่ปรึกษา
นางอารยา อรุณานนท์ชัย  ประธาน 
นายกมล  ดิฐกมล  รองประธาน
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรรมการ
ผู้อำานวยการสำานักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม กรุงเทพมหานคร กรรมการ
ประธานมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรรมการ
ประธานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ฯ  กรรมการ
ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรรมการ
ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรรมการ
ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรรมการ
นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย   กรรมการ
นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย   กรรมการ
นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย   กรรมการ
นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) กรรมการ
นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย กรรมการ
นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย กรรมการ
ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง  กรรมการ
ศ.ดร.ผดุง  อารยะวิญญู (ศาสตรเมธี) กรรมการ
น.ส.อุไรวรรณ รังคะอุไร  กรรมการ
น.ส.กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล  กรรมการและเลขานุการ
น.ส.สุนทรี  สุดสงวน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
น.ส.พรทิพย์ อโนมาศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

คณะกรรมก�รโครงก�รยกย่องเกียรติคุณ
หมู่บ้�นหัตถกรรมดีเด่น 

นายสมพร   เทพสิทธา ที่ปรึกษา
นายกฤษฎา บุญราช ที่ปรึกษา
นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม ที่ปรึกษา
นางเดือนฉาย คอมันตร์ ปรึกษา
ดร.เรือนแก้ว กุยยกานนท์  แบรนด์ท ที่ปรึกษา
นางฉันทมน แนวบุญเนียร ประธาน
อธิบดีกรมการปกครอง  กรรมการ
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรรมการ
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรรมการ
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรรมการ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
เลขาธิการสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กรรมการ
      และการศึกษาตามอัธยาศัย
นางพูนวิลาศ ตันสกุล กรรมการ
นางศิริกุล ปิติสันต์ กรรมการ
ม.ล.พิจิตรา  (วรวรรณ) จุลชาติ กรรมการ
นางวราพร พิพิธสุขสันต์ กรรมการ
นางนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา กรรมการ

ความสบายใจ ไม่ได้เกิดจากทำาทุกสิ่งให้ได้ดังใจ 

แต่เกิดจากใจที่ยอมรับว่า 

ไม่มีอะไรที่จะได้ดังใจเราไปทั้งหมด

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก



ต่างคน ต่างความคิด 

ต่างจิต ต่างใจ 

อย่าดูถูกความคิดใคร 

ถ้าความคิดต่าง

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก



รายนามคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในงาน
“วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”
งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม
ครั้งที่ ๓๒ ประจำาปี ๒๕๖๐
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รายนามคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม

ครั้งที่ ๓๒ ประจำาปี ๒๕๖๐

 
คณะกรรมก�รฝ่�ยมอบโล่เกียรติคุณ  

นายสมพร เทพสิทธา ประธาน
นางอุบล  วิชัยดิษฐ รองประธาน
นางวิไล  ตั้งสิน วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
นางสาวอุไรวรรณ  รังคะอุไร กรรมการ
นางสาวสำารวย  เตยโพธ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวดาริณี อิ่มจิตต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมก�รฝ่�ยประส�นง�นและเลข�นุก�ร
คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ที่ปรึกษา
นางอุบล วิชัยดิษฐ ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธาน
นายนคร ศิลปอาชา รองประธาน
นางเฉิดโฉม จันทราทิพย์ กรรมการ
นางสาวิตรี บริพัตร  ณ  อยุธยา กรรมการ
นางธีรวรรณ บุญยินดี กรรมการ
นางพรทิพย์ ห่านตระกูล กรรมการ
ดร.ปฤถา พรหมเลิศ กรรมการ
นางวิไล ตั้งสิน  วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
นายสุเทพ โพธิ์เมือง กรรมการ
นางสาวกรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล กรรมการและเลขานุการ
นางสาวดาริณี อิ่มจิตต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมก�รฝ่�ยสถ�นที่
ปลัดกรุงเทพมหานคร  ประธาน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  รองประธาน
รองปลัดกรุงเทพมหานคร สั่งราชการสำานักงานเขตพญาไท รองประธาน
ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย กรรมการ
ผู้อำานวยการสำานักงานสวนสาธารณะ สำานักสิ่งแวดล้อม กรรมการ
ผู้อำานวยการสำานักงานก่อสร้างและบูรณะ สำานักการโยธา กรรมการ
ผู้อำานวยการเขตพญาไท  กรรมการ
ผู้อำานวยการเขตห้วยขวาง  กรรมการ
ผู้อำานวยการกองกลาง สำานักปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำานวยการเขตพญาไท กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมก�รฝ่�ยประช�สัมพันธ์
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์   ประธาน
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  ที่ ได้รับมอบหมาย  รองประธาน
นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองประธาน
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก หรือผู้แทน  กรรมการ
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หรือผู้แทน  กรรมการ
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ หรือผู้แทน  กรรมการ
ผู้บังคับการกองสารนิเทศ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ หรือผู้แทน  กรรมการ
ผู้อำานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน กรรมการ
กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บริษัท อสมท. จำากัด (มหาชน) หรือผู้แทน กรรมการ
ประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน  กรรมการ
กรรมการผู้จัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อ.ส.ม.ท. หรือผู้แทน กรรมการ
กรรมการผู้อำานวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือผู้แทน กรรมการ
ผู้อำานวยการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 หรือผู้แทน  กรรมการ
ผู้อำานวยการสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์  หรือผู้แทน  กรรมการ
ผู้อำานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน กรรมการ
ผู้อำานวยการสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย หรือผู้แทน  กรรมการ
นายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน  กรรมการ
นายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน  กรรมการ
ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ ์  กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำานวยการส่วนเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมก�รฝ่�ยจัดทำ�หนังสือ
 นายสมพร เทพสิทธา ที่ปรึกษา
 ผศ.ดร.พรทิพย์   พุกผาสุข ประธาน
 ดร.พรชัย มงคลวนิช รองประธาน
 นางทัศนา เมธีวิบูลวุฒิ รองประธาน
 ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ กรรมการ
 นางวิไล  ตั้งสิน  วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
 นางพรทิพย์ ห่านตระกูล กรรมการ
 นางธีรวรรณ บุญยินดี กรรมการ
 น.ส.กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล กรรมการ
 นางสุวิไล บุญธวัชชัย กรรมการ
 นางนันทนา สังขวิจิตร กรรมการ
 ดร.ฉัฐชุลี เรืองศิริ กรรมการและเลขานุการ
 น.ส.สิริวรรณ มุกุระ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 น.ส.พธพรรณ นววิชธนรัชต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมก�รฝ่�ยจัดเลี้ยงอ�ห�ร
 ปลัดกรุงเทพมหานคร  ที่ปรึกษา
 คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ที่ปรึกษา
 นางเฉิดโฉม จันทราทิพย์ ที่ปรึกษา
 นางอารยา   อรุณานนท์ชัย  ประธาน
 นางสาวิตรี บริพัตร  ณ  อยุธยา รองประธาน
 นายยรรยง คุโรวาท กรรมการ
 นางวิไล ตั้งสิน  วิทยฐานกรณ์ กรรมการ  
 นางสาวกรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล กรรมการ
 นางสาวพรทิพย์ อโนมาศ กรรมการและเลขานุการ
 นางปิยธิดา ดุริยะรักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมก�รฝ่�ยต้อนรับ
 นางเฉิดโฉม จันทราทิพย์ ที่ปรึกษา
 นางสาวิตรี บริพัตร  ณ  อยุธยา ประธาน
 ดร.พรชัย มงคลวนิช รองประธาน
 ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง รองประธาน
 นางวิไล ตั้งสิน  วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
 นางพรทิพย์  ห่านตระกูล กรรมการ
 นางสาวกรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล กรรมการ
 นายสุเทพ โพธิ์เมือง กรรมการ
 นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
 นางสมลักษณ์ สรนันท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมก�รฝ่�ยร้�นค้�หมู่บ้�นหัตถกรรม
ฝ่�ยอำ�นวยก�ร

 นางฉันทมน แนวบุญเนียร นางลีนา ไชยภัทรานันท์
 ดร.เรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนด์ท

ฝ่�ยร้�นค้�
 นางเดือนฉาย คอมันตร์ รศ.เพ็ญพร พรรณพิสุทธิ์
 นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร นางวิภาวรรณ  ไวถนอมสัตว์

ฝ่�ยสถ�นที่
 รศ.เพ็ญพร พรรณพิสุทธิ์ นายวิรัช ชลายนเดชะ
 ผู้แทน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
 ผู้แทน  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 ผู้แทน  อธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่�ยอ�ห�ร
 นางวิษา เจริญวัฒนานนท์ นายศักดิ์ชัย โปปัญจมกุล 
 นางเบญจรัตน์  จริยธาราสิทธิ์

ฝ่�ยต้อนรับ
 นายวิรัช ชลายนเดชะ นางสาวสมนึก หริการบัญชร
 นายสมพล อุทัยรัตน์ นางพราภรณ์ ชูชัยศรี
 ผู้แทน  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร   
 ผู้แทน  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 ผู้แทน  อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 ผู้แทน  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 นางเบญจรัตน์  จริยธาราสิทธิ์  เหรัญญิก

คณะกรรมก�รฝ่�ยพิธีท�งศ�สน�
 นายสมพร        เทพสิทธา ที่ปรึกษา
 ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ประธาน
 นางสาวอุไรวรรณ รังคะอุไร รองประธาน
 ดร.ปราจีน ปีปไธสงค์ กรรมการ
 นายระบิล กลิ่นแก้ว กรรมการ
 นางสาวอมรรัตน์ บุตรราช กรรมการและเลขานุการ
 นายเพ็ญชัย ขวัญอ่อน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



119

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก

ขอบพระคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน
“วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม

ครั้งที่ ๓๒ ประจำาปี ๒๕๖๐

กร�บนมัสก�รขอบพระเดชพระคุณ
สมเด็จพระวันรัต              เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

ขอบพระคุณ
สำานักพระราชวัง กรมประชาสัมพันธ์  

กรุงเทพมหานคร    กระทรวงมหาดไทย

มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

บริษัทขนส่ง จำากัด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์-สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่ง

หนังสือพิมพ์-นิตยสาร ทุกฉบับ คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร   

นางเฉิดโฉม จันทราทิพย์ นางอารยา อรุณานนท์ชัย

ดร.พรชัย มงคลวนิช ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง  

นางวิไล ตั้งสิน วิทยฐานกรณ์ นางจิตตรา  ศรีรุ่งเรือง 

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินและผู้ช่วยเหลือสนับสนุนการจัดงานทุกท่าน

คนเดียวเท่านั้น ที่จะช่วยให้คุณ

ผ่านทุกปัญหาได้ คือ “ตัวคุณ”

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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