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 “ บุคคลคือตัวเองไมยั่งยืนองคกร ที่เราทำงาน
ใหนั้นสำคัญยิ่ง จำเปนตองชวยกันวางรากฐาน
ใหมั่นคงยั่งยืน พยายามใหผูที่เขาใจมารวมงาน
มากๆ ฉนั้นตองพยายามเอาใจผูอื่น ตัวเองตอง
พยายามเรียนรูสิ่งตางๆเพิ่มเติมอยูเสมอ เพราะรูวา
ถาไมพยายามเรียนรูเพิ่มเติมจะเสมือนอยูอยางตาย
แลวทั้งเปน ตองพยายามปกปองความดีของผูอื่น
อยูเสมอ เพื่อเปนกำลังใจใหเขาทำงานใหองคกร
สงเคราะหตางๆ พยายามดูแลความบกพรองของ
ตนเองอยูเสมอและพยายามปรับปรุงตัวเองใหเขากับ
ผูอื่น ไมใชพยายามเปลี่ยนอุปนิสัยผูอื่นใหเขากับ
ตัวเรา ซึ่งเปนไปไมได
 จงปฏิบัติตอผูอื่นตามที่เราตองการใหผูอื่น
ปฏิบัติตอเรา ดวยใจเมตตากรุณา ยิ้มรับสถานะการณ
ทุกประเภททั้งดีและราย ดวยความมั่นใจวา เหตุการณ
รายนั้น มักจะมีสิ่งดีตามมา นึกถึงผูอื่นในทางที่ดี 
และในเจตนาอันดีของเขาเทานั้น”

“คติประจำใจ
ของหมอมงามจิตต บุรฉัตร
บันทึกไวในชีวประวัติ
ตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๑๐”

สนับสนุนการจัดพิมพโดย สถาบันวิศวกรรมการพิมพ
มหาวิทยาลัยสยาม

SIAM UNIVERSITY
“ปญญา นรานํ รตนํ” ปญญาเปนรัตนของนรชน

๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
โทร ๐-๒๘๖๗-๘๐๘๘,๐--๒๘๖๘-๖๐๐๐ โทรสาร ๐-๒๔๕๗-๓๙๘๒, ๐-๒๔๖๗-๓๑๗๔
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ครั้งที่ ๓๔ วันศุกรที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒
ณ  หอประชุมกรมประชาสัมพันธ  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร
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 “ บุคคลคือตัวเองไมยั่งยืนองคกร ที่เราทำงาน
ใหนั้นสำคัญยิ่ง จำเปนตองชวยกันวางรากฐาน
ใหมั่นคงยั่งยืน พยายามใหผูที่เขาใจมารวมงาน
มากๆ ฉนั้นตองพยายามเอาใจผูอื่น ตัวเองตอง
พยายามเรียนรูสิ่งตางๆเพิ่มเติมอยูเสมอ เพราะรูวา
ถาไมพยายามเรียนรูเพิ่มเติมจะเสมือนอยูอยางตาย
แลวทั้งเปน ตองพยายามปกปองความดีของผูอื่น
อยูเสมอ เพื่อเปนกำลังใจใหเขาทำงานใหองคกร
สงเคราะหตางๆ พยายามดูแลความบกพรองของ
ตนเองอยูเสมอและพยายามปรับปรุงตัวเองใหเขากับ
ผูอื่น ไมใชพยายามเปลี่ยนอุปนิสัยผูอื่นใหเขากับ
ตัวเรา ซึ่งเปนไปไมได
 จงปฏิบัติตอผูอื่นตามที่เราตองการใหผูอื่น
ปฏิบัติตอเรา ดวยใจเมตตากรุณา ยิ้มรับสถานะการณ
ทุกประเภททั้งดีและราย ดวยความมั่นใจวา เหตุการณ
รายนั้น มักจะมีสิ่งดีตามมา นึกถึงผูอื่นในทางที่ดี 
และในเจตนาอันดีของเขาเทานั้น”

“คติประจำใจ
ของหมอมงามจิตต บุรฉัตร
บันทึกไวในชีวประวัติ
ตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๑๐”

สนับสนุนการจัดพิมพโดย สถาบันวิศวกรรมการพิมพ
มหาวิทยาลัยสยาม

SIAM UNIVERSITY
“ปญญา นรานํ รตนํ” ปญญาเปนรัตนของนรชน

๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
โทร ๐-๒๘๖๗-๘๐๘๘,๐--๒๘๖๘-๖๐๐๐ โทรสาร ๐-๒๔๕๗-๓๙๘๒, ๐-๒๔๖๗-๓๑๗๔
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รตัฉรุบ ์ตติจมางมอ่มหนัว
 กลโงอขญัคำสลคคุบ

ครั้งที่ ๓๔ วันศุกรที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒
ณ  หอประชุมกรมประชาสัมพันธ  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร
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 “ บุคคลคือตัวเองไมยั่งยืนองคกร ที่เราทำงาน
ใหนั้นสำคัญยิ่ง จำเปนตองชวยกันวางรากฐาน
ใหมั่นคงยั่งยืน พยายามใหผูที่เขาใจมารวมงาน
มากๆ ฉนั้นตองพยายามเอาใจผูอื่น ตัวเองตอง
พยายามเรียนรูสิ่งตางๆเพิ่มเติมอยูเสมอ เพราะรูวา
ถาไมพยายามเรียนรูเพิ่มเติมจะเสมือนอยูอยางตาย
แลวทั้งเปน ตองพยายามปกปองความดีของผูอื่น
อยูเสมอ เพื่อเปนกำลังใจใหเขาทำงานใหองคกร
สงเคราะหตางๆ พยายามดูแลความบกพรองของ
ตนเองอยูเสมอและพยายามปรับปรุงตัวเองใหเขากับ
ผูอื่น ไมใชพยายามเปลี่ยนอุปนิสัยผูอื่นใหเขากับ
ตัวเรา ซึ่งเปนไปไมได
 จงปฏิบัติตอผูอื่นตามที่เราตองการใหผูอื่น
ปฏิบัติตอเรา ดวยใจเมตตากรุณา ยิ้มรับสถานะการณ
ทุกประเภททั้งดีและราย ดวยความมั่นใจวา เหตุการณ
รายนั้น มักจะมีสิ่งดีตามมา นึกถึงผูอื่นในทางที่ดี 
และในเจตนาอันดีของเขาเทานั้น”

“คติประจำใจ
ของหมอมงามจิตต บุรฉัตร
บันทึกไวในชีวประวัติ
ตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๑๐”

สนับสนุนการจัดพิมพโดย สถาบันวิศวกรรมการพิมพ
มหาวิทยาลัยสยาม

SIAM UNIVERSITY
“ปญญา นรานํ รตนํ” ปญญาเปนรัตนของนรชน

๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
โทร ๐-๒๘๖๗-๘๐๘๘,๐--๒๘๖๘-๖๐๐๐ โทรสาร ๐-๒๔๕๗-๓๙๘๒, ๐-๒๔๖๗-๓๑๗๔
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ต�ารวจจราจรดีเด่น / พนักงานกวาดถนนดีเด่น / พนักงานขับรถโดยสารประจ�าทาง ขสมก.ดีเด่น

ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาคและประจ�าจังหวัด

พนักงานขับรถโดยสารประจ�าทาง บขส.ดีเด่น / อาสาสมัคร ปภ.ดีเด่น / พลเมืองดี / 
ดารานักแสดงที่มีจิตอาสาดีเด่น

อาจารย์อุดมศึกษาดีเด่น / ครูดีเด่นในกรุงเทพฯ / คนพิการดีเด่น / 
หมู่บ้านหัตถกรรมและผู้น�าหมู่บ้านดีเด่น

พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้ได้รับรางวัล  

“ หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก ”  ปี  ๒๕๖๑
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วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำาคัญของโลก
งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม

ครั้งที่ ๓๔

ประจำาปี ๒๕๖๒
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พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ขณะทรงพระเยาว

เสด็จพระราชดําเนินในงานการกุศล

โดยมีหมอมงามจิตต บุรฉัตร เฝารับเสด็จพระราชดําเนิน

Final2-CCR.indd   2 11/10/2562 BE   11:59



๓

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ขณะทรงพระเยาว

เสด็จพระราชดําเนินในงานการกุศล

โดยมีหมอมงามจิตต บุรฉัตร เฝารับเสด็จพระราชดําเนิน
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๔

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานผาผูกคอลูกเสือชาวบาน แกหมอมงามจิตต บุรฉัตร

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

“พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงเล็งเห็นวา หมอมงามจิตต บุรฉัตร เปนตัวแทนที่ดีของประเทศไทย เนื่องจากได้อุทิศชีวิต

สวนใหญในการปรับปรุงสวัสดิภาพสังคมของเพื่อนรวมชาติให้ดีขึ้น โดยไมคำานึงถึง ฐานะชนชั้น 

จนเปนผลให้เกิดมีองคการกุศลที่สำาคัญในประเทศไทยหลายแหงท่ีเกิดจากความริเร่ิมของ

หมอมงามจิตต บุรฉัตร ไมทางตรงก็ทางอ้อม”

จากหนังสือที่ราชเลขาธิการ (หมอมหลวง ทวีสันต ลดาวัลย) มีถึง ดร.โดลาซซาฮี 
อดีตประธานสภาสตรีระหวางประเทศ ที่หมอมงามจิตต บุรฉัตร รับตำาแหนงแทน 

ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๙
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๕สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง      
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนประธานเปดการประชุมการสงเคราะหแหงชาติ

โดย หมอมงามจิตต บุรฉัตร เฝารับเสด็จพระราชดําเนิน
ในงานนิทรรศการและผลงานขององคการสาธารณกุศล

ณ ศาลาสันติธรรม พุทธศักราช ๒๕๐๓

“...หมอมงามจิตต บุรฉัตร 

เปนสตรีไทยที่ทำาประโยชนแกชาติบ้านเมืองมากเหลือเกิน...”

พระราชดำารัสในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง

พระราชทานแกครอบครัว หมอมงามจิตต บุรฉัตร

เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
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๖

สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ 

เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดการประชุมใหญครบ ๓ ป 

ของสภาสตรีระหวางประเทศ (ไอ ซี ดับบลิว) 

โดยมีหมอมงามจิตต บุรฉัตร เฝารับเสด็จพระราชดําเนิน

เดือนกุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๓ ณ โรงแรมนารายณ กรุงเทพมหานคร
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๗

“...หมอมงามจิตต เปนผู้ริเริ่มงานสังคมสงเคราะหฯ 

เมื่อยังเกือบไมมีใครทำากันเลย...”

พระราชดำารัส ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

จากพระนิพนธสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

ในหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิง หมอมงามจิตต บุรฉัตร

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงโปรดพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหผูแทนสภาสตรีประเทศตางๆทั่วโลก

ที่มารวมประชุมใหญครบ ๓ ป ของสภาสตรีระหวางประเทศ เขาเฝาฯ 

โดยมีหมอมงามจิตต บุรฉัตร เฝารับเสด็จพระราชดําเนิน

ณ พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๑๓
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๘

 “...ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยบนกับทานวา  งานบางอยางนั้นถ้าไมมีทานก็ไมทราบจะทำาไปทำาไม 

เพราะข้าพเจ้า มีศรัทธาอยูแตกับทานวา ทำางานโดยไมหวังผลตอบแทนจริงๆ ทานก็ได้บอกวา 

ทานมีอายุมากแล้ว แตก็ไมได้ประมาท ได้แนะนำาคนหนุมๆ สาวๆ ให้ทำางานตอโดยไมได้ขาดสาย 

ชวยกันสร้างสรรคบ้านเมือง อาศัยคำาแนะนำาของผู้มีอายุและทำากันไปเอง...

 ...งานตางๆ ที่เปนโครงการของหมอมงามจิตต เทาที่ข้าพเจ้าทราบมีมากมาย ทั้งงานใน

ประเทศอันเปนประโยชนโดยตรงแกประเทศ และงานในตางประเทศอันเปนการสร้างชื่อเสียงให้

แกประเทศไทยคงเปนที่ทราบกันดีอยูข้าพเจ้าจึงขอยืนยันเพียงแตความเชื่อที่วา ความดีของบุคคล

ในภพนี้ ยอมสงผลให้ผู้ปฏิบัติประสบความสุขสวัสดิในสัมปรายภพ อยางแนนอน...”

พระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิง หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนประธานในงานบุปผชาติ “เขตหลังตั้งใจชวย”

รายไดสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย และจัดทําถุงของขวัญปใหมใหแก ตํารวจ ทหาร พลเรือน ตามชายแดน 

โดยมี หมอมงามจิตต บุรฉัตร ในฐานะประธานจัดงาน เฝารับเสด็จพระราชดําเนิน

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี
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๙สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

เสด็จไปทรงเปนประธานเปดการประชุมปฐมฤกษ

คณะกรรมการมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ                       

ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕

โดยมีหมอมงามจิตต บุรฉัตร ประธานกรรมการดําเนินงานมูลนิธิฯ เฝารับเสด็จ

“...จนนาทีสุดท้ายของชีวิต ก็ได้คิดถึงผู้อื่น 

ถึงแม้วาตนเองจะเจ็บปวดในกายเพียงใด...”

“...สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

นับถือหมอมงามจิตตฯ มาก วาเปนนักสังคมสงเคราะหคนแรก...”

พระนิพนธ์ ในสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ในหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิง หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
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๑๐

 “...โดยสวนตัวก็จะได้พบหมอมงามจิตต แตไมได้พบบอย ก็จะทราบวา หมอมงามจิตต 

จะทำางานในเรื่องของด้านสตรี สังคมสงเคราะหชวยเหลือผู้ยากไร้และก็ชุมชนตางๆ มาตลอดเวลา 

ตลอดชีวิตของหมอมงามจิตตเอง...ที่หมอมงามจิตตทำานี้จะออกไปตางประเทศด้วยไมใช 

ในเฉพาะในประเทศของบ้านเรา... และหมอมงามจิตตทานจะเปนที่รู้จักของชาวตางประเทศด้วย 

เปนผู้หญิงที่ต้องใช้คำาวา เกง ในเรื่องของงานสงเคราะห ทั้งในประเทศและตางประเทศ ถึงได้รับ

การยกยอง  ซึ่งก็เปนสิ่งที่เปนประโยชนตอสังคมตอเยาวชนที่ชวยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสในการ

ศึกษาให้มีรายได้และได้เรียนหนังสือ...”

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ประทานทุนการศึกษาแกเยาวชนผูรับทุนมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชน 

ในพระบรมราชินูปถัมภในงาน “ วันรวมจิตตเสริมพลังใจใหเยาวชน” ครั้งที่ ๘

พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หองรัตนโกสินทร ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร

พระดำารัส ในพระเจาวรวงศ์เธอ พระองค์เจาโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ประธานมูลนิธิรวมจิตตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ

และ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร
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๑๑

พระนิพนธ์ ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจาสุทธสิริโสภา 
อดีตประธานมูลนิธิรวมจิตตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ 

และอดีตประธานที่ปรึกษามูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร

 “ข้าพเจ้ารู้จักกับพี่งามจิตตมาตั้งแตเสกสมรสกับพระองคเจ้าเปรมบุรฉัตรตลอดเวลาก็รู้สึก
ชื่นชมแกมสงสัยวา พี่งามจิตตทำางานมากมายได้อยางไร  ตั้งแตทำาหนังสือพิมพแสตนดารดเปนต้นมา
จนถึงกอตั้งมูลนิธิตางๆ หลายแหง
 เมื่อไมมีพี่งามจิตต ข้าพเจ้าก็ถูกคุณหญิงพิมพา สุนทรางกูร ชวนให้มาทำางานแทนพี่งามจิตต 
ในมูลนิธิรวมจิตตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ เพียงชวยมูลนิธิฯ เดียว ข้าพเจ้าก็
ตกใจมาก เพราะแนใจวาข้าพเจ้าเองนั้นไมสามารถที่จะทำางานอยางพี่งามจิตตได้เลย แตคุณหญิง
พิมพาก็รับรองวา คุณหญิงและคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะชวยเหลืออยางเต็มที่ ในงานนี้
 เมื่อมาชวยทำางานให้มูลนิธิฯ แล้วยิ่งเห็นมากขึ้นวา พี่งามจิตตสามารถจริงๆ  นอกจากใน 
ด้านการงานแล้วยังเลือกคนได้เกง เชื้อเชิญบุคคลหลายทานมารวมทำางานด้วย และทุกคนชวยเหลือ 
ด้วยความจริงใจ ทำาให้งานของมูลนิธิฯ ดำาเนินตอไปได้ผลสำาเร็จดี สมดังปรารถนาของพี่งามจิตต”

พระวรวงศเธอ พระองคเจาสุทธสิริโสภา ประทานทุนการศึกษา 

แกเยาวชนผูรับทุนมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชน                                

ในพระบรมราชินูปถัมภ ในงาน “วันหมอมงามจิตต บุรฉัตร“ 

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ณ บานมนังคศิลา กรุงเทพมหานคร
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๑๒
บุคลิกที่นารักนาประทับใจของ

พระวรวงศเธอ พระองคเจาเปรมบุรฉัตร และ หมอมงามจิตต บุรฉัตร ่

พระนิพนธ์ ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจาเปรมบุรฉัตร

 “ภริยาของข้าพเจ้าเปนคนเอาการเอางาน เธอทำางานหนักมาก ตั้งแตเช้าตรูจนคำ่าคืน ดึกดื่น
ทุกๆ วันตลอดปี นอกจากจะทำางานหนักอยูที่โตะทำางานแล้ว ยังหมกมุนอยูกับการวางแผน การเขียน 
การตอโทรศัพท การพูดโทรศัพทยุงไปหมด เวลาที่เธอพักผอนก็คือเวลาที่ได้พบเพื่อน ถึงแม้กระนั้น
ก็ตามยังพูดถึงแผนงานและสิ่งที่จะต้องทำาในอนาคตอยูอีก
 ภริยาของข้าพเจ้าจะทำางานทุกอยางที่ผานเข้ามาใกล้ตัวเธอ การประพฤติตอญาติตอเพื่อน 
และตอผู้ประสบทุกขภัย ไมวางานหรือโครงการอะไร ที่ภริยาของข้าพเจ้ากำาลังทำาอยู หากเพื่อนผู้ใด 
บังเอิญผานมา หรือนึกขึ้นมาได้ในความรู้สึกของเธอ เธอจะเรียกร้องเชื้อเชิญให้เข้ามารวมงาน กับเธอ
ทันที รู้สึกวาเธอมีอะไรก็ไมทราบที่สามารถดึงดูดให้เพื่อนฝูง คนใหญคนโตบุคคลในราชสกุล รัฐมนตรี 
และแม้คนใหญคนโตในตางประเทศเธอก็สามารถดึงมาชวยและมารวมงานกับเธอไดั ดังนั้นจึงไมต้อง
สงสัยเลยวาทุกคนมีความยากลำาบาก ในการปฏิเสธคำาขอร้องของเธอ ข้าพเจ้าเชื่อวา ถึงแม้วาตัวทาน
ผู้กำาลังอานหนังสือนี้อยูก็คงเคยถูกเธอเคี่ยวเข็ญให้มาชวยงานเธอมาแล้วอยางยากที่จะปฏิเสธเชนกัน”

“ภริยาของข้าพเจ้า สิ่งประทับใจในตัวเธอ”
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๑๓พระวรวงศเธอ พระองคเจาวิมลฉัตร ประทานทุนการศึกษาแกเยาวชน

ผูรับทุนมูลนิธิรวมจิตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ                          

ในงาน “วันหมอมงามจิตต  บุรฉัตร”

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ณ บานมนังคศิลา กรุงเทพมหานคร

“พี่สะใภ้ของข้าพเจ้า คือ หมอมงามจิตต บุรฉัตร 

เปนผู้ที่สนใจในเรื่องการกุศลทุกรูปแบบ สวนใหญจะเปนผู้รวมกอตั้งมูลนิธิ

หลายตอหลายมูลนิธิด้วยกัน รวมทั้งการพัฒนาชนบทด้วย”

พระนิพนธ์ ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจาวิมลฉัตร 
อดีตประธานมูลนิธิรวมจิตตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ 

และอดีตประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร
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๑๔

สารบัญ 
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 - อาจารยระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม  มีผลงานดีเดนในการพัฒนาคุณธรรม ๖๕ 
  และจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา
 - คนพิการดีเดนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ๖๙
 - หมูบ้านหัตถกรรมดีเดน และผู้นำาหมูบ้านหัตถกรรมดีเดน  ๗๒
ภาคผนวก
• ประมวลภาพบรรยากาศภายในงาน “วันหมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสำาคัญของโลก”  ๗๖
 งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำาปี ๒๕๖๑
• รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานฯ ครั้งที่ ๓๔ ประจำาปี ๒๕๖๒  ๑๑๕
• รายนามคณะกรรมการโครงการยกยองเกียรติคุณประเภทตางๆ    ๑๑๘
• รายนามคณะกรรมการฝายตางๆ   ๑๒๔
• ผู้สนับสนุนการจัดงาน  ๑๓๐

    

Final2-CCR.indd   14 11/10/2562 BE   12:00



๑๕

กำรประกำศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองขององค์กำรยูเนสโก
ส�ำหรับบุคคลส�ำคัญหรือผู้ที่มีผลงำนดีเด่นและเหตุกำรณ์ส�ำคัญทำงประวัติศำสตร์

ควำมเปนมำ
 ยูเนสโกหรือองคการการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 
(UNESCO) จะแจงใหประเทศสมาชิกเสนอชื่อบุคคลสําคัญหรือผูมีผลงานดีเดน และ
เหตุการณ สําคัญทางประวัติศาสตร ที่ครบหลักเกณฑทุก ๕๐ ป ๑๐๐ ป ๑๕๐ ป ๒๐๐ ป ใน
ดานการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม สังคมศาสตร หรือสื่อสารมวลชน ซึ่งสมควรจะได
รับการพิจารณา จัดไวเปนรายการสําคัญของโลกที่ยูเนสโกจะประกาศใหประชาคมโลกรวมเฉลิม
ฉลองพรอมๆกัน ซึ่งถือเปนการเชิดชูเกียรติคุณของบุคคลและเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร
ของประเทศ สมาชิกที่เกิดขึ้นในอดีตและมีความโดดเดนที่สะทอนใหเห็นถึงความเปนแบบอยาง
อันดีงามในดานตางๆ โดยประเทศสมาชิกจะเสนอชื่อหรือเหตุการณสําคัญไดทุก ๒ ป

แนวทำงปฏิบัติในกำรน�ำเสนอ
 ยูเนสโกมีหนังสือเชิญชวนไปยังประเทศสมาชิกแจงใหทราบเก่ียวกับโครงการฉลอง
บุคคล ที่มีผลงานดีเดนและเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรทุกๆ ๒ ป ประเทศสมาชิกที่
ประสงคจะเสนอชื่อบุคคลสําคัญหรือเหตุการณสําคัญใหยูเนสโกพิจารณาและรวมฉลอง   
จะตองสงชื่อและประวัติพรอมรายละเอียดใหยูเนสโกลวงหนา (อยางนอย ๑-๒ ป) ยูเนสโกนํา
รายการที่ประเทศสมาชิกเสนอเขาสูการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก 
(UNESCO Executive Board) ยูเนสโกจะนําขอมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเขาสูการ
พิจารณาของ คณะกรรมาธิการที่ ๑ (Commission I) ของการประชุมสมัยสามัญขององคการ
ยูเนสโกพิจารณา รับรองกอนประกาศเปนทางการตอไป

หลักเกณฑ์กำรเสนอชื่อบุคคลหรือเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์
 ๑. ควรเสนอบุคคลหรือเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร ที่เกี่ยวของ/เชื่อมโยงกับภารกิจ
ขององคการยูเนสโกในสาขาการศึกษา วิทยาศาสตร วัฒนธรรม สังคมศาสตร และ สื่อสาร
มวลชน และควรสงเสริมความสัมพันธอันใกลชิดของประชาชน ขันติธรรม หลักการ สันติภาพ 
ปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรม ตลอดจนความเขาใจอันดีของมวลมนุษย
 ๒.  ตองไมเปนการฉลองเหตุการณเพื่อระลึกการครบรอบวันกอตั้ง การไดรับเอกราช หรือ 
ระบอบการปกครองของรัฐหรืออาณาจักร รวมทั้งการฉลองครบรอบเหตุการณทางการทหาร
 ๓. ควรเปนการฉลองครบรอบเกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณทางประวัติศาสตรที่มีความ
สําคัญในระดับโลก หรืออยางนอยในระดับภูมิภาค ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความเปนแบบอยาง 
ความมีคุณคาและความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเปนสากลขององคการยูเนสโก
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๑๖

 ๔. ควรเปนการฉลองการครบรอบ ๕๐ ป ๑๐๐ ป หรือมากกวานั้น อยางไรก็ตามหลักเกณฑ

เรื่องระยะเวลาจะไดรับการพิจารณาตามความเหมาะสม

 ๕. ควรเปนโอกาสที่รวมเฉลิมฉลองกันไดทั่วประเทศ และประเทศสมาชิกไดจัดสรรงบประมาณ

รองรับการดําเนินการฉลองไวแลว

 ๖. หากบุคคลหรือเหตุการณทางประวัติศาสตรใดมีความเกี่ยวของมากกวา ๑ ประเทศ 

บุคคลหรือเหตุการณนั้นตองไดรับการเสนอโดยประเทศที่เกี่ยวของทั้งหมด

 ๗.  ยูเนสโกจะไมพิจารณาผลงานที่เกี่ยวของกับมรดกที่จับตองไมได ไดแก มุขปาฐะ ศิลปะ

การแสดง การปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเฉลิมฉลอง ความรูและการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ

ธรรมชาติและปรากฏการณ ตลอดจนการชางฝมือโบราณ

 สําหรับประเทศไทย มีรายพระนามและรายนามบุคคลสําคัญ/เหตุการณทางประวัติศาสตร

ที่เกี่ยวของกับประเทศไทยซึ่งยูเนสโกไดประกาศยกยองเปนบุคคลสําคัญ/เหตุการณสําคัญทาง

ประวัติศาสตรตั้งแตป ๒๕๐๕ ซึ่งยูเนสโกไดประกาศยกยองและรวมฉลองบุคคลสําคัญ/เหตุการณ

สําคัญของประวัติศาสตรของประเทศไทยมาแลว จํานวน ๒๖ รายการ และ ในป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ 

คือ

 ๑. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกลาเจาอยูหัว ( His Majesty

King Prajadhipok or King Rama 7 ) เสนอโดยสถาบันพระปกเกลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ป ในการประกอบพระราชกรณียกิจในประเทศไทย หลังจากเสด็จ

กลับจากการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ และเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

โอกาสวันพระราชสมภพครบรอบ ๑๐ ปนักษัตร ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ในฐานะที่

ทรงมีผลงานดีเดนดานการศึกษา วิทยาศาสตร วัฒนธรรม สังคมศาสตร และสื่อสารมวลชน 

 ๒. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ( Her Majesty Queen Sri Bajarindra ) 

เสนอโดยราชินีมูลนิธิ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพครบ ๑๕๐ ป วันที่ 

๑ มกราคม ๒๕๕๗ ในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเดนดานการศึกษา (การศึกษาสําหรับเด็กหญิงและ

สตรี การศึกษาดานสาธารณสุขศาสตร) วัฒนธรรม วิทยาศาสตรประยุกต (สาธารณสุขสําหรับ 

ประชาชนทั่วไปและสตรี) และสังคมและมนุษยศาสตร (สถานะของสตรี)

 ๓. หมอมงามจิตต บุรฉัตร ( Princess Prem Ngarmchit Purachatra ) เสนอโดยมูลนิธิ

อนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร เพื่อฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปชาตกาล ในป ๒๕๕๘ เนื่องจากเปนผู

มีผลงานดีเดนดานสังคมสงเคราะห การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาชุมชน และการศึกษา

ดานวัฒนธรรม
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๑๗

ยูเนสโกประกำศยกย่องให้หม่อมงำมจิตต์ บุรฉัตร
เปนบุคคลส�ำคัญของโลก

 องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ได

ประกาศ ยกยองหมอมงามจิตต บุรฉัตร เปนบุคคลสําคัญของโลก ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ 

ป ชาตกาล ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ในฐานะผูมีผลงานดีเดนดานสังคมสงเคราะห การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาชุมชน และการศึกษาดานวัฒนธรรม ตามที่มูลนิธิอนุสรณ

หมอมงามจิตต บุรฉัตร เสนอผานคณะกรรมการวาดวยการศึกษาฯ สหประชาชาติ กระทรวง

ศึกษาธิการ ทานเปนชาวไทยคนที่ ๒๖ ยูเนสโก ประกาศยกยองวา

 “หมอมงามจิตต บุรฉัตร เปนนัดดาภาคินี (หลานสะใภ) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาจุฬาลงกรณฯ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเปนพระอัยกาของพระบาทสมเด็จ

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หมอมงามจิตต บุรฉัตร ไดสรางการ

เปลี่ยนแปลงอยางโดดเดนตอประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการสื่อสารมวลชนและ

วัฒนธรรม รวมทั้งการสนับสนุนสวัสดิภาพของสังคมโดยรวม ผลงานของหมอมงามจิตต ในการ

กอตั้งหนังสือพิมพภาษาอังกฤษชั้นนํา ถือวาเปนการพัฒนาอันสําคัญยิ่งตอวงการวารสารศาสตร

สมัยใหมในประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก หมอมงามจิตต เปนผูสนับสนุนสําคัญ

ตอบทบาทสตรี เปนประธานสภาสตรีระหวางประเทศ ระหวางป ๒๕๑๙-๒๕๒๒ เปนสตรีไทย

คนแรกและคนเดียว และสตรีเอเชียคนที่สอง ที่ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงนี้ หลาย

สถาบันที่ทานไดกอตั้งขึ้น ยังคงดําเนินสืบทอดการเปนผูรวมภารกิจในการนําเสนอผลงานของ ยู

เนสโกจนถึงปจจุบันนี้ พิสูจนใหเห็นความสัมพันธและความสําคัญของสถาบันเหลานั้น ยูเนสโก

ถือเปนเกียรติ อยางยิ่งที่ไดมีสวนรวมในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปนี้ และไดรับรอง

การเปนแบบอยางสตรีในเชิงสรางสรรคของหมอมงามจิตต ผูซึ่งไดสรางคุณงามความดีทั้งตอ

ประเทศไทยโดยรวม และตอภูมิภาค ในระดับหนึ่ง”
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๑๘
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)

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

Executive Board
Hundred and ninety-fi rst session

Item 32 of the provisional agenda

191 EX/32. INF 
PARIS, 16 April 2013 
English and French only

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 documen
191 EX/32.

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 nota-
ble impact on Thailand, particularly in the communication and culture sectors, as well as contribut-
ing 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 fi rst 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.
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๑๙

ชีวประวัติ

หม่อมงำมจิตต์ บุรฉัตร ท.จ.ว.
ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำเปรมบุรฉัตร

 หมอมงามจิตต บุรฉัตร เปนธิดาของพลโท

พระสารสาสพลขันธุ และนางสวัสดิ์ อัศวนนท เกิดเมื่อ

วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๘ มีพี่นองรวมบิดามารดา

เดียวกัน คือ ร.อ.สมหวัง สารสาส (พี่ชาย) นางจริตราบ 

สารสาส (นองสาว) นางโศภิณ อัศวเกียรติ์ (นองสาว) และ

นางเสลา สกอต (นองสาว)

กำรศึกษำ

 สําเร็จมัธยมศึกษาปที่ ๘ จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดรับ

ประกาศนียบัตรเทียบเทามัธยมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ศึกษาตอคณะเภสัชกรรมที่

มหาวิทยาลัยซอรบอน กรุงปารีส จบปที่ ๓ และฝกงานในรานขายยา ๑ ป เกิดสงครามโลก

ครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ จึงไดเดินทางกลับประเทศไทย หมอมงามจิตต พูด อาน เขียน

ได ๓ ภาษา คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน

ชีวิตสมรส

 สมรสกับพระวรวงศเธอ พระองคเจาเปรมบุรฉัตร 

พระโอรสในพลเอกพระเจาบรมวงศเธอชั้น ๕ พระองค

เจาบุรฉัตรไชยากร กรมพระกําแพงเพ็ชรอัครโยธิน และ

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาประภาวสิทธินฤมล เมื่อ

วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๓ มีบุตรบุญธรรม ๑ คน คือ 

ม.ล.ธีรฉัตร บุรฉัตร (ถึงแกกรรม)

ด้ำนสังคมสงเครำะห์ และกำรบ�ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์

 คุณงามความดีที่ไดบุกเบิกสงเสริมสถานภาพสตรี

ไทย ในระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอด ๔๒ ป มีทั้งระดับ

ชนบท ระดับประเทศ และระดับโลกดวย บทบาทสําคัญ ที่

หมอมงามจิตต บุรฉัตร ไดพากเพียรทําดวยใจจริง มีดังนี้

รวมงานเลี้ยงตอนรับ ณ ประเทศอินเดีย
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๒๐

ภำยในประเทศ
๒๔๘๔ อาสากาชาด (งานอาสาสมัครสังคมสงเคราะหครั้งแรก) หลังจากนั้นเปนกรรมการ   

 และ ริเริ่มกอตั้งมูลนิธิ สมาคม องคการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน ตั้งแตไมมีเงินทุนเลย  

 จนปจจุบัน องคการตางๆ มีเงินทุนที่จะบริหารงานตามวัตถุประสงคเปนลานๆ บาท 

 ตามลําดับดังนี้ คือ

 ก) องค์กำรต่ำงๆ ที่เปนประธำนก่อตั้งหรือมีส่วนก่อตั้ง ๑๓ องค์กำร
๒๔๙๗ มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการ ในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

๒๔๙๘ • โรตารีแอนนในประเทศไทย (ประธานกอตั้ง)

 • โรงเรียนจิตตอารีลําปาง

๒๕๐๑ สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (รองประธานกอตั้งและ

 รองประธาน สมัยที่ ๑)

๒๕๐๒ ประธานสภาสตรีแหงชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ (ประธานคนแรกที่มาจากการเลือกตั้ง)

๒๕๐๕ มูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ (ประธานกอตั้ง)

๒๕๐๘ มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร ในพระบรมราชินูปถัมภ (ประธานกอตั้ง)

๒๕๑๓ มูลนิธิเด็กโสสะ แหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ

๒๕๒๒ • มูลนิธิศูนยกลางประสานงานพัฒนาชนบท (ประธานกอตั้งดวยเงินพระราชทาน)

 • คณะกรรมการดําเนินงานซีไรทอวอรด

๒๕๒๓ มูลนิธิกฤตานุสรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

๒๕๒๔  สมาคมอาพาดา (Asean Handicraft Promotion and Development Association) 

๒๕๒๕  มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ (ผูบุกเบิกประสานการ

 กอตั้งและประธานดําเนินงานคนแรก)

ตลอดเวลาที่อยูในตางประเทศในฐานะภริยาของเอกอัครราชทูตนั้น หมอม   

งามจิตต ไดปฏิบัติภารกิจใหลุลวงไปไดเปนอยางดียิ่ง และกิจกรรม อันหนึ่งที่

ขาดเสียมิไดก็คือ การตอนรับบรรดาบุคคลสําคัญและบุคคล จากวงการตางๆ 

ของไทย ที่ไปประชุม ไปศึกษาดูงาน หรือไปแวะ เยี่ยมเยียน

กลาวสุนทรพจนในงานเลี้ยงที่ผูวาการธนาคารแหงชาติฟลิปปนส เปนเจาภาพ 

จัดเลี้ยงตอนรับผูมาประชุมจากทั่วโลก 
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๒๑

ข) องค์กำรที่มีส่วนริเริ่มเปนกรรมกำรก่อตั้ง ๑๓ องค์กำร
๒๔๘๘-๒๕๑๑ สมาคม วาย ดับบลิว ซี เอ
๒๔๙๑ สมาคมสหประชาชาติในประเทศไทย
๒๔๙๙ มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ
๒๕๐๒  สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟก และเอเชียอาคเนย
๒๕๐๒-๒๕๐๔  สมาคมนักสังคมสงเคราะห
๒๕๐๓ มูลนิธิชวยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ 
๒๕๐๔ มูลนิธิมหาราช (กระทรวงมหาดไทย)/มูลนิธิพีระยานุเคราะห (เปนประธานมูลนิธิ) 
๒๕๐๕ มูลนิธิชวยเหลือเด็กกําพราสตรีไทยมุสลิมแหงประเทศไทย (เปนประธานมูลนิธิ) 
๒๕๐๖ มูลนิธิชวยเหลือเยาวชน
๒๕๐๘ สันนิบาตมูลนิธิแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ/มูลนิธิชวยเด็กกําพราอีสาน 
๒๕๐๙ สโมสรสตรีนานาชาติในประเทศไทย 
 
 ค) องค์กำรที่เปนรองประธำน/กรรมกำร
๒๔๙๑-๒๕๑๐  มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
๒๔๙๒ สมาคมสตรีอุดมศึกษาแหงประเทศไทย ในพระอุปถัมภของ 
 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
๒๔๙๗ สโมสรวัฒนธรรมหญิง 
๒๕๐๑-๒๕๑๐ มูลนิธิชวยคนหูหนวก
๒๕๐๕-๒๕๐๘  สโมสรอาสากาชาด สภากาชาดไทย 
๒๕๐๕-๒๕๐๖  สโมสรอาสารุนเยาว (ที่ปรึกษา)
๒๕๐๗ มูลนิธิราชประชานุเคราะห (ประธานฝายการสังคมสงเคราะห)/
 สมาคมชวยเด็กกําพราของดอนบอสโก

๒๕๐๗-๒๕๐๘  สมาคมวัฒนธรรมไทย-สเปน (นายก)

กับเอกอัครราชทูต ปรก อมระนันทน และ กงสุลใหญของ

ไทยในอเมริกา พระองคเจาเปรมบุรฉัตร และหมอมงามจิตต 

ชวยกันสนับสนุนงานของเอกอัครราชทูตปรก ในโอกาสสมโภช

กรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป ใหมีผลประโยชนแกประเทศไทย

มากที่สุด  ทั้งดานเกี่ยวกับ ภาพพจน เศรษฐกิจ การคา และ

การกระชับสัมพันธไมตรีระหวางไทยและอเมริกา ยั่งยืนนาน

ถึง ๑๕๙ ป

จัดเลี้ยงรับรองผูทรงคุณวุฒิ ชาวตางประเทศ ผูชํานาญ

การจากสหประชาชาติ และคณะทูตานุทูต เพื่อกระซับ

ความสัมพันธอันจะเปนประโยชนแก ประชาชาติในภาย

ภาคหนา ณ วังนฤมล ถนนพระราม ๕ กรุงเทพมหานคร
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๒๒

๒๕๑๐   กองทุนจอหน เอฟ เคนเนดี้/สมาคมผูบําเพ็ญ  
  ประโยชน (ที่ปรึกษา)
๒๕๑๑   มูลนิธิรักษาความสะอาด และสุขภาพของเด็ก  
  นักเรียนสโมสรซอนตา (ที่ปรึกษาในการกอตั้ง)
๒๕๑๓   มูลนิธิหมูบานโสสะ (ชวยกอตั้ง)
๒๕๑๘   สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแหงประเทศไทย  
  (ที่ปรึกษา)
๒๕๑๙  • คณะกรรมการประสานงานระหวางองคกร  
    เอกชนและการปองกันพลเรือน กระทรวง  
    มหาดไทย
  • ลูกเสือชาวบาน (เปนสมาชิก)

ด้ำนกำรประชุม/จัดงำน และอื่นๆ (บำงกิจกรรม)
๒๕๐๐  ริเริ่มใหมีอาคารทําแขน-ขาเทียม ที่โรงพยาบาลศิริราช
๒๕๐๒  จัดสัมมนาระหวางองคการเอกชนและยูนิเซฟ เรื่องเยาวชน ณ กรุงเทพฯ
๒๕๐๕  ชวยใหมีโรงเรียนนักกายภาพบําบัดเปนแหงแรกในประเทศไทย ที่โรงพยาบาลศิริราช
๒๕๐๖  ประธานจัดงานวันคนพิการโลก (ครั้งแรก)
๒๕๑๐  ประธานริเริ่มทําการปองกันโรคโปลิโอ ครั้งแรกในประเทศไทย
๒๕๑๙  ประธานจัดงานมิตรสัมพันธไทย-ญี่ปุน (รายไดสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย และ
  จัดเปนถุงของขวัญใหตํารวจ ทหาร พลเรือน ตามชายแดนเนื่องในวันปใหม)
๒๕๑๘-๒๕๒๔  คณะอนุกรรมการกิจการดานสตรีของรัฐบาล (ที่ปรึกษา)
๒๕๒๓  ผูประสานการจัดประชุมชาวชนบทไทยทั่วประเทศ (ครั้งแรก)/กรรมการงาน
  “ราตรีศิลปาชีพ”
๒๕๒๔  รักษาการประธานจัดงานรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซ่ียน
๒๕๒๐-๒๕๒๑  ประธานรวมจัดงานบุปผชาติเขตหลังตั้งใจชวย (ตํารวจ ทหาร พลเรือนชายแดน)
๒๕๒๕  • อนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป (ที่ปรึกษา)
  • กรรมการผูประสานงานรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน
๒๕๒๖  • ประธานรวมจัดงาน “วาย ดับบลิว ซี เอ บารซาร”
  • ผูประสานงานการจัดงาน “พัฒนาสินคาหัตถกรรม”

หมำยเหตุ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๘ ตามเสด็จพระวรวงศเธอ พระองคเจาเปรมบุรฉัตร
  ชี่งไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนเอกอัครราชทูตไทยประจํา  
  ประเทศอินเดีย เนปาล อัฟกานิสถาน ศรีลังกา เดนมารก และ นอรเวย

เปดงาน “ศรีสังวาลย” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี องคอุปถัมภของมูลนิธิ

อนุเคราะหคนพิการ ณ โรงเรียนสอนเด็กพิการ 

“ศรีสังวาลย” ปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๒๓
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๒๓

ด้ำนกำรต่ำงประเทศ (บำงกิจกรรม)
 เปนรองประธานสภาสตรีระหวางประเทศ 
International Council of Women (ICW)
เปนเวลา ๖ ป และไดรับเลือกเปนประธานสภาสตรี
ระหวางประเทศ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๒ (ค.ศ. 
๑๙๗๖-๑๙๗๙) ณ การประชุมใหญที่แวนคูเวอร 
ประเทศแคนาดา และไดมีการประชุมในหัวขอเรื่อง 
“Challenge of the Future” การเขาไปทํางาน
ใน ICW นี้ เปนผลใหพระองคเจาเปรม บุรฉัตร ทรง
เลื่อมใส และทรงเปนสมาชิกตลอดชีพคนแรกของ
สภาสตรีระหวางประเทศ และทรงเปนสุภาพบุรุษพระองคแรกดวย
 ในวาระที่สภาสตรีระหวางประเทศฉลอง ๙๐ ปของการกอตั้ง เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๑ หมอม
งามจิตต เปนผูเสนอและสนับสนุนใหองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ นอมเกลาฯ ถวาย

เหรียญเซเรสแหงป ค.ศ. ๑๙๗๙ แดสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๒๒ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในขณะนั้นหมอมงามจิตต ยังดํารงตําแหนงประธาน ICW 
และในตําแหนงเกียรติยศนี้เองที่รัฐบาลอังกฤษในนามของสมเด็จพระนางเจาอลิซาเบธ ไดจัดงาน
เลี้ยงแสดงความยินดีแกหมอมงามจิตต พรอมกันนี้ไดมีประมุขของประเทศตางๆ สงสารมาแสดง
ความยินดีมากมาย ในชวงนี้หมอมงามจิตต เดินทางไปตางประเทศตลอดเวลา เพื่อไปเยี่ยมเยียน
องคการสมาชิก เปดการประชุม และเปดสัมมนาในประเทศตางๆ และไดรับการสนับสนุนในดาน
การเงินจากรัฐบาล (สมัยพลเอกเกรียงคักดิ์ ชมะนันทน เปนนายกรัฐมนตรี)
 หมอมงามจิตต สนใจในงานพัฒนาที่เกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชน อยางยิ่ง ดังนั้นจาก
การที่ไปประชุมในตางประเทศเปนประจํา หมอมงามจิตต จึงไดใหการสนับสนุนองคการ สหประชาชาติ
ในเรื่องปสตรีสากล และปสากลสําหรับเด็กและการพัฒนาชนบทดวย 
งำนชิ้นส�ำคัญที่ได้ปฏิบัติ
๑. ในกำรประชุมกรรมกำรอ�ำนวยกำรสภำสตรีระหว่ำงประเทศ (ICW) ที่ปารีส เมื่อ พ.ศ. 
๒๕๒๐ (ค.ศ. ๑๙๗๗) หมอมงามจิตตไดขอใหสภาสตรีระหวางประเทศยื่นขอเสนอตอ องคการ
สหประชาชาติผานผูแทน ICW “ขอใหชวยรักษาความสงบของโลก อยาใหเกิดการขมเหง รังแก
กันไมวาสวนไหนของโลก” ทั้งนี้ เพราะวาขณะนั่นมีกองทหารของเขมรแดง บุกเขามาฆาคนไทย 
เด็กและผูหญิงอยางโหดรายทารุณหลายครั้งหลายหนในเขตปราจีนบุรี และอรัญประเทศ เพราะ
ตองการอาหารและทรัพยสินเงินทอง
๒. จัดงำนฉลองครบรอบ ๙๐ ปีของสภำสตรีระหว่ำงประเทศ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ กรุงออสโล 
ประเทศนอรเวย และจัดสัมมนาเรื่อง Women in Development ซึ่งเจาหญิงซอนยา พระชายา
ของมกุฏราชกุมารนอรเวย เสด็จมารวมฟงการสัมมนาดวย

ขณะเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อเรี่มกอ

ตั้ง มูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ ณ บานเกศโกมล (บาน

พักนายกรัฐมนตรีสมัยนั้น)
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๒๔

 เขาประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ไอซีดับบลิว เมื่อ
วันที่ ๑๙-๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส ขณะดํารงตําแหนงรองประธาน กิตติมศักดิ์ ไอซีดับ
บลิว (พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๙) โดยมี ดร.โดลาชชาฮี่ เปน
ประธานฯ สภาสตรี ไอซีดับบลิว (พ.ศ. ๒๕๔๑๖-๒๕๑๙) โดย
มีผูแทนสภาสตรีประเทศตางๆ
แถวที่ ๑  ประเทศสุรินัม เนเธอรแลนด เลบานอน อิหราน     
            ฝรั่งเศส ไทย เบลเยี่ยม 
แถวท่ี ๒  ประเทศอสิราเอล แคนาดา แอฟรกิาใต เยอรมน ี          
   อังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เดนมารก นอรเวย  
   อังกฤษ กรีซ

ตามเสด็จพระองคเจาเปรมบุรฉัตร ไปแลกเปลี่ยน ศึกษาดูงาน
ศิลปวัฒนธรรม และวรรณคดีไทย กับประเทศรัสเซีย ตามคํา
เชิญของ องคการสหประชาชาติ สาขายูเนสโก เมื่อป พ.ศ. 
๒๕๑๐

ถายภาพรวมกับผูแทนสตรีเยาวชนประเทศเปรู ในการประชุม 

ไอซีดับบลิว ระดับภูมิภาค เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๕

๓. จัดกำรประชุมใหญ่สภำสตรีระหว่ำงประเทศ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ไนโรบี ประเทศเคนยา ใน
หัวขอ “Communication” ใหสําเร็จลุลวงและไดผลดี สามารถนําสตรีอัฟริกาใตเขาไปประชุมใน
ไนโรบีได ทั้งๆ ที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศนี้ไมเปนมิตรกัน โดยที่พระวรวงฅเธอ พระองคเจา
เปรมบุรฉัตร ทรงชวยเปนธุระเจรจากับรัฐมนตรีตางประเทศให และอีกหลายตอหลายครั้งที่ชาว
ไนจีเรีย และชาวอัฟริกาตะวันตกไมยอมเขารวมการประชุมกับชาวอัฟริกาใต ซึ่งการประชุมที่
ไนโรบีมีสัมมนา ๑ วัน เรื่อง “The Child-today the World’s Future”

๔. จัดประชุมสตรีชนบททั่วโลกและประชุม 
ผู้เชี่ยวชำญ ผู้บริหำรที่มีอ�ำนำจตัดสินใจในด้ำน
พัฒนำชนบท เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กรุงมะนิลา 
ประเทศฟลิปปนส การประชุมครั้งนี้เรียกวา “Inter-
national Seminar of Leadership Training for 
Rural Women in Socio-Economic Develop-
ment” ซึ่งประธานาธิบดีมารคอส เปนประธานเปด 
งาน
๕. พ.ศ. ๒๕๒๔ จัดงำนโคเน็กช์ ๘๑ - สหชำติ ศิลปำชีพ 
(Conex ’81) ในพระบรมราชินูปถัมภ หรือชื่อทางการ
วา งานแสดงผลิตภัณฑหัตถกรรมระหวางประเทศ 
และการประชุมชาวชนบททั่วโลก ป ๒๕๒๔ Inter-
national Crafts Conference and Exhibition 
1981 under the Royal Patronage of Their Maj-
esties the King and the Queen of Thailand) 
เปนการจัดงานแสดงผลิตภัณฑหัตถกรรมระหวาง
ประเทศ ที่สวนอัมพร มีการประชุมชาวชนบททั่ว
โลก ที่สวางคนิวาส มีนิทรรศการเทคโนโลยีพื้นบาน 
ที่สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย โดยหมอมงามจิตต 
เปนผูริเริ่ม ผลักดันและหาเงินทุนจากรัฐบาล จาก
สหประชาชาติ สาขา ยู เอ็น เอฟ พี เอ (UNFPA) จาก
สาขายูนิเซฟ (UNICEF) จากสาขาแอสแคป (ESCAP) 
และจากสาขายูนิโด (UNIDO) เพื่อสนับสนุนการ
จัดงาน และการเดินทางมารวมงานจากทั่วโลก ใน 
๘๘ ประเทศ อีกทั้งเปนผูกระตุนใหเกิดความรวมมือ
ระหวางรัฐบาล องคการเอกชนและองคกรระหวาง
ประเทศดวย
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๒๕

ผู้แทนรัฐบำลไทย และที่ปรึกษำคณะผู้แทนรัฐบำลไทย
 ในการประชุมระหวางประเทศและการประชุมสหประชาชาติ ตามลําดับดังนี้ คือ 
๒๕๐๐ การประชุม UNCTAD, CASTASIA, International Social Development
 ณ กรุงนิวเดลลี ประเทศอินเดีย เปนผูแทนสตรีไทยและสภาสตรีระหวางประเทศ 
๒๕๑๖ European Security Conference ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด
๒๕๑๗ UN. World Population Conferences ณ กรุงบูคาเรสต ประเทศโรมาเนีย  
 และเปนกรรมการดําเนินงานสําหรับองคการเอกชนระหวางประเทศ (Tribune) 
๒๕๑๙-๒๕๒๒  การประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
๒๕๒๐ • การประชุมภูมิภาคของสหประชาชาติ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
 • The Commission on Status of Women Conference to Draft the Con 
  vention on Elimination of Discrimination of Woman ณ กรุงเจนีวา 
  ประเทศสวิตเซอรแลนด
๒๕๒๑ การประชุม UNESCO Regional Conference of Ministers and Those
 Responsible for Economic Planning in Asia and Oceania ณ กรุงโคลัมโบ  
 ประเทศศรีลังกา
๒๕๒๒ การประชุม FAO World Conference on Agrarian Reform and Rural
 Development
๒๕๒๓ การประชุม IWY (International Women Year) Mid-Decade Conference
 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก

ด้ำนส่งเสริมสถำนภำพสตรี
 ใหมีบทบาทตอการเสริมสรางประเทศในดานตางๆ
 ๑. เปนผู บุกเบิกคนแรกใหสตรีไทยออกมาทํางานสาธารณประโยชนอยางเปนระบบอัน
เปนการชวยแบงเบาภาระสังคมโดยสวนรวม
 ๒. ดวยจริยปฏิบัติและผลงานโดยตลอดมาของทาน สะทอนใหเห็นถึงความสามารถของ 
สตรีไทย นอกจากนี้ยังเปนผูที่สงเสริมและชักนําสตรีไทยมีสถานภาพเปนที่ยอมรับยกยอง และ เชิดชู
ในวงสังคมวาสามารถทําประโยชนใหแกประเทศชาติได หมอมงามจิตต ปฏิบัติงานดวยการ จัดตั้งให
มีสมาคม มูลนิธิตางๆ ตามความตองการของสังคมไทยในขณะนั้น โดยเปนผูริเริ่มวิธีการ ทํางานแบบ
ประสานงาน และเชื่อมโยงระหวางองคการกุศลและบุคคลตางๆ ทํางานรวมกันเปนคณะ ไมทําคน
เดียว โดยดึงบุคคลจากทุกวงการที่เกี่ยวของมารวมงานกัน เมื่องานใดสําเร็จลุลวงดี และสามารถ
ดําเนินการไปไดเอง ทานจะปลอยวางใหบุคคลอื่นดําเนินงานตอไป และทานจะริเริ่มเรื่องอื่นตาม
ความตองการของสังคมตอไป นอกจากนี้ เมื่อทานเห็นวางานใดที่จะเปนประโยชนกับประเทศชาติ
ไดอีก ทานจะระดมพลังคนและทรัพยากรตางๆ เขามาชวย เพื่อใหเกิดประโยชนดานอื่นๆ เพิ่มขึ้น
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๒๖

ด้ำนสื่อมวลชน
๒๔๘๙-๒๕๑๑  เปนบรรณาธิการ (สตรีไทยรุนแรก) หนังสือพิมพรายสัปดาหภาษาอังกฤษ  
 ฉบับแรก ของประเทศไทย “สแตนดารด” ตลอดระยะเวลา ๒๑ ป ตั้งขึ้น  
 สมัยสงครามโลก ครั้งที่ ๒ โดยเจตนาจะโฆษณาเผยแพรประเทศไทยไปยัง  
 นานาประเทศ และใหนานาประเทศเขาใจวัฒนธรรมและทราบเหตุการณ  
 ในประเทศอยางถูกตอง
๒๔๙๙-๒๕๑๑  บรรณาธิการ วารสารยุวกาชาด-ประเทศไทย
๒๕๐๓-๒๕๑๑  เจาของและบรรณาธิการ หนังสือสําหรับผูหญิง “เรวดี”
๒๕๐๔-๒๕๐๙  เจาของและบรรณาธิการหนังสือ “เยาวชน” ในการนี่ไดริเริ่มจัดหาทุนให  
 เยาวชนจาก ตางจังหวัดที่ไดเขามาทัศนคึกษา และเยี่ยมคารวะบุคคลสําคัญ  
 ในสถานที่ราชการตางๆ ในกรุงเทพฯ เปนหมูคณะดวยทราบวาภายหลัง  
 รัฐบาลไดรับงานชิ้นนี้ไปดําเนินการตอ
๒๕๐๙ Publication หนังสือสําหรับเด็ก กระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๑๐ Publication Travelogues to South America
๒๕๑๓ Publication Leadership Training

กิจกรรมสุดท้ำยก่อนถึงอนิจกรรม 
• ระดับประเทศ ทำงด้ำนพัฒนำชนบทและพัฒนำเยำวชน

 มูลนิธิศูนย์กลำงประสำนงำนพัฒนำชนบท กอตั้งจากมติที่ประชุมของผูแทนองคการของ
รัฐและเอกชน ที่ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทประมาณ ๒๙ องคการ (ป พ.ศ. ๒๕๒๒) เพื่อทําหนาที่ 
ประสานงาน กิจการพัฒนาชนบทของภาครัฐและเอกชนอันจะเปนการชวยสงเสริมการพัฒนาชนบท 
อีกทางหนึ่ง โดยหมอมงามจิตต บุรฉัตร นําเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง ที่พระราชทานชวยชาว
ชนบทเปนทุนกอตั้งและมีผูบริจาคเงินสมทบอีกเปนลําดับ ฯลฯ (ประธานกอตั้ง และประธานมูลนิธิ
คนแรก)
 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ เพื่อเยำวชน ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ เปนผูประสานงานการกอ
ตั้งโดยสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงเปน
องคประธานกอตั้งและองคประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ ซึ่งองคการเอกชน ๑๐ องคการ ที่มีสาขา 
ทั่วประเทศรวมใจกันกอตั้งในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป เพื่อถวายความจงรักภักดีตอ 
ประเทศชาติ ศาสนา และราชวงศจักรี ตลอดทั้งบรรพบุรุษไทยทุกคนที่ชวยกันรักษาเอกราชมาโดย
ตลอด เพื่อสนับสนุนรัฐบาลและเพิ่มเยาวชนที่ดีใหเปนสัญลักษณที่คนไทยทุกคนทั้งในประเทศ และ
นอกประเทศ เปนเจาของโครงการรวมกันอุปถัมภเยาวชนที่ประพฤติดี และขัดสนจากชนบททั่วประเทศ
ไดมึโอกาสศึกษาอยางตอเนื่องจนมีงานทํา เนื่องจากเยาวชนเปนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญที่จะตอง
ทํานุบํารุงรักษาประเทศชาติตอไป (ประธานกรรมการดําเนินงานมูลนิธิฯ คนแรก)

• ระดับโลก ทำงด้ำนพัฒนำสตรี และวัฒนธรรม
 ประธำนกิตติมศักดิ์สภำสตรีระหว่ำงประเทศ (ICW) ไดรับเลือกตั้ง ๒ วาระ วาระละ ๓ ป
ซึ่งมีหนาที่เปนทั้งที่ปรึกษา และกรรมการอํานวยการของสภาสตรีระหวางประเทศ ซึ่งมีสิทธิ์
ออกเสียงดวย
 กรรมกำรสภำบริหำรกองทุนระหว่ำงประเทศ องค์กำรยูเนสโก สํานักงานใหญ กรุงปารีส 
กองทุนนี้มีวัตฤประสงคเพื่อสงเสริมวัฒนธรรม เพื่อที่จะพิจารณาใหเงินชวยเหลือแกบรรดา ประเทศ
ตางๆ ๔๐ ประเทศ ขณะนั้นมีเงินสนับสนุน ๒ ลานเหรียญสหรัฐ
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๒๗

รำยชื่อประเทศที่ไปศึกษำดูงำนสังคมสงเครำะห์ ประชุม ฯลฯ ตำมค�ำเชิญของ
รัฐบำล สถำบันและองค์กรต่ำงๆ ทั่วโลกในทุกทวีป คือ

อัฟกานิสถาน พมา กัมพูชา ศรีลังกา จีน ฮองกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหราน อิสราเอล ญี่ปุน 
เกาหลี คูเวต ลาว มาเลเซีย เนปาล ปากีสถาน ฟลิปปนส สิงคโปร ไตหวัน เวียดนาม ตุรกี 
ออสเตรีย เบสเยี่ยม เชคโกสโสวะเกีย เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ ฮังการี 
ไอซแลนด อิตาลี ลักเซมเบิรก เนเธอรแลนด สวีตเซอรแลนด นอรเวย โปแลนด โปรตุเกส 
โรมาเนีย สเปน สวีเดน รัสเซีย ยูโกสลาเวีย อารเจนตินา บราซิล โคลัมเบีย กรีนแลนด เปรู อุรุกวัย 
เปอรโตริโก แคนาดา เม็กซิโก อเมริกา ออสเตรเลีย ฟจิ นิวซีแลนด อียิปต เคนยา เซาทอัฟริกา 
เซเนกัล แทนซาเนีย
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์

• ประเทศไทย
 - พ.ศ. ๒๔๙๕ ตริตาภรณชางเผือก
 - พ.ศ. ๒๕๐๒ ทุติยาภรณมงกุฏไทย
 - พ.ศ. ๒๕๑๐ เหรียญกาชาดสรรเสริญ ชั้น ๑
 - พ.ศ. ๒๕๑๙ ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ
• ประเทศเกาหลี พ.ศ. ๒๕๒๕ 

ปริญญำกิตติมศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๓ สังคมสงเคราะหศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (คนแรก)

กิตติมศักดิ์อื่นๆ
พลเมืองกิตติมศักดิ์แหงเมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เกียรติประวัติของหม่อมงำมจิตต์ บุรฉัตร
ไดรับการบันทึกไวใน The World Who’s Who of Women,

Third Edition, published by International Biographical Center,
Cambridge, England

สรุปไดวาหมอมงามจิตต บุรฉัตร “สตรีไทยผูนําสตรีของโลก” เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติของ 
นักสังคมสงเคราะห นักพัฒนาสังคมผูเสียสละระดับโลก เปนผูนําสตรีที่มีวิสัยทัศนกวางไกล ริเริ่ม 
งานระดับชาติจํานวนมากตั้งแต ๕๐ กวาปที่แลว ซึ่งเปนงานสาธารณกุศลที่สงเสริมสนับสนุนงาน 
ของรัฐบาล และงานเหลานั้นยังจําเปนและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ซึ่งอํานวยคุณ
ประโยชน ในการพัฒนาคน สังคมและประเทศชาติตลอดมา อีกทั้งไดรับการยกยองในระดับโลก 
หมอมงามจิตต จึงเปนบุคคลตัวอยางและแรงบันดาลใจใหแกสตรีไทยรุนตอๆ ไปที่จะพัฒนาตนเอง
ใหมีคุณคา ทํางานดวยความเสียสละ ใหมีมาตรฐานในการทํางานระดับสากลและดํารงตนอยางมี

คุณธรรม เพื่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

หมายเหตุ สามารถคนหาขอมูลเพิมเดิมไดที http://www.princessngarmchit.org
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๒๘

 กุลสตรีนามทานนี้เกียรติไกล 

 เลิศวิไลลํ้าคาสมศักดิ์ศรี 

 หมอมงามจิตต บุรฉัตรยอดนารี 

 ดุจเพชรดีที่งดงามแสนโสภา

  ทานบําเพ็ญประโยชนหลายดานเดน 

  เฉกเชนสังคมสงเคราะหทานอาสา 

  ในประเทศ - ตางประเทศนานา 

  ทั้งมูลนิธิ - สมาคมทั่วไป

 ชวยสงเสริมสถานภาพของสตรี

 งามจิตใจดังที่มีมากเกินใคร 

 กอตั้งองคการตางๆ มากมาย 

 คือผูนําสตรีไทยสูสากล

  กุลสตรีนามทานนี้ลือชื่อ 

  นามเดนระบือกองไปทุกแหงหน 

  หมอมงามจิตต บุรฉัตรงามวิมล 

  ทั่วสกลเชิดชูนามเธอเอย

ดวยความอุปถัมภ ของ มูลนิธิสุนทราภรณ ๒๕๕๒ 

หม่อมงำมจิตต์ บุรฉัตร
เพลงสดุดี

วงดนตรีสุนทราภรณ 

คํารอง-ทํานอง : พศร.
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๒๙

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงำมจิตต์ บุรฉัตร
ความหมายของสัญลักษณ

โล่เกียรติคุณ

เข็มเชิดชูเกียรติ

ควำมหมำยของรูปแบบเข็ม
- เปนการประสมประสานของแนวสัญลักษณเติมของมูลนิธิฯ กับรางวัล

ส่วนที่มำจำกสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ
- รูปเทวดำยกฉัตร เปนหลักขององคประกอบ แตใหความสําคัญกับองคฉัตร โดย  

 วางอยูกลางภาพและอยูในระดับสูงสุด อีกทั้งขยายใหมีขนาดใหญขึ้น เพราะ

 เปนความหมายหลักของราชสกุล

- องค์เทวดำและกลุ่มเมฆ ปรับรายละเอียดใหดีกลมกลืนกับองคประกอบ

- พื้นหลังบริเวณกลำงเข็มเปนรูปหัวใจ แทนความหมายของคําวา “จิตต” อันเปน  

 สวนหนึ่งของนามของทานเจาของรางวัล

- เส้นรอบรูปของตัวเข็มฟอร์มรูปดอกบัว อันเปนสัญลักษณของความดีงาม ซึ่งเปน  

 สวนหนึ่งของนามทานเจาของรางวัลเชนกัน

ส่วนที่เปนสัญลักษณ์ของรำงวัล เปนชื่อรางวัลตางๆ ที่กําหนดไว และสามารถ

เปลี่ยน ขอความของประเภทรางวัลที่อาจจะกําหนดขึ้นในโอกาสตอไป ตัวอักษรโคงไป

ตามแถบริบบิ้น

ควำมหมำยของสี ใช้สีทั้งหมด ๓ สี ได้แก่
- สีทอง เปนสัญลักษณแทนความมีคุณคา

- สีนํ้าเงิน เปนสัญลักษณแทนราชวงศ

- สีเขียว เปนสีเดิมที่มูลนิธิฯ กําหนดไว แตไดปรับสีใหสดใสยิ่งขึ้น เพื่อเหมาะสมกับสีอื่นที่ใชในองคประกอบของสี

  รูปแบบเข็ม ออกแบบโดย นำยญำณี ตรำโมท

ไดรับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 

กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ ประทานพระอนุญาต 

ใหเชิญพระนามจารึกลงบนโลเกียรติคุณ ตั้งแต พ.ศ.๒๕๕๓

รูป “เทวดายกฉัตร” เปนตราประจําพระองคของพระวรวงศเธอ พระองคเจาเปรมบุรฉัตร 

และหมอมงามจิตต บุรฉัตร และปจจุบันไดรับอนุญาตใหนํามาใชเปนสัญลักษณของมูลนิธิ 

อนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร
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๓๐

 วัตถุประสงค์ของมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงำมจิตต์ บุรฉัตร

รำยนำมเจ้ำภำพถวำยสังฆทำน ในงำน 

“วันหม่อมงำมจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส�ำคัญของโลก” ครั้งที่ ๓๔

ประจ�ำปี ๒๕๖๒

๑.  มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการ ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

๒.  สภาสตรีแหงชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ 

๓.  สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

๔.  มูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ 

๕.  มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร ในพระบรมราชินูปถัมภ 

๖.  มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ 

๗.  มูลนิธิศูนยกลางประสานงานพัฒนาชนบท 

๘.  มูลนิธิกฤตานุสรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

๙.  มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ 

๑๐. สภายุวพุทธิกสมาคมแหงชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ

๑.  จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรเกียรติคุณ หมอมงามจิตต บุรฉัตร เพื่อใหเปนตัวอยาง และ แบบฉบับที่ดี   

 โดยเฉพาะแกอนุชนรุนหลัง

๒.  พิจารณาใหความรวมมือสนับสนุนองคการสังคมสงเคราะห และองคการพัฒนาสังคม 

 ที่หมอมงามจิตต บุรฉัตร ไดมีสวนริเริ่มกอตั้งตามความเหมาะสม

๓.  พิจารณาใหรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร อนุสรณ” แกบุคคลที่สมควรไดรับการยกยอง

๔.  สงเสริมสนับสนุนโครงการ และกิจกรรมเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห การศึกษา การพัฒนาชนบท

 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามที่เห็นสมควร

๔.  ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน หรือรวมมือกับองคกรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน 

๖.  ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด

Final2-CCR.indd   30 11/10/2562 BE   12:01



๓๑

พระนำม  และรำยนำมคณะกรรมกำรมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงำมจิตต์  บุรฉัตร

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ ประธานกิตติมศักด์ิ
ปลัดกรุงเทพมหานคร  (นางศิลปสวย  ระวีแสงสูรย)  ท่ีปรึกษา
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ  (พลโท สรรเสริญ  แกวกําเนิด) ท่ีปรึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล (พันตํารวจเอก บุญสง  จันทรีศรี) ท่ีปรึกษา
นายสมพร เทพสิทธา ประธานมูลนิธิ
คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน รองประธาน
คุณหญิงแสงเดือน ณ  นคร รองประธาน
ประธานมูลนิธิอนุเคราะหคนพิการ ในพระราชูปถัมภฯ  กรรมการ
 (นางณินทิรา  โสภณพนิช) 
ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ กรรมการ
 (พลเอกสิงหา  เสาวภาพ) 
ประธานสภาสมาคมสตรีแหงชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ กรรมการ
 (ดร.วันดี  กุญชรยาคง  จุลเจริญ)
ประธานมูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ กรรมการ
 (นางสายสม  วงศาสุลักษณ)
ประธานมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร ในพระบรมราชินูปถัมภ กรรมการ
 (คุณหญิงตรึงใจ  อิฐรัตน)
ประธานมูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ  กรรมการ
 (พล.ต.ต.นรวัฒน  เจริญรัชตภาคย)
ประธานมูลนิธิศูนยกลางประสานงานพัฒนาชนบท กรรมการ
 (นางฉันทมน  แนวบุญเนียร) 
นางเฉิดโฉม จันทราทิพย กรรมการ
ผศ.ดร.แตงออน ม่ันใจตน กรรมการ
นายนคร ศิลปอาชา กรรมการ
ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ กรรมการ
ภราดา ดร.ประทีป   ม.โกมลมาศ กรรมการ
ดร.ปราศรัย ประวัติรุงเรือง กรรมการ
ผศ.ดร.พรทิพย พุกผาสุข กรรมการ
ดร.พรชัย มงคลวนิช กรรมการ
นายยรรยง คุโรวาท กรรมการ
นางวิไล ต้ังสิน  วิทยฐานกรณ กรรมการ
นางสาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา กรรมการ
นางอุบล วิชัยดิษฐ กรรมการ
นางอารยา อรุณานนทชัย กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวอุไรวรรณ รังคะอุไร กรรมการและเลขาธิการ
นางสาวกรรณภรณ วงศปยะกุล กรรมการและผูชวยเลขาธิการ 
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๓๒

รำยนำมผู้บริจำคเงินทุนก่อตั้ง 

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงำมจิตต์ บุรฉัตร 
ในงำนหม่อมงำมจิตต์ร�ำลึก “รำตรีกุหลำบพรำวดำวสุกใส” ปี ๒๕๓๔

 ๑.   คุณอรพินท คณาธนะวนิชย                                                    ๓๐๐,๐๐๐  บาท
 ๒.  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)                                               ๒๐๐,๐๐๐  บาท
     ๓.  คุณศรีภูมิ - ม.ร.ว.หญิงวรรณาภรณ ศุขเนตร                                     ๒๐๐,๐๐๐  บาท
     ๔.   คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร (ประธานจัดงานฯ ป ๒๕๓๔)                           ๑๐๐,๐๐๐  บาท
     ๕.   คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี                                                   ๑๐๐,๐๐๐  บาท
     ๖.  ธนาคารแหลมทอง จํากัด (มหาชน)                                             ๑๐๐,๐๐๐  บาท
  ๗.   บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)                                           ๑๐๐,๐๐๐  บาท
     ๘.   คุณพนิดา สารสาส                                                            ๕๐,๐๐๐  บาท
     ๙.   บริษัท เจริญเลิศ จํากัด                                                         ๕๐,๐๐๐  บาท
    ๑๐.  คุณหญิงวรรณี วิทยะสิรินันท                                                    ๕๐,๐๐๐  บาท
    ๑๑.  ทานผูหญิงเชิญ พิศลยบุตร                                                      ๓๐,๐๐๐  บาท
   ๑๒.   ทานผูหญิงสมศรี เจริญรัชตภาคย                                                ๓๐,๐๐๐  บาท
   ๑๓.   คุณหญิงวันทนา โรจนนิล                                                        ๓๐,๐๐๐  บาท
   ๑๔.   คุณบุญเลิศ ชาติวิวัฒนพรชัย                                                    ๓๐,๐๐๐  บาท
   ๑๕.  คุณคณิต เลาลิขิตนนท                                                         ๓๐,๐๐๐  บาท      
   ๑๖.  ภัตตาคารเรือนหอ                                                             ๓๐,๐๐๐  บาท
   ๑๗.   บริษัท แปลนอาคิเทค จําากัด                                                    ๒๕,๐๐๐  บาท
   ๑๘.   หางหุนสวนจํากัด โคลัมเบีย                                                     ๒๐,๐๐๐  บาท
   ๑๙.   คุณโศภิณ สารสาส อัศวเกียรติ์                                                  ๒๐,๐๐๐  บาท
   ๒๐.   สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ                         ๑๐,๐๐๐ บาท
   ๒๑.   มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการ ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี ๑๐,๐๐๐  บาท
   ๒๒.   สภาสตรีแหงชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ                                         ๑๐,๐๐๐  บาท
   ๒๓.   มูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ                 ๑๐,๐๐๐  บาท
   ๒๔.   มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร ในพระบรมราชินูปถัมภ                                   ๑๐,๐๐๐  บาท
   ๒๕.   มูลนิธิศูนยกลางประสานงานพัฒนาชนบท                                        ๑๐,๐๐๐  บาท
   ๒๖.   มูลนิธิกฤตานุสรณ ในพระบรมราชูปถัมภ                                          ๑๐,๐๐๐  บาท
   ๒๗.   มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ                     ๑๐,๐๐๐  บาท
   ๒๘.   พีระยานุเคราะหมูลนิธิ                                                         ๑๐,๐๐๐  บาท
   ๒๙.   ม.ล.จิรายุ - ทานผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยา                                ๑๐,๐๐๐  บาท
   ๓๐.   ศ.คุณหญิงสุภาพ วีรวรรณ                                                      ๑๐,๐๐๐  บาท
   ๓๑.   คุณวันเพ็ญ เจิมประไพ                                                          ๑๐,๐๐๐  บาท
   ๓๒.   มูลนิธิชวยเหลือเด็กกําพราสตรีไทยมุสลิมแหงประเทศไทย                         ๑๐,๐๐๐  บาท
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๓๓

งำน “ วันหม่อมงำมจิตต์  บุรฉัตร  บุคคลส�ำคัญของโลก ”

งำนสร้ำงเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๔  ประจ�ำปี ๒๕๖๒

 หมอมงามจิตต บุรฉัตร  ในพระวรวงศเธอ พระองคเจาเปรมบุรฉัตร ไดประกอบคุณงามความดีแก

ประเทศชาติเปนอเนกประการ เปนนักสังคมสงเคราะห นักพัฒนาสังคม พัฒนาการศึกษา ผูเสียสละเปนผูนํา

สตรีที่มีวิสัยทัศนกวางไกล โดยริเริ่มกอตั้งองคการสาธารณกุศลมากมายตั้งแต ๖๐ ปที่แลว อีกทั้งเปนคนไทย

คนเดียวและคนเอเชียคนที่สอง ที่ไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงประธานสภาสตรีระหวางประเทศ

ในรอบ ๑๓๐ ป  ซึ่งมีองคการสมาชิกถึง ๗๕ ประเทศ รวมทั้งเปนกรรมการสภาบริหารกองทุนระหวาง

ประเทศขององคการยูเนสโก เพื่อชวยสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางชาติ กอใหเกิดความสัมพันธที่แนนแฟน                

ของประชาชน และเกิดสันติภาพในโลก

 คุณสมบัติอันเปนเลิศเหลานี้ลวนเปนประจักษพยานไดดีถึงการเปนผูที่ยึดมั่นคุณธรรม มุงมั่น

ทํางานและเสียสละอุทิศตนเพื่อชาวไทยและชาวโลก องคการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง

สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – 

UNESCO) จึงไดประกาศยกยองให  หมอมงามจิตต บุรฉัตร เปนบุคคลสําคัญของโลก ในโอกาส ๑๐๐ ป 

ชาตกาล ในป ๒๕๕๘ ในฐานะผูมีผลงานดีเดน ดานสังคมสงเคราะห การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนา

ชุมชน และการศึกษา ดานวัฒนธรรม

 จึงนับเปนเกียรติอยางสูงแกประเทศไทย  คนไทย  โดยเฉพาะ สตรีไทย และไดรับพระกรุณาธิคุณ

จาก พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ ทรงเปนองค

ประธานคณะกรรมการจัดงาน “ฉลองครบ ๑๐๐ ป ชาตกาล หมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” 

ในป ๒๕๕๘  โดยไดเสด็จทรงเปนประธานการประชุมเตรียมงาน ๒ ครั้ง กับทั้งไดเสด็จไปทรงเปนประธาน ใน

งานฉลองฯ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๕๘  ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการตางประเทศ และเสด็จไปทรงเปน

ประธานเปดนิทรรศการ “จิตงามดุจดอกบัว” เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ หอศิลปวัฒนธรรม           

แหงกรุงเทพมหานคร พรอมทั้งมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ในกรุงเทพฯ และในสวนภูมิภาค เพื่อเชิดชูเกียรติคุณ 

และเผยแพรผลงานระดับชาติ และระดับโลกของหมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญ ของโลก                       

 วัน “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” จัดเปนครั้งแรก เมื่อป ๒๕๒๘ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จ            

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จเปนองค

ประธานเปดงานที่หอประชุมบานมนังคศิลา เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ซึ่งเปนวันที่หมอมงามจิตต บุรฉัตร    ถึงแก

อนิจกรรม จัดโดยองคการกุศลตางๆ ที่หมอมงามจิตต บุรฉัตร  มีสวนเกี่ยวของประมาณ ๔๕ หนวยงาน

 การจัดงาน “วันหมอมงามจิตต  บุรฉัตร  บุคคลสําคัญของโลก” งานสรางเสริมคนดีมีคุณธรรม     

จัดเพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีและเผยแพรเกียรติคุณของหมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก        

และมอบรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” ใหแกบุคคลผูบําเพ็ญประโยชนตอเยาวชน 

สังคม ประเทศชาติ และหมูบานหัตถกรรมดีเดน เพื่อเปนการยกยองใหกําลังใจอนุชนรุนหลังในการปฏิบัติ

หนาที่ ตลอดจนเปนตัวอยางใหแกคนในสังคมในการปฏิบัติหนาที่ ดวยความมุงมั่น เสียสละ อันจะสงผลดี     
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๓๔

ตอการพัฒนาเยาวชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม ซึ่งเปนการดําเนินรอยตามจริยปฏิบัติ และคุณธรรม

สําคัญขอหนึ่งของ “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” ที่ตลอดชีวิตของทาน มีแตการให คือใหความเมตตา ใหโอกาส   

ใหเกียรติยกยอง ใหกําลังใจสงเสริมสนับสนุนเพื่อนรวมงาน ผูนอย และผูใตบังคับบัญชาดวยความจริงใจ

 เมื่อป ๒๕๓๔  คือ ๒๙  ปที่แลว พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ     

ไดประทานพระเมตตาเสด็จไปทรงเปนประธานในงาน “ราตรีกุหลาบพราวดาวสุกใส” เพื่อหารายไดกอตั้ง

มูลนิธิฯ อีกทั้งทรงพระกรุณาเสด็จไปทรงเปนประธานในงาน “วันหมอมงามจิตต  บุรฉัตร  บุคคลสําคัญของ

โลก” งานสรางเสริมคนดีมีคุณธรรม ตอเนื่องเปนประจําทุกป  

 สําหรับการจัดงานป ๒๕๖๒ นี้ เปนการจัดงานครั้งที่ ๓๔ และไดประทานพระเมตตาโปรดให 

หมอมราชวงศ สมลาภ กิติยากร เปนผูแทนพระองค มาเปนประธานในงานฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ 

ตางสาํนกึในนํา้พระทยัอนัเปยมดวยพระเมตตาของพระองคทานตลอดมา นบัเปนพระกรณุาธคิณุอนัใหญหลวง 

และเปนมหากุศลยิ่งนัก ยังผลใหมีผู ศรัทธา ทั่วประเทศ สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิฯ 

อยางตอเนื่องตลอดมา

 ในนามของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ผมขอแสดงความขอบคุณอยางสูง ในความกรุณาของ 

คุณยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย และ คุณอรพินท คณาธนะวนิชย บุตรสาว ที่ไดบริจาคเงินต้ังแตเริ่มกอต้ัง

มูลนิธิฯ จํานวน ๑.๓ ลานบาท ตั้งเปนกองทุน “หมอมงามจิตต บุรฉัตร ผูทรงคุณและเปนที่รัก” เพื่อสนับสนุน

โครงการตางๆ ขอขอบคุณอธิบดีกรมประชาสัมพันธ ที่ไดเอื้อเฟอใหมูลนิธิฯ ใชสถานที่ประชุม สถานที่จัดงาน 

และประชาสัมพนัธการจัดงานอยางดยีิง่ตลอดมา ขอขอบคณุ ผูวาราชการกรงุเทพมหานคร และปลดักระทรวง

มหาดไทยทีใ่หความสนบัสนนุเปนอยางด ี ขอขอบคณุ ผศ.ดร.พรทพิย พกุผาสขุ ทีก่รณุารบัเปนประธานจัดทํา

หนังสือที่ระลึกเลมนี้ ซึ่งเปนหนังสือมีคุณคา และเปนกําลังใจแกผูไดรับรางวัลอยางยิ่ง ขอขอบคุณ ประธาน

โครงการและกรรมการทุกคณะที่ชวยคัดเลือกผูที่เหมาะสมเขารับรางวัลฯ ขอขอบคุณ  ผูมีจิตศรัทธาบริจาค

เงินสนับสนุนและใหความชวยเหลือการจัดงานทุกทาน รวมทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ  นอกจากนี้  ขอขอบคุณ คุณอารยา อรุณานนทชัย 

โดยไดอุปถัมภใหโรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน จัดอาหารเปนพิเศษ และขอขอบคุณ ดร.พรชัย 

มงคลวนิช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ที่สนับสนุนคาใชจายและการจัดทําหนังสือเลมนี้ ทั้งนี้ยอมแสดงให

เปนที่ประจักษวาคณะกรรมการ และผูใหความสนับสนุนทุกคนเปนกําลังสําคัญในการยกยองใหกําลังใจแกผู

บําเพ็ญคุณความดีทั่วประเทศ และมีสวนรวมในการแสดงความกตเวทิตาคุณตอ “หมอมงามจิตต บุรฉัตร 

ผูทรงคุณและเปนที่รัก” ซึ่งจากไปเพียงกาย แตไดฝากผลงานและคุณงามความดี  ไวในความทรงจําของพวก

เราตราบนิจนิรันดร ดังพระนิพนธในสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราช

องคที่ ๗ แหงกรุงรัตนโกสินทร “พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนตเสนงคง  สําคัญหมายในกายมี 

นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย สถิตทั่วแตชั่วดี ประดับไวในโลกา”  

                                                                   

      (นายสมพร   เทพสิทธา)

ประธานมูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต  บุรฉัตร

Final2-CCR.indd   34 11/10/2562 BE   12:02



๓๕

เวลา   ๐๘.๐๐–๑๔.๐๐ น. จําหนายผลิตภัณฑจากหมูบานที่ไดรับรางวัล ผลิตภัณฑคนพิการ ณ หองประชุม ๑   
 และ หัตถกรรมทั่วไป บริเวณโถงดานหนา ชั้น  ๑ 
เวลา   ๐๗.๔๕  น. ลงทะเบียน (ชั้น ๓)
เวลา  ๐๘.๔๕  น. ผูรวมงานพรอมในหอประชุม ชั้น ๓
เวลา  ๐๙.๐๐  น. พิธีถวายสังฆทาน     
   สมเด็จพระวันรัต  เจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และคณะสงฆ รวม ๑๐ รูป 
   รับสังฆทาน เพื่ออุทิศสวนกุศลใหหมอมงามจิตต บุรฉัตร โดยประธานองคการ  
   เอกชน ตางๆ ที่หมอมงามจิตต  บุรฉัตร เปนประธานกอตั้ง หรือมีสวนรวมกอตั้ง   
   หรือมีสวนริเริ่ม เปนกรรมการกอตั้ง ๑๐ แหง  คือ มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการฯ 
   สภาสตรีแหงชาติฯ สภาสังคมสงเคระหแหงประเทศไทยฯ มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียรฯ  
   มูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทยฯ มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ   
   มูลนิธิศูนยกลางประสานงานพัฒนาชนบท มูลนิธิกฤตานุสรณฯ
   มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชนฯ  สภายุวพุทธิกสมาคมแหงชาติฯ 
   เปนเจาภาพ   
เวลา  ๑๑.๐๐  น.  หม่อมรำชวงศ์ สมลำภ กิติยำกร  ผูแทนพระองค พระเจ้ำวรวงศ์เธอ
  พระองค์เจ้ำโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนำรีนำถ ประธำนในพิธี
  เดินทำงถึงหอประชุมฯ  
  - มอบของที่ระลึกแกผูใหความสนับสนุนมูลนิธิฯ
  - มอบรางวัล “ หม่อมงำมจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส�ำคัญของโลก ” แก 
   - ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจําจังหวัด (ประธานแมบาน  
    มหาดไทย จังหวัด) ของมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชนฯ
   - อาจารยระดับอุดมศึกษาผูทรงคุณธรรม มีผลงานดีเดนในการพัฒนาคุณธรรม 
    และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
   - ครูในกรุงเทพฯ ผูรับผิดชอบงานมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชนฯ  
   - ผูบําเพ็ญประโยชนดีเดนแกประชาชนและสังคม (ตํารวจจราจร  
    พนักงานกวาดถนน พนักงานขับรถโดยสารประจําทางองคการขนสงมวลชน  
    กรุงเทพ (ขสมก.)  บริษัท ขนสง จํากัด  (บขส.)  พลเมืองดี   
    ดารานักแสดงที่มีจิตอาสา  และ ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทา  
    สาธารณภัย)   
    - คนพิการดีเดนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   - หมูบานหัตถกรรมดีเดนและผูนําหมูบานหัตถกรรมดีเดน
  - ถายรูปรวมกับผูไดรับรางวัลฯ บนเวทีหอประชุม ชั้น  ๓
  - ผูแทนพระองคเยี่ยมชมรานคาของหมูบานหัตถกรรมที่ไดรับรางวัลฯ 
   และสินคาผลิตภัณฑคนพิการ  ณ หองประชุม ๑ และบริเวณโถงดานหนา ชั้น  ๑
  - ผูแทนพระองคเดินทางกลับตามอัธยาศัย

ก�ำหนดกำร
พระเจ้ำวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้ำโสมสวลี  กรมหมื่นสุทธนำรีนำถ

ประธำนกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงำมจิตต์  บุรฉัตร
โปรดให้

หม่อมรำชวงศ์ สมลำภ  กิติยำกร  เปนผู้แทนพระองค์ไปเปนประธำน
ในงำน “ วันหม่อมงำมจิตต์  บุรฉัตร  บุคคลส�ำคัญของโลก ” 
งำนสร้ำงเสริมคนดีมีคุณธรรม   ครั้งที่  ๓๔  ประจ�ำปี  ๒๕๖๒  

วันศุกร์ที่  ๑๘  ตุลำคม  ๒๕๖๒
ณ  หอประชุมกรมประชำสัมพันธ์  เขตพญำไท  กรุงเทพมหำนคร
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๓๖

หลักธรรมสําคัญ 3 ขอ ที่พระพุทธองคทรงสอน

และขอใหยึดถือเปนประจํา คือ 

ศีล สมาธิ ปญญา 

คือทํากาย วาจา ใจใหเปนปกติ 

นึกถึงสภาวะธรรมที่วาเปนปกติ 

มีสมาธิ ปญญาก็เกิดขึ้นตามลําดับ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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๓๗

รายนาม ประวัติและผลงานโดยสังเขป

ของบุคคลดีเดนประเภทตางๆ

และรายชื่อหมูบานหัตถกรรมดีเดน ที่ไดรับรางวัล

“หมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก”

รางวัลสรางเสริมคนดีมีคุณธรรม

ประจําป ๒๕๖๒

(ขอมูล ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒)
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๓๘

ประธำนคณะกรรมกำรอุปกำระเยำวชนประจ�ำจังหวัดปจจุบัน  จ�ำนวน  ๑๕  คน

นำงเพ็ญจันทร์  รัตนำภรณ์วงศ์
ชุมพร

นำยประเสริฐ  ลือชำธนำนนท์
ยโสธร

นำงจิณณำรัชช์  สัมพันธรัตน์
ตาก

นำงนงรัตน์  คงเกษม
รอยเอ็ด

นำงอังคณำ  หัตถกิจโกศล
ปราจีนบุรี

นำงวรำภรณ์  เจริญศิริโชติ
ระยอง

นำงนงค์นิตย์  เนียมศิริ
กาฬสินธุ

นำงสุจิตรำ  ศรีนำม
จันทบุรี

นำงสุภำพร เทียนไชย
ชลบุรี

นำยเพ็ญจันทร์  จันทร
ราชบุรี

นำงจุรีพร  โพธิ์ปภำพันธ์
ลพบุรี

นำงจุฬำรัตน์  วันไชยธนวงศ์
สุพรรณบุรี

ประเภทประธำนคณะกรรมกำรอุปกำระเยำวชนประจ�ำจังหวัด จ�ำนวน  ๒๒  คน
ประธำนคณะกรรมกำรอุปกำระเยำวชนประจ�ำจังหวัด (ประธำนแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัด)

 ของมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ  เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ 
ไดชวยติดตามดูแลทุกขสุขของเยาวชนผูรับทุนมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ 
และสนับสนุนกิจกรรมทุกอยางของมูลนิธิฯ อยางดียิ่ง จํานวน ๒๒ คน
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๓๙

นำงอุรสำ  จินโต
สุราษฎรธานี

นำงวัชรินทร์  จิตรวิเศษ
หนองคาย

นำงกุสุมำล  พงษ์สิทธิถำวร
อุดรธานี

อดีตประธำนคณะกรรมกำรอุปกำระเยำวชนประจ�ำจังหวัด
วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒  จ�ำนวน  ๗  คน

นำงปทมำ  เอี่ยมสุวรรณ
เชียงใหม

ผศ.ดร.จุฑำมณี  ตระกูลมุทุตำ
ยะลา

นำงพิมลรัตน์  สุกใส
ยโสธร

นำงศิรินุช  สวำสดิ์ธรรม
ลําปาง

นำงแสงแข  จันทร์ฉลอง
สกลนคร

นำงสุกำนดำ  วรเวษฐบัญชำ
สมุทรสงคราม

นำงสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ
อํานาจเจริญ
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๔๐

นำงสุรำงค์  อิทธิวรำกร
โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ)
เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

นำงสำวสมสวรรค์  เหล่ำทรัพย์
โรงเรียนทุงทรายวิทยา

อ.ทรายทองวัฒนา  จ.กําแพงเพชร

นำงมะลิวัลย์  กรสี
โรงเรียนกอนแกวพิทยาคม

อ.คลองเขื่อน   จ.ฉะเชิงเทรา

นำงมยุรี  ตวนกู
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณมัธยม

เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร

นำงลัดดำวัลย์  วิเศษะภูติ
โรงเรียนวัดโปงแรด (ปคุณวิทยาคาร) 

อ.เมือง  จ.จันทบุรี

นำวสำวอนุสรำ  สมรูป
โรงเรียนบานหวยกุม (ประสานราษฎรวิทยา)

อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี

นำยสมพจน์  ตรัสศรี
โรงเรียนบานนาคูพัฒนา “กรป. กลางอุปถัมภ”

อ.นาคู  จ.กาฬสินธุ

นำงสำวสำกล  เภรีกุล  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี เขต 2 อ.เมือง  จ.จันทบุรี

นำงศิริวรรณ  กลิ่นจันทร์
โรงเรียนบานเขาเกล็ด

อ.หนองมะโมง   จ.ชัยนาท 

รายนามครู  และ/หรือ เจาหนาที่ในจังหวัดผูรับผิดชอบงาน

มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ  เพื่อเยาวชน  ในพระบรมราชินูปถัมภ

อยางมีประสิทธิภาพดวยเมตตาจิตที่คูควรแกการยกยอง

ผู้ได้รับรำงวัล  “ หม่อมงำมจิตต์  บุรฉัตร บุคคลส�ำคัญของโลก ”  

รางวัลสรางเสริมคนดีมีคุณธรรม  

ประจําป ๒๕๖๒   จํานวน   ๖๖   คน (จาก   ๕๓   จังหวัด) 
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๔๑

นำงกรศิริ   กรองสุดยอด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม

อ.แมริม  จ.เชียงใหม

นำงสำวอังควรำ  รมยำนนท์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

อ.เมือง  จ.ตราด

นำยกฤษณ์  คงเปีย
โรงเรียนเมืองหลังสวน
อ.หลังสวน  จ.ชุมพร

นำงนกแก้ว  ทองกลำง
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา

นำงสุรกิจ  พรมยศ
โรงเรียนวิเชียรมาตุ

อ.เมือง  จ.ตรัง

นำยธนศักดิ์  ไชยบัว  
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ
อ.องครักษ  จ.นครนายก

นำงมัลลิกำ  วรรณำลัย
โรงเรียนผานศึกสงเคราะห ๑

อ.ดอยหลวง  จ.เชียงราย

นำงณัฐวีวรรณ  โพธิ์แก้ว
โรงเรียนมัธยมดานขุนทด

อ.ดานขุนทด  จ.นครราชสีมา

นำงสำวฉันทนำ  บุญส่ง
โรงเรียนบานอางกะปอง

อ.เขาสมิง  จ.ตราด

นำยธนวัฒน์  นำระวิน
โรงเรียนบานนาดีวิทยา
อ.นาทม  จ.นครพนม

นำงสำวทิฆัมพร  สุวรรณทำ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

อ.เมือง  จ.เชียงราย

นำงสุณี  เทพทอง
โรงเรียนบานปากเจา

อ.ทาศาลา  จ.นครศรีธรรมราช
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๔๒

นำงทัศนีย์  เรือนทอง
โรงเรียนวัดโคกโก

อ.เมือง  จ.นราธิวาส

นำงรัตนำ  ซื่อตรง  
โรงเรียนบานโคกสูง
อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย

นำงศุภกำญจน์   ขวัญหลี
โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร

อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช

นำงสำวณัทนรำรัตน์  ธนำนำฬำพำนิชย์
โรงเรียนบานอางทอง

อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ

นำงสำวดวงเพลิน  ไกลถิ่น  
วิทยาลัยเทคนิคนาน

อ.เมือง  จ.นาน

นำงสำวชลลดำ  พันธุ์เนตร
โรงเรียนปทุมวิไล

อ.เมือง   จ.ปทุมธานี

นำงบัวค�ำ  พลเสน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค

อ.เมือง   จ.นครสวรรค

นำยอนุชำ  วิจำรณ์
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี

นำยวีระพันธ์  ค�ำภูษำ
โรงเรียนบานนาสวรรค

อ.เมือง  จ.บึงกาฬ

นำงสว่ำงจิตร์  ค�ำลุน
โรงเรียนบานวังนํ้าเขียว

อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ

นำงสำวสุณิศำ  บินอีซอ  
โรงเรียนบานกวาลอซีรา

อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส

นำงเสำวนิตย์  ไฝสีทอง
 โรงเรียนบานโคกโพธิ์
อ.โคกโพธิ์  จ.ปตตานี
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๔๓

นำงสำวปำริฉัตร  เพียรธรรม
โรงเรียนบานโปงเกตุ
อ.ทายาง  จ.เพชรบุรี

นำงจันทนำ  วังกำษร
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร

อ.เมือง  จ.แพร

นำงสำวสุนันทำ  เสนีย์วงษ์  
โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
อ.ลาดบัวหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา

นำงกรวิภำ  คุณชื่น
โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร

 อ.เมือง  จ.มุกดาหาร

นำงสำวจุฑำมำศ  บุญประเสริฐ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ

อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ

นำงมำรีเยำะ  บุญแต่ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 

อ.กะทู  จ.ภูเก็ต  

นำงสำวชุติมำ  ค�ำแก้ว
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

อ.เมือง  จ.พังงา

นำงอัญชัญ  หนูเพชร
โรงเรียนบานคลองนํ้าใส

อ.กาบัง  จ.ยะลา

นำงประทุม  มิ่งขวัญ
โรงเรียนบานคางปนใจ

อ.วังชิ้น  จ.แพร

นำยคมศักดิ์  ค�ำมีแสง
โรงเรียนบานปลาเดิดปลาปดสําโรง

อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม  

นำงอนงค์  สุขสืบพงศ์
โรงเรียนพัทลุง

อ.เมือง  จ.พัทลุง

นำงค�ำนำง  แสนสุโพธิ์  
โรงเรียนบานชะโดเหลาบึงแกว

อ.พนมไพร  จ.รอยเอ็ด
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๔๔

นำงภคมน  หิรัญมณีมำศ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

อ.เมือง  จ.เลย

นำยกฤษณะพันธุ์  พลำยบัว
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

นำงเนตรนภิส  ตันกุล
โรงเรียนสตรีระนอง
อ.เมือง  จ.ระนอง

นำงสำวปุณญำดำ  พร้อมวงศ์  
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุงวารีวิทยา)

อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย

นำงกมัยธร  จันทวงศ์
โรงเรียนวัดคงคาวดี (ศรีสุวรรณโณศึกษา)

อ.ควนเนียง  จ.สงขลา

นำงสำวสุภำภรณ์  ภู่ดี
โรงเรียนเสาไห “วิมลวิทยานุกูล”

อ.เสาไห  จ.สระบุรี

นำงทิฆัมพร  วทัญุตำงกูร
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร

อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี

นำงอรัญญำ  ยงพันธ์
โรงเรียนศรีนคร

อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย

ว่ำที่ ร.ต.หญิง ฐิตำพร  แก้วเอียด  
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

อ.เมือง  จ.สตูล

นำงเบญจทิพย์  เชษฐพันธ์  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี

อ.เมือง  จ.สิงหบุรี

นำงสำวกิตติพร  ศรีบุรินทร์
โรงเรียนชุมชนบานเชียงกลม

อ.ปากชม  จ.เลย

นำงสำวอังคณำ  ปรำบสกูล
โรงเรียนบานเขากําแพง
อ.อูทอง  จ.สุพรรณบุรี
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๔๕

นำงสำวสุพจี  สุภำพ
วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง

อ.เมือง  จ.อางทอง

นำงสำวมลฤดี  ศรีสำนต์
โรงเรียนบานโพนแอวขัน

อ.นาจะหลวย  จ.อุบลราชธานี

นำงศิริวรรณ  วรรณดี  
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
 อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร

นำงวันเพ็ญ  เสรีพงษ์  
โรงเรียนวัดหนองยาง

อ.หนองฉาง  จ.อุทัยธานี

นำงสำวสุวิมล  มิ่งมูล
โรงเรียนทาโพธิ์ศรีพิทยา

อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี

นำงลักขณำ  บ�ำรุงเอื้อ  
โรงเรียนบานโคกคอน
อ.ทาบอ  จ.หนองคาย

นำยเสน่ห์  ขิงหอม  
โรงเรียนบานหวยไคร 
อ.นํ้าปาด  จ.อุตรดิตถ

นำงชลธิดำ  บุญปญญำรักษ์
โรงเรียนเสนางคนิคม

อ.เสนางคนิคม  จ.อํานาจเจริญ

นำงสำวอรุณศรี  ยศอ่อน
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
อ.โพธิ์ตาก  จ.หนองคาย

หมายเหตุ :  บางจังหวัดไมมีผูไดรับรางวัลฯ  เนื่องจากจังหวัดเหลานั้น มีจํานวนสถานศึกษา

 ที่มีเยาวชนผูรับทุนไมครบตามระเบียบการคัดเลือก
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๔๖

ต�ำรวจจรำจร จ�ำนวน  ๑๐ นำย

ชื่อ-สกุล ดำบต�ำรวจ ฉลอม  ม่วงนนท ์อายุ  ๕๐  ป
ภูมิล�ำเนำเดิม  จังหวัดนครปฐม
กำรศึกษำ มัธยมศึกษาปที่ ๖
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน  ผูบังคับหมูงานจราจร งานสายตรวจ ๓ 
กองกํากับการ ๑ กองบังคับการตํารวจจราจร(ปฏิบัติหนาที่อํานวยการ
จราจรหนาโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ) อายุงาน  ๓๑  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล ปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็ง ไดรับรางวัล
ความดีตอบแทนคุณแผนดิน Best Practice Awards 2019 สาขา
บริการประชาชน จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ไดรับประกาศเกียรติคุณ
จราจรดีเดน จากผูกํากับการกองบังคับการจราจร ประจําป ๒๕๖๑ 
และเกียรติบัตรวิทยากร ดานความปลอดภัยทางถนน จากผูอํานวยการ
สถาบันความปลอดภัยทางถนน ประจําป ๒๕๕๐

ชื่อ-สกุล  ดำบต�ำรวจ ชูศักดิ์  เพชรรักษ์ อายุ  ๓๘  ป
ภูมิล�ำเนำเดิม   จังหวัดนครศรีธรรมราช
กำรศึกษำ   ปริญญาโท
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน ผูบังคับหมูงานจราจร สถานีตํารวจนครบาล 
วังทองหลาง (ปฏิบัติหนาที่อํานวยการจราจรโรงเรียนบดินทรเดชา 
โรงเรียนนานาชาติรีเจนท) อายุงาน  ๑๗  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล ปฏิบัติหนาที่จราจร สมควรแกการยกยอง
เชิดชูเกียรติและเปนตัวอยางที่ดีแกขาราชการ จากผูกํากับสถานี
ตํารวจนครบาลวังทองหลาง ไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนวิทยากร 
โครงการรณรงค “ขับขี่ปลอดภัย ปลูกฝงวินัย อุนไอรัก” และชวยเหลือ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนในพื้นที่

ชื่อ-สกุล    ดำบต�ำรวจ วันชัย  แก้วแสน  อายุ  ๔๖  ป
ภูมิล�ำเนำเดิม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
กำรศึกษำ  ปริญญาเอก
ต�ำแหน่งงำนปจจบุนั ผูบงัคบัหมูงานจราจร สถานตํีารวจนครบาล บางยีขั่น 
(ปฏบิตัหินาทีอ่าํนวยการจราจรบรเิวณหนาปากซอยสมเดจ็พระปนเกลา ๒ ) 
อายงุาน  ๒๐  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบในงาน 
ซ่ือสัตยสุจริต ยุติธรรม ไมเคยถูกรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ี ได
รับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการปองกันรถแขง เคยไดรับ
ใบประกาศเกียรติคุณจราจรดีเดน จากกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
ประจําป ๒๕๖๐ นอกเหนือจากเวลางานไดเปนวิทยากรอบรมใหความรู
แกนักเรียนโรงเรียนวัดนายโรง

ประเภทผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชำชนและสังคม
จ�ำนวน ๕๖ คน
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๔๗

ชื่อ-สกุล    ดำบต�ำรวจ วุฒิ  จินดำ อายุ  ๕๓  ป
ภูมิล�ำเนำเดิม  จังหวัดรอยเอ็ด
กำรศึกษำ  นักเรียนพลตํารวจโรงเรียนตํารวจภูธร ๗ จังหวัด 
  นครปฐม
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน ผูบังคับหมูงานจราจร สถานีตํารวจนครบาล 
ตลาดพลู  (ปฏิบัติหนาที่ตํารวจชางและทําหนาที่ทําคลอดฉุกเฉิน) 
อายุงาน  ๑๖  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล ไดรับคัดเลือกเปนขาราชการตํารวจจราจร
ทําหนาที่จราจรดีเดน ประจําเดือน กุมภาพันธ มีนาคม ตุลาคม ธันวาคม 
ประจําป ๒๕๖๑ จากสถานีตํารวจนครบาลตลาดพลู ปฏิบัติหนาที่
กวดขัน จับกุม วินัยจราจรอยางเครงครัด ตรวจเสริมธนาคาร รานทอง 
และรานสะดวกซื้อ เพื่อปองกันเหตุ ไดปฏิบัติหนาที่ตามโครงการ 
Police Mind ชวยแกไขปญหารถนํา้มันหมดกลางแยกรัชดา - ตลาดพลู 
และเขาแกไขปญหาจราจรทันทีที่เกิดเหตุ

ชื่อ-สกุล    ดำบต�ำรวจ สรำวุธ  รวบรวมวงศ์ อายุ ๔๗  ป  
ภูมิล�ำเนำเดิม  จังหวัดนครปฐม
กำรศึกษำ  มัธยมศึกษาปที่ ๖
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน ผูบังคับหมูงานจราจร สถานีตํารวจนครบาล 
ลุมพินี  (ปฏิบัติหนาที่ประจําจุดหนาโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยา ซอย
ชิดลม) อายุงาน  ๒๕  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล ปฏบัิตหินาท่ีดวยความซ่ือสตัยสจุรติ มคีวาม
วริยิะอตุสาหะ และความเพยีรพยายาม มคีวามรูดานกฎระเบียบ ขอบังคบั 
คาํสัง่ ประพฤตตินอยูในระเบียบแบบแผนของตาํรวจ และมปีฏภิาณไหวพรบิ 
ในการปฏบิตังิาน ไดรบัคดัเลอืกใหเปนขาราชการตํารวจที่ประพฤติปฏิบัติดี
เดน ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

ชื่อ-สกุล    ดำบต�ำรวจ ส�ำรวญ  กำลำ อายุ  ๕๓  ป
ภูมิล�ำเนำเดิม   จังหวัดสุราษฎรธานี
กำรศึกษำ   มัธยมศึกษาปที่ ๖
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน ผูบังคับหมูงานจราจร สถานีตํารวจนครบาล 
บางขุนเทียน (ปฏิบัติหนาที่อํานวยการจราจรหนาปากซอยสมเด็จ
พระปนเกลา ๒) อายุงาน  ๓๐  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ทุมเท  
เสยีสละ ซือ่สตัยสจุรติ ยตุธิรรม และอทิุศตนใหกับหนวยงานอยางกลาหาญ 
มปีฏภิาณไหวพรบิด ีสามารถปฏบัิตงิานบรรลเุปาหมาย กวดขันจับกุม และ
บงัคบัใชกฎหมายกับผูกระทําผดิอยางเครงครดั มสีวนในการการปองกันการ
แขงรถในทางหลวง และเปนวิทยากรใหความรูกับหนวยงานและ
โรงเรียนตางๆ 
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๔๘

ชื่อ-สกุล    สบิต�ำรวจเอก ภมูพิฒัน์  กมลุทรำ อาย ุ ๓๒  ป
ภูมิล�ำเนำเดิม จังหวัดอุดรธานี
กำรศึกษำ  มัธยมศึกษาปที่ ๖
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน ผูบังคับหมูงานจราจร สถานีตํารวจนครบาล 
ฉลองกรุง (ปฏิบัติหนาที่แยกประจําแยกเจาคุณทหาร ถนนฉลองกรุง)  
อายุงาน  ๖  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล   ปฏิบัติหนาที่บังคับใชกฎหมายในพื้นที่รับ
ผิดชอบ เพื่อลดอุบัติเหตุบนทองถนน ออกตรวจปองกันเหตุธนาคาร 
รานคาทอง เปนจิตอาสาภาคประชาชน อํานวยความสะดวกการจราจร 
ใหกับประชาชน เพื่อความปลอดภัย นอกเหนือจากการอํานวยการ
จราจร ไดเปนวทิยากรบรรยายใหความรูเกีย่วกบักฎหมายจราจร ใหแก
นกัเรยีนโรงเรยีนตางๆ และบรรยายความรูเก่ียวกับการใชถนนใหปลอดภยั
แกพนกังานบรษัิทอซูีซุ

ชื่อ-สกุล    สบิต�ำรวจโท โกเมนทร์  ยะค�ำศร ี อาย ุ ๒๘  ป  
ภูมิล�ำเนำเดิม   จังหวัดสกลนคร
กำรศึกษำ   มัธยมศึกษาปที่ ๖
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน ผูบังคับหมูงานจราจร สถานีตํารวจนครบาล ดุสิต 
(ปฏิบัติหนาที่ประจําจุดและกดสัญญาณไฟจราจร บริเวณพระบรมรูป
ทรงมา) อายุงาน  ๓  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ
และมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตยสุจริต อยูในระเบียบวินัย เมื่อเกิดปญหาการ
จราจรในทองที่รับผิดชอบ ไดเขาไปแกไขโดยทันที นอกเหนือจากเวลา
ปฏิบัติงาน เปนชางตัดผมจิตอาสาประจําหองตัดผม ณ สถานที่ทํางาน 
เพื่อใหบริการตํารวจในสถานีตํารวจนครบาลดุสิต และประชาชนทั่วไป

ชื่อ-สกุล    สิบต�ำรวจตรี ชัยวัฒน์  เกตุพล อายุ  ๒๙  ป  
ภูมิล�ำเนำเดิม จังหวัดตรัง
กำรศึกษำ  ปริญญาตรี
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน ผูบังคับหมูงานจราจร สถานีตํารวจนครบาล 
สุทธิสาร (ปฏิบัติหนาที่บริเวณหนาโรงเรียนปญจทรัพย ซอยรัชดาภิเษก 
๑๙) อายุงาน  ๓  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล ปฏบัิตหินาท่ีดวยความซ่ือสตัยสจุรติ มอีธัยาศยั
ด ี เปนที่ชื่นชมของประชาชนผูพบเห็น มีความรูดานกฎหมายและสาย
งานจราจรเปนอยางดี กวดขันวินัยจราจร และแกไขปญหาขอรองเรียน
จอดรถกีดขวาง อํานวยการจราจรในเขตพื้นที่ เพื่อลดปญหาจราจร
ติดขัด รวมปฏิบัติหนาที่ปองกันเหตุ เขารวมชุดปฏิบัติการรักษาความ
ปลอดภัย Local Cat. เขารวมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโครงการ 
“เราทําความดีดวยหัวใจ”

พนักงำนกวำดถนน  จ�ำนวน ๑๐ คน
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๔๙

ชื่อ-สกุล    สิบต�ำรวจตรี ศรำวุธ  นำคกำสี อายุ  ๒๗  ป  
ภูมิล�ำเนำเดิม จังหวัดรอยเอ็ด
กำรศึกษำ ปริญญาตรี
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน ผู บังคับหมู งานจราจร สถานีตํารวจนครบาล 
ยานนาวา (ปฏิบัติหนาที่ประจําจุดปากซอยประมวญ - สีลม)  อายุงาน  
๔  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล    เปนผูประพฤติตนอยูในระเบียบแบบแผน
ของตํารวจ มีความซื่อสัตยสุจริต เคยเก็บกระเปาสตางคได และสามารถ
ติดตามเจาของมารับคืนไดสําเร็จ มีความวิริยะอุตสาหะ ตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่ ไดรับประกาศเกียรติคุณ จากสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาเปน
ขาราชการตํารวจที่ทําหนาที่จราจรดีเดน ประจําป ๒๕๖๑ และเจา
หนาที่จราจรผูมีผลจับกุมดีเดน รวมทั้งเปนผูมีความเสียสละตอสวนรวม 
ทั้งในงานราชการและการใหบริการประชาชน

พนักงำนกวำดถนน  จ�ำนวน ๑๐ คน

ชื่อ- สกุล นำงสำวจินดำ  บุญนำค  อายุ ๔๕ ป        
ภูมิล�ำเนำเดิม  กรุงเทพมหานคร     
กำรศึกษำ  ปริญญาตรี   
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน พนักงานกวาด (ทั่วไป) เขตหนองจอก (พื้นที่ถนน
เชื่อมสัมพันธ ตั้งแตซอยเชื่อมสัมพันธ ๒๕ ถึงตรงขามรานอาหารครัว 
เจานาย(ฝงขาออก) อายุงาน  ๔  ป    
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล เปนผูมีความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ อุทิศเวลา
ใหกับราชการ นอกเหนือจากหนาที่ ที่รับผิดชอบ เพื่อใหงานบรรลุผล
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย มีมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และ
ประชาชนในพื้นที่ ที่ปฏิบัติงาน เปนคนสุภาพ

ชื่อ- สกุล  นำงสำวดวงฤทัย จงประโคน อายุ ๕๔  ป 
ภูมิล�ำเนำเดิม  จังหวัดบุรีรัมย 
กำรศึกษำ  ประถมศึกษาปที่ ๔   
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน พนักงานกวาด (ทั่วไป) เขตบางแค (พื้นที่ถนน
เพชรเกษม ตั้งแตปากซอยเพชรเกษม ๔๗/๑) ถึง ทางเขาหมวด
ทางหลวง พรอมเกาะกลางถนน) อายุงาน  ๑๓ ป  
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล เปนผูมีความรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับ
มอบหมายดีมาก มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประพฤติปฏิบัติตนอยู
ในระเบียบวินัยของทางราชการ ซื่อสัตย อดทน สุภาพเรียบรอย อุทิศ
เวลาชวยเหลือกิจกรรมของหนวยงาน
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๕๐

ชื่อ- สกุล นำงปรำณี  ศรีทอง อายุ  ๕๔  ป 
ภูมิล�ำเนำเดิม  จังหวัดอุดรธานี   
กำรศึกษำ  ประถมศึกษาปที่ ๔   
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน พนักงานกวาด (ทั่วไป) เขตราษฎรบูรณะ (พื้นที่ถนน
ราษฎรบูรณะ  ตั้งแตหนาหางบิ๊กซีราษฎรบูรณะ ถึง ซอยราษฎรบูรณะ ๒๓) 
อายุงาน ๕ ป  
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล เปนผูมีความรับผิดชอบตอหนาที่ ที่ไดรับมอบ
หมายเปนอยางดี ตั้งใจปฏิบัติงานในหนาที่ เชื่อฟงผูบังคับบัญชา ตรงตอเวลา 
มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงาน และประชาชน สุภาพ ออนนอม

ชื่อ- สกุล นำงเพ็ญศรี  ค�ำศิริ อายุ  ๕๗  ป 
ภูมิล�ำเนำเดิม กรุงเทพมหานคร 
กำรศึกษำ  ประถมศึกษาปที่ ๗   
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน พนักงานกวาด (ทั่วไป) เขตลาดกระบัง (พื้นที่ถนน
ฉลองกรุง ตั้งแตหอประชุมเจาพระยาสุรวงษไวยวัฒน ถึงแยกสะพานคลอง
หนองปรือ ฝงขาออก) อายุงาน ๑๘   ป   
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล เปนผูที่ตั้งใจปฏิบัติงาน ขยันหมั่นเพียร อดทน  
อุทิศเวลาใหกับราชการ ดูแลทําความสะอาดทรัพยสินของทางราชการอยางดี 
มีนํา้ใจกับเพื่อนรวมงาน มีมนุษยสัมพันธดี สุภาพ ออนนอม เปนคนตรงตอ
เวลา

ชื่อ- สกุล นำงมะลิ  เกิดประสงค ์ อายุ  ๔๐ ป 
ภูมิล�ำเนำเดิม  กรุงเทพมหานคร  
กำรศึกษำ  ประถมศึกษาปที่ ๖   
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน พนักงานกวาด (ท่ัวไป) เขตทวีวัฒนา (พื้นท่ีถนน
เลียบคลองปทุม ตั้งแตถนนเลียบคลอง ถึงโรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน) 
อายุงาน  ๑๓  ป    
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล เปนผู มีความตั้งใจปฏิบัติงาน  ขยันหมั่นเพียร
ดีมาก รับผิดชอบหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เสียสละ อุทิศเวลาใหกับทาง
ราชการ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงานและประชาชน เปนคน
ประหยัด รู จักอดออม

ชื่อ- สกุล  นำงยินดี  ศรีวิลัยร์ อายุ ๕๘ ป 
ภูมิล�ำเนำเดิม  กรุงเทพมหานคร   
กำรศึกษำ  ประถมศึกษาปที่ ๒   
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน  พนักงานกวาด (ทั่วไป) เขตสาทร (พื้นที่ถนน
เจริญกรุง ต้ังแตปากซอยเจริญกรุง ๖๔ ถึงใตสะพานตากสิน  ฝงเลขคู) 
อายุงาน ๒๙  ป   
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล เปนผูที่ตั้งใจปฏิบัติงาน ขยันหมั่นเพียร อดทน 
รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มีความประพฤติดี อุทิศเวลาชวยเหลือ
กิจกรรมของหนวยงาน มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงาน และประชาชน 
ตรงตอเวลา     
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๕๑

ชื่อ- สกุล นำงล�ำพูน  บุกทะเล  อายุ ๔๙ ป 
ภูมิล�ำเนำเดิม  จังหวัดศรีสะเกษ   
กำรศึกษำ  ประถมศึกษาปที่ ๖   
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน พนักงานกวาด (ทั่วไป) เขตพระโขนง (พื้นที่ถนน
สุขุมวิท ตั้งแตซอยสุขุมวิท ๙๕/๑ ถึงขนสงพื้นที่ ๓) อายุงาน  ๑๘  ป 
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล เปนผูมีความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ อุทิศเวลาให
กับราชการ มีความเสียสละ ขยัน อดทน ซื่อสัตย ตั้งใจทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย รักษาระเบียบวินัย มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงานและ
ประชาชน

ชื่อ- สกุล นำงอัญชิสำ  เดชวุ่น  อายุ  ๔๒  ป 
ภูมิล�ำเนำเดิม  กรุงเทพมหานคร  
กำรศึกษำ  ประถมศึกษาปที่ ๖   
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน พนักงานกวาด (ทั่วไป) เขตบางเขน (พื้นที่ถนน
รามอินทรา ตั้งแตซอยรามอินทรา ๖/๑ ถึงหนาหางสรรพสินคาบิ๊กซี 
(ฝงขาเขา) อายุงาน ๘  ป    
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล เปนผูมคีวามขยนัหมัน่เพยีร ตัง้ใจปฏบัิตหินาท่ี 
มใีจรักงานบรกิารประชาชน เสยีสละเวลาใหแกทางราชการ รบัผดิชอบ
หนาที ่มน้ํีาใจกบัเพือ่นรวมงาน มมีนษุยสมัพนัธด ีสภุาพ 

ชื่อ- สกุล นำงอุทิตย์  มณีเนียม อายุ  ๕๓  ป 
ภูมิล�ำเนำเดิม  จังหวัดอางทอง   
กำรศึกษำ  ประถมศึกษาปที่ ๖   
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน พนักงานกวาด (ทั่วไป) เขตสายไหม (พื้นที่ถนน
สุขาภิบาล ๕  ตั้งแตซอย ๔๒ ถึงซอย ๕๒) อายุงาน  ๑๙  ป  
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล เปนผูมคีวามขยนัหมัน่เพยีร ตัง้ใจปฏบัิตหินาท่ี 
ที่ไดรับมอบหมาย เสียสละอุทิศตนใหกับงานในหนาที่ เปนคนสุภาพ
เรียบรอย มีมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและประชาชนในพื้นที่

ชื่อ- สกุล  นำยโกวิท  สร้อยสน อายุ ๕๗ ป 
ภูมิล�ำเนำเดิม  จังหวัดนครปฐม   
กำรศึกษำ  ประถมศึกษาปที่ ๔   
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน พนักงานกวาด (ทั่วไป)  เขตพระนคร (พื้นที่เชิง
สะพานสมเด็จพระปนเกลา ทั้งทางขึ้นและทางลง(ฝงพระนคร) รวมถึง
สวนหยอมเชิงสะพานผานพิภพลีลา) อายุงาน ๒๓  ป  
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล เปนผูทีต่ัง้ใจปฏบิตังิาน ขยนัหมัน่เพยีร อดทน 
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เขารวมกิจกรรมตางๆ ตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย มีมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและประชาชนในพื้นที่ที่
ปฏิบัติงาน
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๕๒

ชื่อ - สกุล  นำยด�ำรงค์  บุญจันทร์  อายุ  ๕๓   ป       
ภูมิล�ำเนำเดิม  จังหวัดปราจีนบุรี        
กำรศึกษา  ประถมศึกษาปที่ ๔
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน  พนักงานขับรถ สาย ๑๖ เขตการเดินรถที่ ๘  
(จาก  สถานีขนสงหมอชิต ๒ ถึง สุรวงศ) อายุงาน  ๒๗  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล ได  รับคัด เลือกเป นพนักงานโครงการ
ธนาคารความดี ๙ ครั้ง มีความขยันหมั่นเพียร อุทิศเวลาและเสียสละวัน
หยุดมาปฏิบัติงานโดยไมหวังผลตอบแทน มีจิตอาสาใหชวยเหลือ
กิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน อาทิ ขับรถเฉพาะกิจในงานพิธีสําคัญตางๆ 
ประพฤติตนอยูในระเบียบวินัย ขอบังคับ คําสั่ง แบบแผน และขอปฏิบัติ
ขององคการ ไมมีโทษทางวินัยหรือขอรองเรียน ขับรถไมเกิดอุบัติเหตุ

ชื่อ - สกุล    นำยบันลือ  เปียมพำน  อายุ  ๕๗  ป       
ภูมิล�ำเนำเดิม    กรุงเทพมหานคร           
กำรศึกษำ    มัธยมศึกษาปที่ ๖
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน  พนักงานขับรถ สาย ๑๐๑ เขตการเดินรถที่  ๖ 
(จาก อูเพชรบรม เขตทวีวัฒนา  ถึง วัดยายรม เขตจอมทอง) อายุงาน  
๒๗  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล ไดรับประกาศชมเชยเปนพนักงานดีมีนํ้าใจ มี
จิตอาสาเสียสละวันหยุดมาปฏิบัติงาน โดยไมหวังผลตอบแทน ไดรับ
มอบเปนครูฝกสอนขับรถโดยสารประจําทาง ไดรับคัดเลือกเปนประธาน
ชุมชนเฝาระวังภัยและยาเสพติด ประธานตํารวจบาน ประธานกองทุน
เงินลาน เปนคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ 
(กก.ตร.) สน.หนองแขม เปนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อพปร.) 
เขตหนองแขม ประพฤติตนอยูในมีระเบียบวินัย ขอบังคับ คําสั่ง 
แบบแผน และขอปฏิบัติขององคการ ไมมีโทษทางวินัยหรือขอรองเรียน 
ขับรถไมเกิดอุบัติเหตุ

ชื่อ - สกุล  นำยบุญชัย  ชนะสำร อายุ  ๔๕  ป       
ภูมิล�ำเนำเดิม  จังหวัดหนองบัวลําภู      
กำรศึกษำ   มัธยมศึกษาปที่ ๓
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน พนักงานขับรถ  สาย ๒๒  เขตการเดินรถที่ ๒ 
(จาก สวนสยาม เขตคันนายาว ถึง อาคารทีพีไอ เขตสาทร)  อายุงาน  
๑๖ ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล. ไดรับคัดเลือกเปนพนักงานโครงการธนาคาร
ความดี ๑๑ ครั้ง ขับรถดี มีมารยาท มีจิตอาสา เสียสละอุทิศตน และชวย
กิจกรรมของหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายดวยดี 
ประพฤติตนอยูในระเบียบวินัย ขอบังคับ คําสั่ง แบบแผนและขอปฏิบัติ
ขององคการ ไมมีโทษทางวินัยหรือขอรองเรียน ขับรถไมเกิดอุบัติเหตุ

พนักงำนขับรถโดยสำรประจ�ำทำง ขสมก. จ�ำนวน  ๑๐  คน

ก. รถประจ�ำทำง ขสมก. จ�ำนวน  ๘ คน
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๕๓

ชื่อ - สกุล   นำยประชีพ  บุญบ�ำรุง  อายุ ๔๕ ป       
ภูมิล�ำเนำเดิม     จังหวัดสมุทรสงคราม               
กำรศึกษำ    ประถมศึกษาปที่ ๖
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน  พนักงานขับรถ สาย ๑๓  เขตการเดินรถที่ ๔ 
(จาก เขตคลองเตย ถึง เขตหวยขวาง) อายุงาน ๑๘  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล  ไดรับคัดเลือกเปนพนักงานดีเดนโครงการ
ธนาคารความดี ๑๑ ครั้ง ขยันหมั่นเพียร เสียสละอุทิศเวลา ไมมกีารลาทกุ
ประเภท มจิีตอาสาใชเวลาวางระหวางรอรถออกวิง่ชวยดแูล และจัดระเบียบ
การจอดรถภายในอูใหเปนระเบียบสวยงาม เพือ่ลดการเกิดอบัุตเิหตใุนอู โดย
ไมขอรบัผลประโยชนตอบแทนใดๆ ประพฤตตินอยูในระเบียบวินัย ขอ
บังคับ คําสั่ง แบบแผนและขอปฏิบัติขององคการ ไมมีโทษทางวินัยหรือ
ขอรองเรียน  ขับรถไมเกิดอุบัติเหตุ 

ชื่อ-สกุล  นำยประสงค์  อำร ี    อายุ ๕๕ ป 
ภูมิล�ำเนำเดิม กรุงเทพมหานคร
กำรศึกษำ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒)
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน  พนักงานขับรถ สาย ๔๕  เขตการเดินรถที่ ๓ 
(จาก ปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ถึง ทานนํ้าสี่พระยา)  อายุ
งาน  ๒๗  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล ไดรบัคดัเลอืกเปนพนกังานดเีดนโครงการ
ธนาคารความด ี ๑๒ ครัง้  ปฏบัิตหินาท่ีดวยความรบัผดิชอบ  ขยนัหมัน่เพยีร  
มจีติอาสาเสยีสละเวลาหลงัเลกิงานและวนัหยดุชวยปรบัปรงุภมูทิศันสถานที่ 
และซอมแซมสถานท่ีทํางานท่ีชํารดุ รวมกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน โดยไม
หวงัผลตอบแทน ประพฤตตินอยูในระเบียบวนิยั ขอบังคบั คาํสัง่ แบบแผน 
และขอปฏบิตัขิององคการ ไมมโีทษทางวนิยัหรอืขอรองเรยีน ขับรถไมเกิด
อบุตัเิหตุ   

ชื่อ-สกุล  นำยพงษ์ศักดิ์  ปนมอญ  อายุ ๔๒ ป
ภูมิล�ำเนำเดิม กรุงเทพมหานคร           
กำรศึกษำ มัธยมศึกษาปที่ ๖ 
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน  พนักงานขับรถ สาย ๖๘ เขตการเดินรถที่ ๕ 
(จาก อูแสมดาํ เขตบางขุนเทียน ถึง บางลาํภ ูเขตพระนคร) อายงุาน  ๖  ป   
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล  ได  รับคัด เลือกเป นพนักงานโครงการ
ธนาคารความดี ๑๘ ครั้ง มีจิตอาสา อุทิศตนในการทํางาน ขยันหมั่น
เพียร ชวยลางทําความสะอาดภายในอู และรถโดยสารประจําทาง ทํา
ปายบอกเสนทางสถานที่ทํางาน ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอหนวย
งานและสังคม  ไมมีโทษทางวินัยหรือขอรองเรียน  ขับรถไมเกิดอุบัติเหตุ  
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๕๔

ชื่อ - สกุล   นำยวิชัย  หำงสลัด  อายุ ๔๗ ป        
ภูมิล�ำเนำเดิม   จังหวัดตราด  
กำรศึกษำ  ประถมศึกษาปที่ ๖
ต�ำแหน่งงำนปจจุบนั   พนกังานขับรถ  สาย ๑๖๖ เขตการเดนิรถท่ี  ๗  
(จาก เมอืงทองธาน ีถึง อนสุาวรยีชัยสมรภมู)ิ อายงุาน  ๑๙  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล  ไดรับประกาศชมเชยเปนพนักงานดีมีนํ้าใจ 
ใหบริการเปนที่ประทับใจผูใชบริการ อุทิศเวลาในการทํางาน  ขยันหมั่น
เพียร  เสียสละ  มีจิตอาสาชวยกิจกรรมของหนวยงาน และสังคม  โดยไม
หวังผลตอบแทน  เชน ทําความสะอาดปรับภูมิทัศนทาปลอยรถ  ทําปาย
ชี้บอกสายการเดินรถ  ขับรถโครงการเฉพาะกิจตางๆ  ไดรับแตงตั้งเปน
ตัวแทนพนักงานสาย ๑๖๖ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี อยูในระเบียบ
วินัย ขอบังคับ คําสั่ง แบบแผน และขอปฏิบัติขององคการ ไมมีโทษทาง
วินัยหรือขอรองเรียน ขับรถไมเกิดอุบัติเหตุ

ชื่อ - สกุล    นำยสำยันต์  มีเดช  อายุ ๔๖ ป       
ภูมิล�ำเนำเดิม     จังหวัดปทุมธานี        
กำรศึกษำ    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓)
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน พนักงานขับรถ สาย  ๕๒๒  เขตการเดินรถที่ ๑ 
(จาก รังสิต  ถึง อนุสาวรียชัยสมรภูมิ) อายุงาน ๑๓ ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล ไดรับคัดเลือกเปนพนักงานดีเดนโครงการ
ธนาคารความดี ๑๒ ครั้งติดตอกัน ไดรับคัดเลือกเปนพนักงานดีเดน 
ประจําป ๒๕๖๑  ไดเดินทางไปดูงานดานการขนสงที่ประเทศจีน ตั้งใจ
ปฏิบัติหนาที่  ขยันหมั่นเพียร นอกเหนือจากงานประจําไดอุทิศเวลาชวย
เหลืองานกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน โดยไมขอรับคาตอบแทน 
ประพฤติตนอยูในระเบียบวินัย ขอบังคับ คําสั่ง แบบแผนและขอปฏิบัติ
ขององคการ ไมมีโทษทางวินัยหรือขอรองเรียน ขับรถไมเกิดอุบัติเหตุ 

ชื่อ - สกุล    นำยธงชัย  รักษำวงษ ์อายุ  ๖๒  ป       
ภูมิล�ำเนำเดิม     จังหวัดชลบุรี           
กำรศึกษำ    ประถมศึกษาปที่ ๗
ต�ำแหน่งงำนปจจบุนั   พนกังานขับรถ สาย  ๔๖ บรษิทั สทิธชิาญชัย 
จํากดั ( จากมหาวทิยาลยัราคาํแหง วทิยาเขตบางนา  ถึง ถนนรองเมอืง 
เขตปทมุวนั)  อายงุาน  ๖  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล   ไดรับการชมเชยจากผู ใชบริการผานทาง 
Call Center 1348 กรณีปฏิบัติหนาที่ขับรถดวย ความสุภาพ มีนํ้าใจ 
จอดรถรับ - สงผูโดยสารใหเรียบรอยกอนนํารถออกทุกครั้ง เพื่อความ
ปลอดภัย มีจิตบริการ ใหการ ดูแลผูโดยสารเปนอยางดี อุทิศตน เสียสละ
เวลาวางจากการปฏิบัติหนาที่ชวยงานบริษัทดวยความเต็มใจ ดูแลและ
ให กําลังใจเพื่อนรวมงาน มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย ขับรถไมเกิด
อุบัติเหตุ ไมเคยถูกรองเรียน

ข. รถร่วมบริกำร ขสมก. จ�ำนวน  ๒  คน
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๕๕

ชื่อ - สกุล    นำยอรุณ  กลั่นหมอ  อายุ ๕๑ ป       
ภูมิล�ำเนำเดิม     จังหวัดนครราชสีมา  
กำรศึกษำ    ประถมศึกษาปที่ ๖
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน  พนักงานขับรถ สาย ๑๔ บริษัท ฉมาพันธการ
เดินรถ จํากัด (จาก ศรียาน ถึง สวนลุมพินี) อายุงาน  ๑๕  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล   เปนพนักงานท่ีมีความประพฤติดี แตงกาย
เรียบรอย เหมาะสมกับเปนผูใหบริการ ขยัน อดทน ซ่ือสัตย มีจิตอาสา 
ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด มีนํ้าใจตอเพื่อนรวมงาน เปนแบบอยางท่ีดี ดูแล
ทําความสะอาดรถ โดยสารใหสะอาด สวยงามอยูเสมอ จนไดรับคําชม
จากผูใชบริการ ขับรถไมเกิดอุบัติเหตุ ไมเคยถูกรองเรียน มีความรับผิด
ชอบตองาน

พนักงำนขับรถโดยสำรประจ�ำทำง บขส. ดีเด่น 

ประจ�ำปี ๒๕๖๒ จ�ำนวน  ๘  คน

ก. รถประจ�ำทำง บขส. จ�ำนวน ๕ คน 

ชื่อ –สกุล    นำยไกร  กำระเกศ  อายุ  ๔๕  ป                
ภูมิล�ำเนำเดิม   จังหวัดบุรีรัมย  
กำรศึกษำ มัธยมศึกษาปที่ ๖ 
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ ๑ (จากกรุงเทพ
มหานคร ถึง จังหวัดสระบุรี) อายุงาน ๖ ป 
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล เปนพนักงานขับรถโดยสารดีเดน ประจําป 
๒๕๖๒ ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี ตามกฎระเบียบของ
บริษัท และของกรมการขนสงทางบกอยางเครงครัด 

ชื่อ –สกุล    นำยไตรทิพย์  จีนหล�ำ อายุ  ๕๖  ป                
ภูมิล�ำเนำ   จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
กำรศึกษำ ประถมศึกษาปที่ ๔  
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน  พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ ๓ (กรุงเทพมหานคร 
ถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช)  อายุงาน  ๑๓    ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล เปนพนักงานขับรถโดยสารดีเดน ประจําป 
๒๕๖๒ ประพฤติตนดี ปฏิบัติหนาที่ดวยความ ซื่อสัตยสุจริต ใหความ
รวมมือและเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่บริษัทจัดขึ้น
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๕๖

ชื่อ –สกุล    นำยวัง  คงนำน   อายุ  ๔๓  ป                
ภูมิล�ำเนำ   จังหวัดสมุทรสาคร    
กำรศึกษำ มัธยมศึกษาปที่ ๖ 
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน  พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ ๔ (จาก
กรุงเทพมหานคร ถึง จังหวัดกระบี่) อายุงาน  ๑๖ ป 
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล เปนพนักงานขับรถโดยสารดีเดน ประจําป 
๒๕๖๒ ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี ตามกฎระเบียบของ
บริษัท และของกรมการขนสงทางบกอยางเครงครัด
 
ชื่อ –สกุล    นำยสำครินทร์  ผลำศักดิ ์ อายุ ๔๗ ป                
ภูมิล�ำเนำ   จังหวัดพัทลุง
กำรศึกษำ มัธยมศึกษาปที่ ๖  
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน  พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ ๓ (กรุงเทพมหานคร 
ถึง จังหวัดสงขลา) อายุงาน  ๑๔ ป 
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล เปนพนักงานขับรถโดยสารดีเดน  ประจําป 
๒๕๖๒ ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี เชน รับ - สง กําลังพล 
๓ จังหวัดชายแดนใต

ชื่อ –สกุล    นำยสิทธิชัย  พวงพยอม  อายุ ๕๑ ป                
ภูมิล�ำเนำเดิม   จังหวัดอุตรดิตถ  
กำรศึกษำ มัธศึกษาปที่ ๓ 
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ ๒ (จากกรุงเทพมหานคร 
ถึง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก) อายุงาน ๑๓  ป 
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล เปนพนักงานขับรถโดยสารดีเดน ประจําป 
๒๕๖๒ ปฏิบัติหนาที่ตามกฎระเบียบของบริษัท และของกรมการขนสง
ทางบก อยางเครงครัด ไดรับรางวัล “ขับรถทั้งปไมมีอุบัติเหตุ ประจําป 
๒๕๕๗”

ชื่อ –สกุล    นำยธเนศ  นฤนำทพัฒนำ  อายุ  ๔๙ ป                
ภูมิล�ำเนำเดิม   จังหวัดนครราชสีมา 
กำรศึกษำ มัธยมศึกษาปที่ ๖   
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน พนักงานขับรถโดยสาร บริษัท นครชัย ๒๑ 
จํากัด (จากกรุงเทพมหานคร ถึง จังหวัด นครราชสีมา) อายุงาน  ๒  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล เปนพนักงานรถโดยสารสาธารณะประจํา
ทาง ที่มีความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติงาน ใหบริการผูโดยสาร ทําให
เปนผลดีตอหนวยงาน และไดรับการคัดเลือกเปน “พนักงานรถรวมฯ 
ตนแบบ และพนักงานรถรวมฯ ดีเดน ประจําป ๒๕๖๒”

ก. รถร่วมบริกำร บขส. จ�ำนวน ๓ คน
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๕๗

ชื่อ –สกุล    นำยสุภัทรชัย  พรหมจันทร์  อายุ  ๓๒ ป                
ภูมิล�ำเนำเดิม   กรุงเทพมหานคร  
กำรศึกษำ มัธยมศึกษาปที่ ๖   
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน พนักงานขับรถโดยสาร บริษัท ชื่นสมบัติทัวร 
จํากัด (จากกรุงเทพมหานคร ถึง อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว) 
อายุงาน  ๗  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล เปนพนักงานรถโดยสารสาธารณะประจํา
ทาง ที่มีความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติงาน ใหบริการผูโดยสาร ทําให
เปนผลดีตอหนวยงาน และไดรับการคัดเลือกเปน “พนักงานรถรวมฯ 
ตนแบบ และพนักงานรถรวมฯ ดีเดน ประจําป ๒๕๖๒”

ชื่อ –สกุล    นำยอุทัย   แย้มเดช  อายุ ๓๘ ป                
ภูมิล�ำเนำเดิม   จังหวัดอุบลราชธานี
กำรศึกษำ มัธยมศึกษาปที่ ๖ 
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน  พนักงานขับรถโดยสาร บริษัท ล.รุงประเสริฐทัวร 
จํากัด (กรุงเทพมหานคร ถึง จังหวัดมหาสารคาม) อายุงาน ๓ ป 
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล เปนพนักงานรถโดยสารสาธารณะประจํา
ทาง ที่มีความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติงาน ใหบริการผูโดยสาร ทําให
เปนผลดีตอหนวยงาน และไดรับการคัดเลือกเปน “พนักงานรถรวมฯ 
ตนแบบ และพนักงานรถรวมฯ ดีเดน ประจําป ๒๕๖๒”

ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปองกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
จ�ำนวน  ๑๐  คน

ชื่อ – สกุล นำยขจรยศ   เศษโถ    อายุ  ๓๑   ป

ภูมิล�ำเนำเดิม กรุงเทพมหานคร                                                                 

กำรศึกษำ ปริญญาตรี 

อำชีพ  พนักงานราชการ    

สถำนที่ปฏิบัติงำน กรุงเทพมหานคร     อายุงาน  ๖  ป

สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล    ไดชวยเหลอืผูบาดเจบ็สาหสั ๑ คน และเสยี
ชวีติ ๑ คน จากการเกดิอบัุตเิหตรุถยนตบรรทุกชนกบัรถยนตบรรทุก และ
ไดนําผูบาดเจบ็สงโรงพยาบาลสรรพยา ชวยเหลอืผูประสบภยัตดิอยูภายใน
ซากเจดยีวดัพระยาทาํวรวหิาร เขตบางกอกนอย กรงุเทพฯ ทีท่รุดตวั ๑ คน 
และเสยีชวีติ ๑ คน อกีท้ังไดสนบัสนนุภารกจิในการคนหากูภยั และชวย
เหลอืทมีนักฟตุบอลและผูฝกสอนทีมหมปูาอะคาเดม ี๑๓ คน ณ วนอทุยาน
ถํา้หลวง-ขนุนํา้นางนอน อาํเภอแมสาย จงัหวดัเชียงราย
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๕๘

ชื่อ – สกุล นำยชนะ   มำกผำสุข     อายุ  ๓๙  ป
ภูมิล�ำเนำเดิม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำรศึกษำ ปริญญาตรี
อำชีพ  ลูกจาง  
สถำนที่ปฏิบัติงำน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุงาน  ๕  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล ไดจัดชุดทีมพรอมอุปกรณกูภัย ชวยเหลือ
ผูชายที่ปนเสาสงสัญญาณวิทยุสื่อสารสูง ๔๕ เมตร ลงมาไดอยาง
ปลอดภัย ซึ่งขณะเขาชวยเหลือตองสรางความเชื่อใจ สรางขวัญกําลังใจ
ใหผูประสบภัย เพื่อเกลี้ยกลอมใหยอมลงมา อีกทั้งตองระวังความเสี่ยง 
ระงับเหตุเพลิงไหมยางเครื่องบิน ใกลบานเรือนประชาชน ชวยเหลือผู
ประสบเหตุเรือลมกลางแมนํ้าเจาพระยาและนําสงโรงพยาบาล 

ชื่อ – สกุล นำยนิกรชัย   ภพลือชัย      อายุ  ๔๖  ป
ภูมิล�ำเนำเดิม จังหวัดเชียงราย  
กำรศึกษำ ปริญญาตรี 
อำชีพ   คาขาย    
สถำนที่ปฏิบัติงำน จังหวัดเชียงราย    อายุงาน  ๕  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล ชวยเหลือดานการสื่อสาร (ไมไดเขาพื้นที่ที่มี
สภาพเสี่ยงภัยอันตราย) ไดจัดระบบสื่อสาร และแสงสวางภายใน
วนอุทยานถํ้าหลวง - ขุนนํ้านางนอน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย เพื่อ
ชวยเหลือทีมฟุตบอลหมูปาอะเคดามี่ อํานวยความสะดวกการสื่อสารใน
พื้นที่ประสบภัยพิบัติ ไฟปา - หมอกควัน ดอยจระเข  อําเภอแมจัน 
จังหวัดเชียงราย รวมฝกซอมชวยเหลือชาวบาน แผนอพยพภัยพิบัติดิน
โคลนถลม สรางเครือขายการแจงเตือนสาธารณภัย

ชื่อ – สกุล นำยนัยธร   ปำนศรีทอง    อายุ  ๓๐  ป
ภูมิล�ำเนำเดิม จังหวัดสงขลา                                                      
กำรศึกษำ มัธยมศึกษาปที่ ๖ 
อำชีพ  พนักงานราชการ    
สถำนที่ปฏิบัติงำน จังหวัดสงขลา อายุงาน  ๘  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล    ไดชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ในพื้นที่
จังหวัดชุมพร สนับสนุนรถดับเพลิงโฟมเคมีขนาดใหญ และรถดับเพลิง 
รวมดับเพลิงบริษัท Green River Pannels  รถบรรทุกนํ้าชวยดับเพลิง
เหตุไฟไหม โรงเก็บขยะของโรงไฟฟาพลังงานขยะ ในพื้นที่ตําบลควนลัง   
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา สนับสนุนรถดับเพลิง รถกูภัยเล็ก อํานวย
ความสะดวกและเรงดับเพลิง หลังเกิดเหตุเพลิงไหมรถตีเสนของผูรับจาง

บริเวณพื้นที่ถนนสายสนามบินหาดใหญ 
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๕๙

ชื่อ – สกุล นำยทิวำกร   วิเชียรกุล  อายุ  ๔๗   ป
ภูมิล�ำเนำเดิม จังหวัดประจวบคีรีขันธ                                           
กำรศึกษำ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒)
อำชีพ  พนักงานจางตามภารกิจ
สถำนที่ปฏิบัติงำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ    อายุงาน  ๖  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล ไดเขาชวยเหลือเหตุจากไฟไหม บริษัท
อุตสาหกรรมสับปะรดกระปองไทย จํากัด ตําบลเขานอย อําเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชวยเหลือผู ประสบภัยจากเหตุ
อุทกภัย ชวยเหลือปฐมพยาบาลเบ้ืองตนผู ประสบอุบัติเหตุบนทอง
ถนน ชวยเหลือผูประสบไฟไหม อํานวยความสะดวกดานการจราจร
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุและงานพิธีตาง ๆ

ชื่อ – สกุล นำยทวีศักดิ์   ประมูลกำร  อายุ ๖๑ ป
ภูมิล�ำเนำเดิม จังหวัดระนอง  
กำรศึกษำ ประถมศึกษาปที่ ๔   
อำชีพ  รับจางทั่วไป
สถำนที่ปฏิบัติงำน จังหวัดระนอง    อายุงาน ๗ ป
สรปุผลงำนทีไ่ด้รบัรำงวลั พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหวั ทรงพระกรณุาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหเชิญพระราชกระแสทรงชมเชยในการทําความดีดวย
หวัใจ จากการซอมแซมถนนท่ีเปนหลมุเปนบอโดยลาํพงั ดวยการตกัดนิ
และหนิมาใสในจดุท่ีเปนหลมุ เพือ่ใหผวิถนนมคีวามเรยีบเทากนั เวลารถวิง่
จะไดไมเปนอนัตราย โดยเฉพาะรถจกัรยนต และเฝาระวงัการเกดิอทุกภยั 
วาตภยั และดนิเลือ่นไหล ในชวงทีม่ฝีนตกหนกัมากในพืน้ทีจ่งัหวดัระนอง 
จนไดรบัคาํชมเชยจากสือ่ตางๆ 

ชื่อ – สกุล นำยสมบูรณ์   บุญจำริยะ  อายุ ๖๑ ป
ภูมิล�ำเนำเดิม จังหวัดปตตานี                                                             
กำรศึกษำ ประถมศึกษาปที่ ๗ 
อำชีพ  ทําสวนยาง
สถำนที่ปฏิบัติงำน จังหวัดปตตานี    อายุงาน  ๖  ป
สรปุผลงำนทีไ่ด้รบัรำงวลั ไดรวมกบัฝายปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ของศูนย อปพร. เทศบาลเมอืงปตตาน ี ในกรณเีกดิเหตไุฟไหมบานเรอืน 
ชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนตเฉี่ยวชน
รถจักรยนตพวงขางชวยเหลือผู ประสบอุบัติเหตุทางถนนและนําสง
โรงพยาบาล  ชวยเหลือประชาชนเมื่อมีการรองขอใหจับสัตวเลื้อย

คลานหรือสัตวมีพิษเขาบาน ตลอด ๒๔  ชั่วโมง

Final2-CCR.indd   59 11/10/2562 BE   12:03



๖๐

ชื่อ – สกุล นำยสนธยำ   ดำนุรักษ์  อายุ  ๓๔  ป
ภูมิล�ำเนำเดิม จังหวัดกําแพงเพชร  
กำรศึกษำ ปริญญาตรี   
อำชีพ  พนักงานราชการ
สถำนที่ปฏิบัติงำน จังหวัดกําแพงเพชร   อายุงาน  ๘  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล    ไดรวมชวยเหลอืผูประสบภยัตางๆ อาท ิชวย
เหลือกรณีทมีฟตุบอลหมปูาทีป่ระสบภยัภายในถ้ําหลวงวนอทุยานถ้ําหลวง 
- ขนุนํา้นางนอน อาํเภอแมจนั จงัหวดัเชยีงราย  กรณบีานรมิตลิง่แมนํา้
เจาพระยา จงัหวดันครสวรรค ทีถ่ลม  กรณนีํา้ปาไหลหลาก ดนิถลมใสบาน
เรอืนราษฎร บานแมละอ ู อาํเภอสบเมย จงัหวดัแมฮองสอน ในพืน้ทีศ่นูย
พกัพงิชัว่คราว  

ชื่อ – สกุล นำยอนุพงษ์   สุสมวงศ ์ อายุ  ๓๕  ป
ภูมิล�ำเนำเดิม จังหวัดลําปาง  
กำรศึกษำ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.๒)   
อำชีพ  พนักงานราชการ
สถำนที่ปฏิบัติงำน จังหวัดลําปาง อายุงาน  ๘  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล ใหการชวยเหลือทีมฟุตบอลพรอมผูฝกสอน 
จํานวน ๑๓ คน ที่ติดคางในถํ้าหลวงขุนนํ้านางนอน จังหวัดเชียงราย 
ตั้งแตวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ จนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจชวยเหลือ
สถานการณไฟปาหมอกควัน โดยการฉีดพนละอองนํ้าเพื่อลดฝุนละออง
ในอากาศในพื้นที่รับผิดชอบ คนหาผูสูญหายหลงปา โดยไดสนับสนุนเรือ
ทองแบนพรอมออกคนหาชวยเหลือเหตุไฟไหมบอขยะหลายแหงในพื้นท่ี
จังหวัดลําปาง และชวยเหตุไฟไหมโรงไฟฟาชีวมวล  อําเภอเถิน จังหวัด
ลําปาง

ชื่อ – สกุล นำยอ�ำพล   ตะชมพู     อายุ  ๓๒  ป
ภูมิล�ำเนำเดิม จังหวัดเชียงราย                                                      
กำรศึกษำ ปริญญาตรี 
อำชีพ  พนักงานราชการ
สถำนที่ปฏิบัติงำน จังหวัดเชียงราย    อายุงาน  ๘  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล เขาสนับสนุนการปฏิบัติการคนหานักฟุตบอล
เยาวชน และโคชทีมหมูปาอะคาเดมี ณ วนอุทยานขุนนํ้านางนอน อําเภอ
แมสาย จังหวัดเชียงราย เปนวิทยากรในการซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ใหแกบุคลากรของโรงเรียนในเขตพื้นที่ และการ
ปฏิบัติงานในการเก็บกูทรัพยากรกูภัยท่ีคงคางในถ้ําหลวงขุนนํ้านางนอน 
เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความยากลําบากในการเขาดําเนินการ จึงตองเขา
รวมภารกิจตั้งแตการสํารวจ ติดตั้งระบบสื่อสาร ไฟฟาสองสวาง และ
ความปลอดภัยในการเขาพื้นที่
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๖๑

พลเมืองดี จ�ำนวน  ๖  คน

กรณีที่  ๑
ชื่อ - สกุล นำยฉัตรชัย  ไตรยะวงศ์  อายุ ๓๓ ป
ภูมิล�ำเนำเดิม จังหวัดสมุทรปราการ
กำรศึกษำ ปริญญาตรี
อำชีพ  พนักงานบริษัทเอกชน
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล   เปนผูท่ีชางสงัเกต กลาหาญ ไหวพรบิด ีและ
เสีย่งอนัตรายมากในการชวยเหลอืเพือ่นมนษุย โดยเมือ่วนัท่ี ๒๙ ธนัวาคม 
๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๔๗ น. ไดขับรถผานคลองสงนํา้สวุรรณภมู ิอําเภอบางพลี 
สมุทรปราการ สังเกตเห็นแสงไฟทายรถกระบะกําลังจะจมไปในคลอง จึง
รีบจอดรถลงมา ตะโกนใหคนในรถเปดประตูแตไมเปนผล จึงใหแฟนเอา
กลองพลาสติกท่ีเพิ่งซ้ือมาปดฝาโยนลงไปในนํ้าเพื่อใชเกาะวายไปท่ีรถ 
เอาไมเทาคุณแมของแฟนทุบกระจก ใชขาหาท่ีเปดประต ู และดาํนํา้ลงไป
ชวยดวยความลาํบาก  ใชท้ังมดีคดัเตอรตดัสายเบลท ใชเทาเข่ียหาคนในรถ 
จนสามารถชวยเหลอืออกมาไดอยางปลอดภยั ไมมบีาดแผลใดๆ ท้ัง ๓ คน 
ปรากฏวาคนแรกเปนผูชาย อาย ุ๓๐ ป ปวยเปนออทิสตกิ  คนท่ี ๒ ผูชาย 
อาย ุ๗๓ ป และคนท่ี ๓ ผูหญงิ อาย ุ๖๐ ป ปวยเปนโรคหวัใจ 

กรณีที่  ๒      
ชื่อ - สกุล นำยณัฐพัฒน์  เข็มเมือง  อายุ ๒๓ ป
ภูมิล�ำเนำเดิม กรุงเทพมหานคร
กำรศึกษำ มัธยมศึกษาปที่ ๓
อำชีพ  พนักงานบริษัทเอกชน
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล   เปนผูที่กลาหาญ และเสี่ยงอันตรายมาก ใน
การชวยเหลือเพื่อนมนุษย โดยเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา 
๐๒.๒๐ น. ขณะขับรถจักรยานยนตผานบริเวณปากซอยรามคําแหง ๔๗ 
ไดพบเห็นคนรายกําลังพยายามชิงทรัพยคนขับรถแท็กซี่ ซึ่งคนขับแท็กซี่
ไดรองเรียกใหคนชวย  นายณฐัพฒันฯ จงึไดเขาไปชวยเหลอืและถูกคนราย
ชกตอยไดรับบาดเจบ็

หน่วยงำนที่เสนอ สถำนีวิทยุ จส.๑๐๐
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๖๒

กรณีที่  ๓
ชื่อ - สกุล นำยวีระ  งำมฉลวย  อายุ ๕๐ ป
ภูมิล�ำเนำเดิม กรุงเทพมหานคร
กำรศึกษำ       ประถมศึกษาปที่ ๖
อำชีพ  ขับรถแท็กซี่
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล   เปนผูทีม่คีวามซือ่สตัย ไมถอืเอาทรพัยสินของ
ผูอืน่มาเปนของตน โดยเมือ่วนัที ่๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๐๓  น. ได
รบันกัทองเทีย่วชาวจนี จากถนนพระราม ๙ ซอย ๑๔  ไปสงทีโ่รงแรมทาวน
อนิทาวน และนกัทองเทีย่วไดลืมกระเปาไวบนรถ ภายในกระเปามพีาส
ปอรตและเงนิสดจาํนวนมาก แตไมกลานบั ตอมาทราบขาวการแจงของหาย 
ทาง จส.๑๐๐  จงึประสานนดัสงของคนืเจาของไดครบถวน โดยมเีงนิสด 
๑๖๐,๐๐๐ บาท พรอมกบักลาววาดใีจทีส่ามารถคนืของใหเจาของได ทาํให
ตนเองมคีวามสขุดวย

กรณีที่ ๑
ชื่อ - สกุล นำยกิตติพงศ์  มัดชิกำนัง  อายุ ๔๙ ป
ภูมิล�ำเนำเดิม จังหวัดขอนแกน 
กำรศึกษำ มัธยมศึกษาปที่ ๖
อำชีพ  ขับรถแท็กซี่
สรปุผลงำนทีไ่ด้รบัรำงวลั   เปนผูมคีวามกลาหาญ เสีย่งอนัตราย และมี
ความเมตตากรณุาตอเพือ่นมนษุย โดยเมือ่วนัที ่๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา 
๐๕.๐๐ น. ระหวางขบัรถผานถนนออนนชุ ซอย ๓๗ ไดเหน็ผูชาย ๒ คน 
กาํลงักอเหตกุระชากโนตบคุ และกาํลงัจะขบัรถจกัรยานยนตหลบหน ี จงึ
จอดรถรบัผูเสยีหายขึน้รถ และขบัรถไลตามคนราย จนถงึซอยออนนชุ ๗๔ 
จงึตดัสนิใจขบัรถเบยีดรถจกัรยานยนตคนรายลมลง และรบีลงไปจบัคนราย
ไวได จากนัน้ไดประสานงาน ๑๙๑ และสถานวีทิย ุสวพ.FM๙๑ เมือ่ตาํรวจ
มาถงึและหนวยกูภยัมาชวยปฐมพยาบาลผูเสยีหาย ตาํรวจไดนาํคนรายไป
สถานตีาํรวจนครบาลพระโขนง เพือ่สอบสวนขยายผลตอไป 

กรณีที่ ๒
ชื่อ – สกุล นำยทวี  ม่วงจันทร ์ อายุ ๔๖ ป  
ภูมิล�ำเนำเดิม จังหวัดกาฬสินธุ 
กำรศึกษำ ประถมศึกษาปที่ ๖
อำชีพ  ขับรถจักรยานยนตรับจาง
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล   เปนผูทีม่คีวามเสยีสละ มคีวามเมตตากรณุา
ตอเพือ่นมนษุย โดยเมือ่วนัที ่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. 
ระหวางทีข่บัขีร่ถจกัรยานยนตรบัจางผานถนนบรมราชชนน ี ซอย ๕๔  
พบเหน็รถยนตนัง่สวนบคุคลขบัชนเสาไฟฟา จงึจอดรถลงไปใหความชวย

เหลอื ทราบวาคนขบัรถเปนผูหญงิไมสบาย มอีาการไขขึน้สงูมากและใกล

หน่วยงำนที่เสนอ สถำนีวิทยุ สวพ.FM ๙๑
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๖๓

จะหมดสติ จงึรบีประสานสถานวีทิย ุ สวพ.FM๙๑ พรอมกบัอยูดแูลจน

กระทั่งตํารวจและหนวยกูภัยมายกรถไปสถานีตํารวจนครบาลตลิ่งชัน 

และสามขีองผูปวยมาถงึทีเ่กดิเหต ุนาํผูปวยไปโรงพยาบาลไดทนัเวลา  

กรณีที่ ๓

ชื่อ-สกุล   นำยพันธ์  ขำวพรม  อายุ ๖๖ ป  

ภูมิล�ำเนำเดิม จังหวัดปทุมธานี

กำรศึกษำ ประถมศึกษาปที่ ๔  

อำชีพ  ขับรถแท็กซี่

สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล   เปนผูแสดงออกซ่ึงความซ่ือสตัยสจุรติ ไมถือ

เอาทรัพยสนิของผูอืน่มาเปนของตน โดยเมือ่วนัท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ผูโดยสารลมืกระเปาอปุกรณดนตรไีวท่ีเบาะหลงั

รถ จึงตัดสนิใจนาํกระเปาไปฝากไวท่ี สถานวีทิย ุสวพ.FM๙๑ ทีมงานของ

สถานีไดตรวจสอบพบวาในประเปามีเอกสารและอุปกรณเกี่ยวกับการทํา

ดนตรี ทาํเพลง และโทรศพัทมอืถือ มลูคารวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงชาวตาง

ชาติเปนเจาของ บอกวาหากไมไดคนืคงจะลาํบาก เพราะเปนอปุกรณตอง

ใชทาํมาหากนิไปตลอดชีวติ

...ขันติ เปนคุณธรรมพื้นฐานอยางหนักแนนมั่นคง 

แลวขันติธรรมจะชวยเอื้ออํานวยใหเกิดคุณธรรมอื่นๆ 

ซึ่งเกื้อกูลตอความสําเร็จขั้นตอๆ ไปได 

ไมวาจะเปนความพากเพียร ความสามัคคี ความเสียสละ 

ไปจนถึงการมีปญญารูแจงในอริยสัจธรรม... 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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๖๔

ดำรำนักแสดงที่มีจิตอำสำดีเด่น จ�ำนวน  ๒  คน

ช่ือ - สกุล นำยวรนิทร  ปญหกำญจน์  อาย ุ๓๔ ป 
ภมิูล�ำเนำเดมิ จงัหวดัเพชรบูรณ
กำรศกึษำ       ปรญิญาตรี
สรปุเหตกุำรณ์ท�ำควำมดี   อุทิศตนชวยเหลือสังคมและงานการกุศล
อยางสมํ่าเสมอ พรอมทั้งไดบริจาคเงินสวนตัว เพื่อชวยเหลือเหลือผูดอย
โอกาส และประสบภัยตางๆ อาทิ รวมแขงฟุตบอลการกุศล ชวยนํ้าทวม 
นําทีมฟุตบอลดารา แขงขัน กับ ทีมหมูปา อะคาเดมี ชวยเด็กดอยโอกาส
ในถิน่ทรุกนัดาร นาํรายไดจากการประมลูเสือ้ฟตุบอล ชวยครอบครวัจา
แซม วรีบรุษุถ้ําหลวง - ขุนนํา้นางนอน ลงพืน้ท่ีแยกถุงยงัชีพ รวมรบับรจิาค 
ชวยน้ําทวม โดยเฉพาะอยางยิง่ ไดบรจิาคเงนิของตนเอง และระดมทุนชวย
เหลอืตางๆ อาทิ ระดมทุนจัดซ้ืออปุกรณทางการแพทย ใหกับโรงพยาบาล
หลมสกั จงัหวดัเพชรบูรณ รณรงคบรจิาคอวยัวะ ชวยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
บรจิาคเงนิจากการทําบุญงานบรรพชาของตนเองท้ังหมด ชวยสรางรัว้ใหกับ
ศนูยเดก็เลก็โรงเรยีนบานทับเบิกรวมใจ จังหวดัเพชรบูรณ เนือ่งจากคณุครู
บอกวา บางครัง้เดก็ๆ เดนิแลวกลิง้ตกลงเขา ขณะนีส้รางเสรจ็เรยีบรอยแลว

ช่ือ – สกุล นำงสำวทสิำนำฏ  ศรศกึ  อาย ุ๒๖ ป
ภมิูล�ำเนำเดมิ       กรงุเทพมหานคร
กำรศกึษำ        ปรญิญาตรี
สรปุเหตกุำรณ์ท�ำควำมดี   อุทิศตนชวยเหลือสังคมและงานการกุศล
อยางสมํ่าเสมอ เปนดาราจิตอาสาไปชวยแจกสิ่งของ อาหาร นํ้าดื่ม ฯลฯ 
ใหกับประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ณ ทองสนามหลวง รวมวิง่โครงการ “กาวดวยธรรม เพือ่ ๑๗ โรงพยาบาล
ทัว่ประเทศ” บรจิาคเงนิสมทบและรบับรจิาคสิง่ของ อาหาร ชวยนํา้ทวม
ภาคใต ชวยใหอาหารสนุขัและแมวจรจดั บรจิาคเงนิชวยสตัวพกิารตางๆ 
และตัดผมตนเองบรจิาคผูปวยมะเรง็ ใหกบัสถาบนัมะเรง็แหงชาติ 

หน่วยงำนที่เสนอ สถำนีวิทยุ สวพ.FM ๙๑
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๖๕

ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พิศมัย มะลิลำ 
  อายุ ๕๔  ป 
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย คณะเทคนิคการแพทย 
  มหาวิทยาลัยขอนแกน อําเภอเมือง
  จังหวัดขอนแกน อายุงาน  ๒๒  ป 
สรปุผลงำนทีไ่ด้รบัรำงวลั นกักายภาพบาํบดั ปญญาชนสาธารณะ 
ผศ.พิศมัย มะลิลา อุทิศตนทํางานบริการดานกายภาพบําบัดแกชุมชนมา
ยาวนาน ทั้งในขอนแกนและจังหวัดใกลเคียง โดยมุงเนนดานการแกปญหา
ผูพิการ เด็กพิเศษ เด็กพิการและดอยโอกาส ใหคําแนะนํากับชุมชนโดยนําตนแบบการพัฒนาศักยภาพ
และฟนฟูสมรรถภาพของปูไพ สมลีลา มาประยุกตทําอุปกรณสงเสริมพัฒนาการเด็กพิการที่อยูในชุมชน
หางไกลผานโครงการสานสัมพันธไมตรีจากพี่เพื่อนอง เพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ ๑ และ ๓ ไดมีประสบการณ
ดานวิชาชีพและมีจิตอาสาตอสาธารณะในฐานะผูใหการบําบัดรักษาเด็กพิการและดอยโอกาส รวมถึงการ
ฝกนักศึกษาใหทํางานชุมชน กิจกรรมการผลิตของเลน และสงเสริมการใชของเลนจากวัสดุในทองถ่ิน 
เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ลวนเปนความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาศีลธรรม 
คุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา
 
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.กุหลำบ  ปุริสำร  
  อายุ  ๖๘  ป  
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      
  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อําเภอเมือง  
  จังหวัดขอนแกน  อายุงาน  ๑๕  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล ผศ. ดร. กุหลาบ ปุริสาร อุทิศตนรวมกิจกรรม
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาดวยการกําหนดหลักสูตรวิทยาลัยโดยวาง
ระบบ ขั้นตอนของโครงการพระไตรปฎกศึกษาและปฏิบัติธรรม รูปแบบ
ระบบการบริหารเครือขายพุทธบรษิทัทีม่ปีระสทิธผิล ประกอบดวย การพฒันาระบบเครอืขายความรวมมอื
ทางพระพทุธศาสนา การสรางทมีงานบริหารทีม่ปีระสทิธภิาพ การมแีผนยทุธศาสตร การสรางศรทัธาใน
พระพทุธศาสนา เกดิผลลพัธอนัเปนประโยชนตอองคกรทีเ่กีย่วของ สามารถนาํไปใชในการกาํหนดนโยบาย 
การจดัการศกึษาระดับอดุมศกึษาอยางเปนรปูธรรม เกดิความรวมมอืในการสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม 
จรรยาบรรณวชิาชพีซึง่กาํหนดไวในแผนยทุธศาสตรวทิยาลยั
  ผลงานที่ภาคภูมิใจคือ เปนวิทยากรโครงการสัมมนาธรรมมะสัญจร โครงการพระไตรปฎกศึกษา
มาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงปจจุบัน เปนกิจกรรมที่สนองตอบปรัชญาของวิทยาลัยบัณฑิต
เอเชียวาดวย “วิสัยทัศนดี มีวินัย ใฝใจวิทยบรรณาการ” และเชื่อมั่นวา “การศึกษากอใหเกิดปญญาแก
ชีวิต” 

ประเภทอำจำรย์ระดับอุดมศึกษำผู้ทรงคุณธรรม มีผลงำนดีเด่น

ในกำรพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษำระดับอุดมศึกษำ

จ�ำนวน  ๗  คน
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๖๖

ช่ือ – สกุล นำงวรรณภำ  พิพัฒน์ธนวงศ์ อาย ุ ๖๐  ป
ต�ำแหน่งงำนปจจบุนั พยาบาลวชิาชพี (ดานการสอน) ชาํนาญการพเิศษ   
  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีเชยีงใหม  อาํเภอแมรมิ    
  จงัหวดัเชยีงใหม  อายงุาน  ๑๘  ป
สรปุผลงำนทีไ่ด้รบัรำงวลั ในบทบาทการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม และ
ธรรมนญูสขุภาพ ไดกระตุนใหเกดิการมสีวนรวมในการสรรหาคณุธรรมหลกั
ขององคกร คอื “สามคัค ี เสยีสละ รบัผดิชอบ” มกีจิกรรมจติอาสา มอบ

ความอบอุน ปนรกัปนสขุ กจิกรรมตลาดนดัความด ีจดัเวทเีลาขานตาํนานความสาํเรจ็ นาํคานยิมคณุธรรม
รวมและคานิยมองคกร MOHP คือ Mastery เปนนายตนเอง Originality เรงสรางสิ่งใหม Humility 
ถอมตนออนนอม People ใสใจประชาชน เพือ่สรางแบบอยางทีด่ดีานสขุภาพ เพือ่พฒันาตนเองใหทนัโลก
แหงการเปลีย่นแปลง โดยธาํรงสมัพนัธภาพฉนัทพีน่องชาวสาธารณสขุทีม่จีติดงีาม ใหบรกิารอยางเทา
เทยีม สะดวกสบาย มนีํา้ใจเอือ้เฟอและเปนทีไ่ววางใจ
 การจดัการความรูโดยกลไกการจัดตลาดนดัความด ีผูรวมกจิกรรมเปนผูบรหิาร อาจารย บคุลากร
สายสนับสนนุ และนกัศกึษา ไดเรยีนรูและสงตอคณุธรรมหลกัของกระทรวงสาธารณสขุ คอื พอเพยีง 
สจุริต วินยั และจิตอาสา ดวยพลงัแหงความสามคัค ีเสยีสละ รบัผดิชอบโดยบคุคลทกุระดบั มสีวนรวมใน
การพัฒนาตอเนือ่งสูการเปน “วทิยาลยัคณุธรรม” จงึไดรบัการเชดิชเูกยีรตใิหเปน “คนดศีรธีารณสขุ”

ชื่อ - สกุล นำยสมปอง  ใจดีเฉย  อายุ  ๕๐  ป
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา    
  กรุงเทพมหานคร อายุงาน  ๒๓  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล ดวยปณิธานแหงความมุงมั่นงานสอนและงาน
วิจัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิต
สาธารณะ มีจุดเริ่มตนจากตําแหนงวิทยากรการอบรมครู และวิทยากร

สอนโครงงานคณุธรรมไดสรางผลงานวจัิยเรือ่ง การสงัเคราะหองคความรูกระบวนการ   สรางโรงเรยีน
ตนแบบดานคณุธรรม จรยิธรรม (บางมลูนากโมเดล) เปนแหลงเรยีนรูสาํหรบัศกึษาดงูาน และเปนรปูแบบ
การพฒันาในโครงการพฒันาโรงเรยีนคุณธรรม จรยิธรรมในโครงการกองทุนการศกึษาอนัเนือ่งมาจากพระ
ราชดาํริฯ กอเกดิเปนโรงเรยีนคณุธรรมทกุพืน้ที ่ จากโรงเรยีนตนแบบบางมลูนากโมเดลมาถงึหนงัสอืเดก็ดี
สรางได สพฐ.นอมนาํแนวพระราชดํารเิรือ่ง ชวยกนัสรางคนดใีหบานเมืองมาเปนแนวทางในการกําหนด
นโยบายใหทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมมาจนถึงปจจุบัน
 รวมศึกษาวจิยัและพฒันา “สภุาพชน...คนอาชวีะ” ของนกัเรยีน นกัศกึษาสถาบนัอาชวีศกึษา 
เพือ่สรางภาพลกัษณและพฒันาคุณลกัษณะของนกัเรยีนอาชวีะ ใหเปนทีพ่งึประสงคของตลาดแรงงาน
และภาคอตุสาหกรรม ผลการดําเนนิงานพบวา กระบวนการและกลวธิทีีใ่ชในการพฒันาและปรบัเปลีย่น
ทศันคตเิชงิลบของนกัศึกษาไดผลดี พฤติกรรมเชงิลบลดลง พฤติกรรมเชิงบวกเพิม่ขึน้ ทาํใหนกัเรยีน
อาชีวะกลุมนีเ้หน็คณุคาตนเอง เกดิแรงจงูใจในการทาํความด ี ทายสดุไดขยายผลไปยังสถาบันการศกึษา
อาชีวะภายในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) และเปนโครงการพัฒนาแรงงานภาค
อุตสาหกรรมที่ผูประกอบการตองการอีกดวย
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๖๗

ชือ่ – สกุล นำงอดุมวรรณ  วนัศรี อาย ุ ๕๙  ป
ต�ำแหน่งงำนปจจุบนั พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ  
  วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
  สรรพสิทธิประสงค อําเภอเมือง   
  จังหวัดอุบลราชธานี อายุงาน  ๓๖  ป
สรปุผลงำนทีไ่ด้รบัรำงวลั อาจารยผูสอนวชิาจรยิศาสตรและ
กฎหมายวชิาชพีพยาบาลในสวนของวชิาจรยิศาสตรมากวา ๓๖ ป 
รบัผดิชอบงานวเิทศสมัพนัธและประชาสัมพนัธงานบรกิารวชิาการ
แกสงัคม เปนวทิยากร อาจารยพ่ีเลีย้งหลกัสตูรครคูลนิกิ ดาํเนนิการโครงการตางๆ ท่ีเกีย่วของกบั
การปองกันและพัฒนาเด็กและเยาวชนใหหางไกลยาเสพติด การตั้งครรภในวัยใส รูเทาทันสื่อ 
รวมจดัทาํหลกัสตูรฝกอบรมเด็กและเยาวชนในสถานพนิจิและคุมครองเดก็และเยาวชน ทําวจิยั
เกีย่วกบัการเรยีนการสอนในโครงการสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนางานประจําสู
งานวิจัยระดับประเทศ
 ในสวนงานบรกิารวชิาการแกสงัคม เปนบรรณาธกิารจุลสารชมรมจรยิธรรม จุลสารฟาขาว
สูชาวประชา ไดจัดสงจุลสารไปยังชมรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ และ
โรงพยาบาลทีเ่ปนแหลงฝกภาคปฏบิตัขิองนกัศกึษาวทิยาลยัพยาบาล นาํเสนอเรือ่งการศกึษาการ
เรยีนรูจรยิธรรมของนกัศกึษาพยาบาล โดยการฝกคดิตามแนวทางของโยนโิสมนสกิาร คอื การทําใจ
ใหด ีละเอยีดถีถ่วน มคีณุคาเทากบัความไมประมาท บทความในจุลสารเปนแหลงรวมแหงกุศลธรรม

เพือ่ปลกูฝงการประพฤตธิรรมใหมคีวามเคารพในคณุคาท่ีสาํคญั ๗ ประการ

ชือ่-สกุล  ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.วนัวร จะนู 
   อาย ุ๔๘  ป
ต�ำแหน่งงำนปจจุบนั รองอธกิารบดีสายงานกจิการนกัศกึษา
   มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย เขตหลกัสี ่ 
   กรงุเทพมหานคร อายงุาน  ๒๒  ป
สรุปผลงำนที่ได้รับรำงวัล  เพื่อตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยดานการสงเสริมและบูรณาการกิจกรรมดานศิลป
วัฒนธรรม ผศ.ดร.วันวร จะนู ไดวางแผนยุทธศาสตรในการ
พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม สันติวัฒนธรรม โดยมีแผนงานโครงการพัฒนาบุคคลตนแบบที่ตั้ง
มั่นในการทําความดี มีจิตอาสา มีธรรมาภิบาล สรางองคความรูในเรื่องสันติวัฒนธรรม 
โดยกลไกเทคโนโลยสีมยัใหม เปนการสือ่สารอยางมภีมูคิุมกนั มหีลกัการในการปฏสิมัพันธ
ระหวางวัยที่แตกตาง มองเห็นความตางอยางสรางสรรค และจะชวยสรางความปรองดอง
ในระหวางชวงวัย ทําใหครอบครัว ชุมชน สังคมนาอยู และเจริญกาวหนาในยุคที่มีความ
หลากหลายทางสังคมและเทคโนโลยีการสื่อสารตรงกับพันธกิจแหงการสงเสริมความเปน
พลเมืองดวยการสรางสันตวัิฒนธรรม และจติสาํนกึเพ่ือสวนรวม
 การจัดระเบียบสังคมของสถาบันการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุนการมีเครือขาย
ประชาสังคม เชน โครงการเครือขายอาสาสมัคร โครงการอาสาทําความดี โครงการรณรงค
ยาเสพติด รวมสรางกิจกรรมรูรักษพัฒนาสิ่งแวดลอม มีโครงการครอบครัวพอเพียงสูสถาน
ศึกษาและชุมชน โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัย
โปรงใส บัณฑิตไทยไมโกง”  
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๖๘

ช่ือ - สกุล นำงปยรัตน์  รอดแก้ว  อาย ุ ๕๑  ป
ต�ำแหน่งงำนปจจบุนั รองผูอาํนวยการกลุมงานกจิการนกัศกึษา
    วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี   
    นครศรธีรรมราช อาํเภอเมอืง  
    จงัหวดันครศรธีรรมราช  อายงุาน  ๒๙  ป
สรปุผลงำนทีไ่ด้รบัรำงวลั ปฏิบัติหนาท่ีกํากับดูแลงานพัฒนานักศึกษา 
สงเสริมนักศึกษาใหเรียนรูตามมาตรฐาน คุณวุฒิปริญญาตรี มีลักษณะ
เอื้ออาทรในมุมมองผูรับบริการตางวัฒนธรรม มีทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรม มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค มีทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี มีทักษะชีวิตและ
อาชีพ มีความยืดหยุน รูจักปรับตัว มีกระบวนการสงเสริมใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาครบ ๕ ดานของ
คณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค คอื กฬีาและการสงเสรมิสขุภาพ การบาํเพญ็ประโยชน การรกัษาสิง่แวดลอม 
การสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และการทาํนบุาํรงุศลิปวฒันธรรม
 การพฒันาตนเองดานวชิาการและพฒันางาน พฒันานกัศกึษาอยางตอเนือ่ง ดวยความมุงมัน่ รบัผดิชอบ 
ขยนัหมัน่เพยีร และอทุศิตนในการทาํงานอยางตอเนือ่ง ดวยความออนนอมถอมตน วางตนอยางเหมาะสม บคุลกิภาพ
งดงาม อกีทัง้เปนผูมจีติอาสา ทาํใหประสานงานในองคกรและเครอืขายตาง  ๆไดเปนอยางด ีจงึมผีลงานดานการสงเสรมิ
การพฒันาศลีธรรม คณุธรรม และจรยิธรรมของนกัศกึษา เปนเรือ่งเลาจากครอบครวัภายในรัว้วทิยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนี “เปนองคกรแหงการเรยีนรูสูชมุชน สรางคนคณุธรรม นาํวชิาชพี”  ใชระบบครอบครวัเสมอืนเพือ่ดแูล
นักศกึษาในทกุดาน โดยเริม่จากการสรางวสิยัทศันรวมกนัในการพฒันาองคกร คือ สรางรัก สรางสุขจากครอบครัว
สูสังคม ใหมีความสัมพันธเชิงเครือญาติ ภายใตบรรยากาศแบบกัลยาณมิตร ทําใหทุกคนเขาใจบทบาท
ของตนเองและผูอื่น สรางความเขาถึงอันจะนําไปสูการทํางานรวมกันเปนทีม แบงปนความรู แลกเปลี่ยน
มุมมอง ชวยเหลือซึ่งกันและกัน สูการคิดสรางสรรค พัฒนาตนเอง องคกร สังคมและชุมชน
 
 

 

เมื่อวาน ไมสามารถ

กลับไปแกไขอะไรได

จึงมีพรุงนี้ ใหเราไดทําสิ่งดีๆ ตอไป
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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๖๙

ประเภทคนพิกำรในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต จ�ำนวน ๗ คน

ชื่อ-สกุล นำยลีเขวน  เหมนุ้ย  อายุ  ๕๐  ป
ภูมิล�ำเนำ จังหวัดสงขลา 
ประเภทควำมพิกำร ทางการเห็น
กำรศึกษำ ปริญญาตรี   
อำชีพ นวดแผนโบราณ งานแพทยแผนไทย 
 โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชนินีาถ ณ อาํเภอนาทวี
 อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
เหตุผลที่ได้รับรำงวัล เปนบุคคลผูมีความสามารถหลายดาน ทั้งทางดาน
การกีฬาคนพิการจนไดรับรางวัลเหรียญทองจากการแขงขันโกลบอล
แหงชาติ จัดโดย กรมพลศึกษา ดานการประชาสัมพันธงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการทางสายตา เผยแพรทางสื่อตางๆ อาทิ หนังสือพิมพ 
และรายการโทรทัศน  เปนผูรวมประสาน ผลักดัน เรียกรองสิทธิใหกับ
ผูพิการทางสายตาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนไดรับเกียรติบัตรเปนผูสราง
ชื่อเสียงใหองคกร ดานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จากโรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ณ อาํเภอนาทว ี และโลรางวัลคนพิการตัวอยางจังหวัด
สงขลา นอกจากนี้ยังเปนผูมีจิตกุศลรวมบริจาคโลหิตใหกับสภากาชาดไทย
อยางตอเนื่อง

ชื่อ-สกุล นำยนิเวช  เอ็นด ู อายุ  ๓๘  ป 
ภูมิล�ำเนำ จังหวัดชัยภูมิ
ประเภทควำมพิกำร ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
กำรศึกษำ ปริญญาตรี  
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน ครูผูชวย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
เหตุผลที่ได้รับรำงวัล เปนแบบอยางที่ดีใหนักเรียนไดเรียนรู ถึง
ความมานะอดทน ความขยนัหม่ันเพยีร ความพยายาม ถงึแมวา
รางกายจะพกิาร แตไมไดเปนอปุสรรคในการดําเนนิชวีติ พรอมทัง้
ใหการสงเสริมดานอาชีพใหกับนักเรียนและชมรมคนหูหนวก
จงัหวดัชยัภูมิ อาท ิการเยบ็กระเปา วาดภาพศลิปะ ฯลฯ เพือ่ใหมี
รายไดเพิม่ จนไดรบัการยกยองใหไดรบัรางวลัครผููมีผลงานดีเดน 
ประจําป ๒๕๖๒ ของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไดรับ
เกียรติบัตรครูผูสอนดานงานวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๑ และไดรับคัดเลือก
เปนนายกชมรมคนหูหนวก จังหวัดชัยภูมิ 
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๗๐

     
ชื่อ-สกุล นำยยงยุทธ   แสงพรหม   อายุ ๔๙  ป  
ภูมิล�ำเนำ จังหวัดสงขลา
ประเภทควำมพิกำร ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
กำรศึกษำ กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี
อำชีพ ประกอบธุรกิจสวนตัว
เหตผุลทีไ่ด้รบัรำงวลั เขารวมกิจกรรมชุมชนกับหนวยงานตางๆ ทุกระดบั 
รวมการจดัตัง้ชมรมคนพกิาร คนหาคนพกิารเพือ่ชวยใหไดรบัสทิธปิระโยชน
ตางๆ ทีค่วรไดรบั ใหคาํแนะนาํกับคนพกิารรายใหมในโรงพยาบาลเพือ่ใหมี
กาํลงัใจในการตอสูชีวติ ฯลฯ และเขารวมอบรมหลกัสตูรตางๆ เพือ่พฒันา
คณุภาพชีวติ และพฒันาศกัยภาพคนพกิาร อบรมหลกัสตูรการเปนวทิยากร
เพือ่สรางแรงบนัดาลใจแกผูพิการ จนไดรบัเลือกเปนบคุคลพิการตวัอยาง 
ประเภททางกาย/ทางการเคล่ือนไหว ของจังหวัดสงขลา

ชื่อ-สกุล  นำงสำวมยุรี  ศิริวัฒน ์ อายุ  ๕๘  ป
ภูมิล�ำเนำ จังหวัดสงขลา   
ประเภทควำมพิกำร ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
กำรศึกษำ มัธยมศึกษาปที่ ๓  
อำชีพ เกษตรกร
เหตุผลที่ได้รับรำงวัล เปนคนพิการที่ดูแลตนเองอยางดี รับประทานยา
และพบหมอตามนัดสมํ่าเสมอ เขารวมกิจกรรมเพื่อชวยเหลือคนพิการ
ทางจิตอยางตอเนื่อง ทั้งทางการแสดงความคิดเห็น การพัฒนาศักยภาพ
ของคนพิการทางจิต เพื่อใหสังคมไดเขาใจคนพิการทางจิตมากขึ้น จนได
รับรางวัลคนพิการตัวอยาง จากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดสงขลา ทั้งยังประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได และสง
หลานใหเรียนจนจบระดับปริญญาโท

ชื่อ-สกุล  นำยสมชำย  สิงห์กำน   อายุ  ๔๓  ป  
ภูมิล�ำเนำ จังหวัดปทุมธานี
ประเภทควำมพิกำร ทางสติปญญา
กำรศึกษำ มัธยมศึกษาปที่ ๖
ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน พนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนยการศึกษา 
 พิเศษประจําจังหวัดปทุมธานี
เหตุผลที่ได้รับรำงวัล ดวยความพกิารทางสตปิญญามาแตกาํเนดิ แตยงั
สามารถเปนจิตอาสาชวยเหลือกิจกรรมในชุมชน เขารวมการจัดอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ชวยเหลืองานบาน  สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นได ไมเปนภาระหรือปญหาของสังคม และประกอบอาชีพหาเลี้ยง
ตนเองได
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๗๑

ชื่อ-สกุล  นำงสำว รัชนี  ตำซำว  อายุ ๓๔ ป     

ภูมิล�ำเนำ จังหวัดตาก

ประเภทควำมพิกำร ทางการเรียนรู

กำรศึกษำ ประถมศึกษาปที่ ๖ 

ต�ำแหน่งงำนปจจุบัน พนักงาน บริษัท ที.เค.การเมนท แมสอด จํากัด  

 จังหวัดตาก      

เหตุผลที่ได้รับรำงวัล เปนผูมีจิตใจดีงาม เปนที่รักใครของผูใกลชิด 

เพือ่นรวมงานและบคุคลทัว่ไป ไมเคยปรากฏวามเีรือ่งทะเลาะเบาะแวงกบัผูใด 

ชวยเหลอืงานสวนรวมทกุอยางเทาทีส่ามารถจะทาํไดอยางสมํา่เสมอ ประกอบ

อาชพีเลีย้งตนเอง และชวยเหลอืครอบครวัได เปนจติอาสาเขารวมกจิกรรมกบั

ชมรมสงเสริมศักยภาพบุคคลบกพรองทางการเรียนรูจังหวัดตาก จนได

รับรางวัลคนพิการตนแบบจังหวัดตาก 

ชื่อ-สกุล  นำยวัชรพล  ดอชนะ  อายุ ๒๑ ป     

ภูมิล�ำเนำ กรุงเทพมหานคร

ประเภทควำมพิกำร ออทิสติก

กำรศึกษำ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

สถำนที่ท�ำงำน ศูนยอาชีพออทิสติกไทย 

เหตุผลที่ได้รับรำงวัล เปนผูมีความสามารถดานศลิปะ วาดรปู ไดรบั

รางวลัระดบัชาต ิ สามารถทาํเปนอาชพีเล้ียงตวัเองได มีผลงาน

มากมาย จนไดรบัเกยีรตบิตัรเปนบคุคลออทสิตกิตนแบบทีเ่ขาสูการ

ประกอบอาชพี และการจางงานตามกฎหมาย จากสมาคมผูปกครอง

ออทิสซึม่ (ไทย) และไดรบัโลสุดยอดคนพกิารตนแบบ ป ๒๕๖๒ 

เปนตวัแทนเยาวชนวาดภาพพระบรมสาทสิลกัษณ พระบาทสมเด็จ

พระวชริเกลาเจาอยูหวั และนาํขึน้ทลูเกลาฯ ถวาย รวมทัง้เปน

ตัวแทนประเทศไทยไปรวมแสดงผลงานในงานนิทรรศการ

งานศิลปะที่ประเทศไตหวัน นอกจากนี้ยังใหคําแนะนําและสอน

วิธีการวาดรูปใหแกผูอื่น เขารวมกิจกรรมกับมูลนิธิออทิสติกไทย 

และกิจกรรมเพื่อสังคมอยางสมํ่าเสมอ  เปนคนเก็บออม และ

สามารถอยูรวมกบัผูอืน่ได ไมเปนภาระหรอืปญหาของสงัคม
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๗๒

หมู่บ้ำนหัตถกรรมดีเด่น  ๑๑  หมู่บ้ำน

ภำคกลำง  ๓  จังหวัด  (๓  หมู่บ้ำน)

๑. จังหวัดพิจิตร  

กลุ่มทอผ้ำบ้ำนหนองพง  

หมูที่ ๖  ตําบลทุงใหญ  อําเภอโพธิ์ประทับชาง 

(ผาและสิ่งทอ  ผามัดหมี่  ผาทอลายพื้นเมือง  ผาสีพื้น 

และผาขาวมา)

๒. จังหวัดนครสวรรค์ 

กลุ่มพัฒนำอำชีพสตรีอำสำ บานโคกหมอ  หมูที่ ๓  

ตําบลโคกหมอ  อําเภอชุมแสง

(ผาและสิ่งทอ ผลิตภัณฑพรมทอมือยกดอก  พรมเช็ดเทา)

๓. จังหวัดอุทัยธำนี  

กลุ่มวิสำหกิจจักสำน บานทาชะอม  หมูที่ ๖  

ตําบลเขากวางทอง  อําเภอหนองฉาง

(จักสานพัดสานลวดลายตางๆ  ตะกราสาน)

ภำคเหนือ  ๓  จังหวัด  (๓  หมูบาน)  

๑. จังหวัดเชียงใหม่ 

บ้ำนวังขำมปอม  หมูที่  ๗  ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ 

(ผาและสิ่งทอ เสื้อผาพื้นเมือง บุรุษ-สตรี)

๒. จังหวัดแพร่  

กลุ่มวิสำหกิจชุมชน ผาทอมือไหมแกมฝาย 

บานตนหา  หมูที่ ๘  ตําบลปาแมต อําเภอเมือง   

(ผาและสิ่งทอ ผาฝายทอมือยกดอก)

๓. จังหวัดอุตรดิตถ์  

กลุ่มทอผ้ำบ้ำนเสี้ยว  หมูที่ ๑  ตําบลบานเสี้ยว  

อําเภอฟากทา 

(ผาและสิ่งทอ  ผามัดหมี่  ผาตีนจก และผาขาวมา)
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๗๓

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๑  จังหวัด  (๑  หมู่บ้ำน)

๑. จังหวัดหนองคำย 

กลุ่มทอผ้ำชุมชนพระบำทนำหงส์  

หมูที่ ๑,๙,๑๒,๑๓  ตําบลพระบาทนาสิงห

อําเภอรัตนาวาป  

(ผาและสิ่งทอ ผาฝายทอมือ  เสื้อ  ผาขาวมา)

ภำคใต้   ๒  จังหวัด  (๒  หมู่บ้ำน)

๑.จังหวัดปตตำนี  

กลุ่มรำยำบำติก บ้ำนโสร่ง  

หมูที่ ๓  ตําบลเขาตูม  อําเภอยะรัง

(สิ่งประดิษฐ  ผาบาติก)

๒.จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

กลุ่มผ้ำทอมือบ้ำนเชี่ยวหลำน ๒๕๕๖  

หมูที่ ๔  ตําบลเขาพัง  อําเภอ บานตาขุน

(ผาและส่ิงทอ ผาฝายทอมือ  ผาพันคอ  ผาขาวมา  ผาถุง)

ภำคตะวันออก  ๒  จังหวัด  (๒  หมู่บ้ำน)

๑.จังหวัดตรำด 

กลุ่มจักสำนบ้ำนแหลมมะขำม  หมูที่ ๓  

ตําบลแหลมงอบ  อําเภอแหลมงอบ

(จักสาน พัดไมไผ  ตะกราไมไผ  เสวียนงอบ ถาดใสผลไม)

๒.จังหวัดระยอง 

กลุ่มทอผ้ำแสนใย คนแสนวิถี บ้ำนหนองอ้ำยรื่น 

หมูที่ ๒  ตําบลละหาร  อําเภอปลวกแดง

(ผาและสิ่งทอ ผาใยสัปปะรด)

ผู้น�ำหมู่บ้ำนหัตถกรรมดีเด่น   จ�ำนวน  ๒  คน

๑.  นำงสำวอำนี  ชูเมือง  

บานโสรง  หมูที่ ๓  ตําบลเขาตูม  อําเภอยะรัง  

จังหวัดปตตานี

๒.  นำยสุเทพ  บุญเพียร  

บานแหลมมะขาม หมูที่ ๓  ตําบลแหลมงอบ  

อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
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๗๔

ภาคผนวก
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๗๕

ประมวลภำพบรรยำกำศภำยในงำน
“ วันหม่อมงำมจิตต์  บุรฉัตร  บุคคลส�ำคัญของโลก ”   

ครั้งที่  ๓๓   ประจ�ำปี  ๒๕๖๑
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๗๖

พระเจ้ำวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้ำโสมสวลี  กรมหมื่นสุทธนำรีนำถ
ประธำนกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ

เสด็จประทำนรำงวัล “ หม่อมงำมจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�ำคัญของโลก ”   
รำงวัลสร้ำงเสริมคนดีมีคุณธรรม  ประจ�ำปี  ๒๕๖๑

ประมวลภำพบรรยำกำศภำยในงำน
“ วันหม่อมงำมจิตต์  บุรฉัตร  บุคคลส�ำคัญของโลก ”   

ครั้งที่  ๓๓   ประจ�ำปี  ๒๕๖๑
วันศุกรที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑    

ณ   หอประชุมกรมประชาสัมพันธ  ซอยอารียสัมพันธ  ถนนพระราม ๖
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๗๗

ประมวลภาพงาน  
“ วันหมอมงามจิตต  บุรฉัตร  บุคคลสําคัญของโลก ”  

งานสรางเสริมคนดีมีคุณธรรม  ครั้งที่  ๓๓  

ประมวลภำพบรรยำกำศภำยในงำน
“ วันหม่อมงำมจิตต์  บุรฉัตร  บุคคลส�ำคัญของโลก ”   

ครั้งที่  ๓๓   ประจ�ำปี  ๒๕๖๑
วันศุกรที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑    

ณ   หอประชุมกรมประชาสัมพันธ  ซอยอารียสัมพันธ  ถนนพระราม ๖
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๗๘

หม่อมงำมจิตต์ บุรฉัตร หรือ น.ส.งำมจิตต์ สุนทำนนท์ (สำรสำส)

ถายภาพกับเพื่อนรวมรุน ๕๘

เมื่อสําเร็จหลักสูตร ชั้น ม.๘ จากวัฒนาวิทยาลัย ใน พ.ศ. ๒๔๗๖ 

ปการศึกษา ๒๔๗๕

ทานเปนศิษยเกาเกียรติยศ ผูเปนความภาคภูมิใจ 

ของครูแหมม - คณะครูอาจารยโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

 และสมาชิกสมาคมศิษยวังหลัง - วัฒนา ทุกคน
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๗๙

มูลนิธิ “ร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ เพื่อเยำวชน”

ในพระบรมรำชินูปถัมภ์

อภินันทนำกำร จำก
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๘๐

อภินันทนำกำร จำก
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๘๑

อภินันทนำกำร จำก

Final2-CCR.indd   81 11/10/2562 BE   12:04



๘๒

อภินันทนำกำร จำก
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๘๓

THINK FREELY. WORK WISELY.
www.siam.edu

มายสยัลายทิวาหม

...ะรสิอยว้ดดิค
าญญัปยว้ดำท

อภินันทนำกำร จำก
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๘๔

อภินันทนำกำร จำก

Final2-CCR.indd   84 11/10/2562 BE   12:05



๘๕

อภินันทนำกำร จำก

วิชัย -  วิไล วิทยฐำนกรณ์ 
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๘๖

สุวิไล             บุญธวัชชัย

พจพัณณ์       บุญธวัชชัย

ศิริยำ             บุญธวัชชัย

ณัฐพร          บุญธวัชชัย

เศรษฐพงศ์   บุญธวัชชัย

June Young  Jung
Mina         Jung
Aandrew Werdnaa

อภินันทนำกำร จำก
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๘๗

อภินันทนำกำร จำก

กระทรวงมหำดไทย

“บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข”

สมำคมแม่บ้ำนมหำดไทย
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๘๘

อภินันทนำกำร จำก

พล.อ.อ.ชลิต  พุกผำสุข  องคมนตรี  
และครอบครัว

พล.อ.อ.ชลิต  พุกผำสุข  องคมนตรี  
และครอบครัว
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๘๙

อภินันทนำกำร จำก

ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
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๙๐

อภินันทนำกำร จำก

Final2-CCR.indd   90 11/10/2562 BE   12:06



๙๑

อภินันทนำกำร จำก
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๙๒

อภินันทนำกำร จำก
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๙๓

อภินันทนำกำร จำก
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๙๔

อภินันทนำกำร จำก
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๙๕

อภินันทนำกำร จำก
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๙๖

อภินันทนำกำร จำก
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๙๗

ระบบ GPS

รถโดยสารปรับอากาศ NGVรถโดยสารปรับอากาศ NGVรถโดยสารปรับอากาศ NGVรถโดยสารปรับอากาศ NGVรถโดยสารปรับอากาศ NGVรถโดยสารปรับอากาศ NGVรถโดยสารปรับอากาศ NGVรถโดยสารปรับอากาศ NGV

กริ่งสัญญาณหยุดรถ

ป้ายไฟดิจิตอลบอกเสนทางขนาดใหญ

ทางลาดแบบพับได

กลอง CCTV จำนวน 5 จุด

จอดรถวีลแชร จำนวน 2 คัน

ขสมก.โฉมใหม่

บริการด้วยหัวใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชบริการ เสนทางเดินรถ หรือ แนะนำการบริการไดที่ 
 ทุกวันตั้งแตเวลา 06.00 - 22.00 น.

สายดวน CALL CENTER 1348สายดวน CALL CENTER 1348

อภินันทนำกำร จำก
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๙๘

อภินันทนำกำร จำก
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๙๙

อภินันทนำกำร จำก
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๑๐๐

อภินันทนำกำร จำก
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๑๐๑

อภินันทนำกำร จำก
ชมรมแม่บ้ำนกรมปองกันและบรรเทำสำธำรณภัย
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๑๐๒

อภินันทนำกำร จำก

กองทุน ดร.ไสว -อำจำรย์สนม สุทธิพิทักษ์
โดย ดร.ประศำสน์ - เฉิดโฉม จันทรำทิพย์
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๑๐๓

กองทุน ดร.ไสว -อำจำรย์สนม สุทธิพิทักษ์
โดย ดร.ประศำสน์ - เฉิดโฉม จันทรำทิพย์

อภินันทนำกำร จำก

Final2-CCR.indd   103 11/10/2562 BE   12:09



๑๐๔
บริษัท อัศวะเกียรติ์ จ�ำกัด

โดย
ภำณุพงค์ - บุญญวัฒน์ - นิรวัชช์ อัศวเกียรติ

อภินันทนำกำร จำก
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๑๐๕
บริษัท อัศวะเกียรติ์ จ�ำกัด

โดย
ภำณุพงค์ - บุญญวัฒน์ - นิรวัชช์ อัศวเกียรติ

อภินันทนำกำร จำก

บริษัท ชัยนันท์ค้ำวัตถุก่อสร้ำง (2524) จ�ำกัด
CHAINUNT CONSTRUCTION CO., LTD.

125 ถนนรำมค�ำแหง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2919-4531-1 โทรสำร. 0-2919-4540
Email : chainunt_limited@hotmail.co.th
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๑๐๖

บริษัท อิทธิพร อิมปอร์ต จ�ำกัด
96/11 - 12 , 102 - 103

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทร. 0 - 29733560-3 แฟกซ 0 - 25511457

ITTHIPORN IMPORT COMPANY LIMITED. 
96/11 - 12 , 102 - 103
VIBHAVADEE - RANGSIT RD.,
TARADBANGKHEN, LAKSI. BANGKOK
TEL : 0 - 29733560-3 FAX : 0 - 25511457

อภินันทนำกำร จำก

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร 
รองประธำนมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงำมจิตต์  บุรฉัตร 

ได้รับรำงวัลหม่อมงำมจิตต์  บุรฉัตร ปี ๒๕๓๕
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๑๐๗

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร 
รองประธำนมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงำมจิตต์  บุรฉัตร 

ได้รับรำงวัลหม่อมงำมจิตต์  บุรฉัตร ปี ๒๕๓๕

 
 

	

อภินันทนาการ จากอภินันทนำกำร จำก

ยรรยง  คุโรวำท
ประธานโครงการยกยองเกียรติคุณผูบําเพ็ญประโยชนดีเดน

 
 		

อภินันทนาการ จากอภินันทนำกำร จำก
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๑๐๘๑๐๘

อภินันทนำกำร จำก

สฤษดิ์   วิฑูรย์
ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดรำชบุรี

อภินันทนำกำร จำก
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๑๐๙๑๐๙

อภินันทนาการ จากอภินันทนำกำร จำก

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสงขลำ

 
 

	
อภินันทนำกำร จำก
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๑๑๐

อภินันทนำกำร จำก

กำรไฟฟำนครหลวง

อภินันทนำกำร จำก

กำรไฟฟำ

ส่วนภูมิภำค

อภินันทนำกำร จำก
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๑๑๑

อภินันทนำกำร จำก

อภินันทนำกำร จำก

อภินันทนำกำร จำก

มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

199/19  ถนนมิตรภำพ  ต�ำบลในเมือง 

อ�ำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

ประธำนแม่บ้ำนมหำดไทย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำก
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๑๑๒

อภินันทนำกำร จำก อภินันทนำกำร จำก

อภินันทนำกำร จำก

เหล่ำกำชำดจังหวัดยโสธร

ศิริพงษ์ - พรทิพย์ - กรณ์ - พิมพ์ชีวิน

ห่ำนตระกูล

เหล่ำกำชำดจังหวัดบุรีรัมย์

อภินันทนำกำร จำก

ดร.เลิศลักษณ์ ส.บุรุษพัฒน์

Final2-CCR.indd   112 11/10/2562 BE   12:10



๑๑๓

อภินันทนำกำร จำก

อนงค์ เชำว์เจริญ

อภินันทนำกำร จำก

จิตตรำ ศรีรุ่งเรือง 
กรรมกำรโครงกำรยกย่องเกียรติคุณ 

ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น
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๑๑๔

กำรประชุมคณะกรรมกำรมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงำมจิตต์ บุรฉัตร

กำรประชุมคณะกรรมกำรโครงกำรยกย่องเกียรติคุณประเภทต่ำงๆ

ขอขอบคุณทานที่รวมสนับสนุน 

จิตการุณยมารวมดวยชวยสงเสริม

รวมแรงใจรวมความคิดรวมเพิ่มเติม

ผลบุญเพิ่มขอใหทานสุขสันตเทอญ
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๑๑๕

๑.  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒.  มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช  ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓.  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)  ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔.  คุณอารยา อรุณานนทชัย  ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕.  คุณวิชัย - คุณวิไล วิทยฐานกรณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๖.  คุณสุวิไล บุญธวัชชัย  ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๗.  กระทรวงมหาดไทย  ๗๐,๐๐๐ บาท
๘.  พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี - ผศ.ดร.พรทิพย พุกผาสุข  ๕๐,๐๐๐ บาท
๙.  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๐.  การประปานครหลวง  ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๑.  ธนาคารออมสิน  ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๒.  บริษัท ขนสง จํากัด  ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๓.  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๔.  บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๕.  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)  ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๖.  บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๗.  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดย ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ  ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๘.  สมาคมสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๙.  สมาคมแมบานทหารบก  ๕๐,๐๐๐ บาท
๒๐.  บริษัท อัศวะเกียรติ์ จํากัด  ๕๐,๐๐๐ บาท
๒๑.  บริษัท ชัยนันทคาวัตถุกอสราง (๒๕๒๔) จํากัด  ๕๐,๐๐๐ บาท
๒๒.  บริษัท อิทธิพร อิมปอรต จํากัด  ๕๐,๐๐๐ บาท
๒๓.  ชมรมแมบานกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕๐,๐๐๐ บาท
๒๔.  ชมรมแมบานกรมโยธาธิการและผังเมือง  ๕๐,๐๐๐ บาท
๒๕.  กองทุน ดร.ไสว - อาจารยสนม สุทธิพิทักษ  ๕๐,๐๐๐ บาท
  โดย ดร.ประศาสน - คุณเฉิดโฉม จันทราทิพย
๒๖.  คุณยงยุทธ - คุณอุบล วิชัยดิษฐ  ๕๐,๐๐๐ บาท
๒๗. ผูไมประสงคออกนาม  ๕๐,๐๐๐ บาท
๒๘.  จังหวัดราชบุรี  ๒๕,๐๐๐ บาท
๒๙.  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ๒๐,๐๐๐ บาท
๓๐.  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) โดย ดร.ปราศรัย ประวัติรุงเรือง  ๒๐,๐๐๐ บาท
๓๑.  ผูวาราชการจังหวัดสงขลา  ๒๐,๐๐๐ บาท
๓๒.  ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐,๐๐๐ บาท

รำยนำมผู้บริจำคเงินสนับสนุน

ในงำน “ วันหม่อมงำมจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�ำคัญของโลก ”  

ครั้งที่ ๓๔  ประจ�ำปี ๒๕๖๒
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๑๑๖

๓๓.  คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร (ไดรับรางวัลหมอมงามจิตต บุรฉัตร ป ๒๕๓๕)  ๒๐,๐๐๐ บาท
๓๔.  ผศ.ดร.แตงออน มั่นใจตน  ๒๐,๐๐๐ บาท
๓๕.  คุณยรรยง คุโรวาท  ๒๐,๐๐๐ บาท
๓๖.  การไฟฟานครหลวง ๑๐,๐๐๐ บาท
๓๗.  การไฟฟาสวนภูมิภาค  ๑๐,๐๐๐ บาท
๓๘.  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ๑๐,๐๐๐ บาท
๓๙.  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๑๐,๐๐๐ บาท
๔๐.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ๑๐,๐๐๐ บาท
๔๑.  สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดยโสธร  ๑๐,๐๐๐ บาท
๔๒.  ผูวาราชการจังหวัดตาก  ๑๐,๐๐๐ บาท
๔๓.  ประธานแมบานมหาดไทยจังหวัดแมฮองสอน  ๑๐,๐๐๐ บาท
๔๔.  นายกเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย  ๑๐,๐๐๐ บาท
๔๕.  ผูไมประสงคออกนาม (ม.พ.ส.)  ๑๐,๐๐๐ บาท
๔๖.  ผูไมประสงคออกนาม (ส.บ.)  ๑๐,๐๐๐ บาท
๔๗.  คุณศิริพงษ - คุณพรทิพย หานตระกูล  ๑๐,๐๐๐ บาท
๔๘.  ดร.เลิศลักษณ ส.บุรุษพัฒน  ๑๐,๐๐๐ บาท
๔๙.  คุณจิตตรา ศรีรุงเรือง  ๑๐,๐๐๐ บาท
๕๐.  คุณอนงค เชาวเจริญ  ๑๐,๐๐๐ บาท
๕๑.  จังหวัดกาฬสินธุ  ๘,๔๐๐  บาท
๕๒.  จังหวัดอํานาจเจริญ  ๖,๐๐๐ บาท
๕๓.  สมาคมภริยาทหารเรือ  ๕,๐๐๐ บาท
๕๔.  สมาคมแมบานทหารอากาศ  ๕,๐๐๐ บาท
๕๕.  สมาคมแมบานตํารวจ  ๕,๐๐๐ บาท
๕๖.  สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย)  ๕,๐๐๐ บาท
๕๗.  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ๕,๐๐๐ บาท
๕๘.  บริษัท สิงคโปรตรัง (๑๙๙๒) จํากัด  ๕,๐๐๐ บาท
๕๙.  ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน  ๕,๐๐๐ บาท
๖๐.  ประธานชมรมแมบานมหาดไทยจังหวัดรอยเอ็ด  ๕,๐๐๐ บาท
๖๑.  นายกเหลากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  ๕,๐๐๐ บาท
๖๒.  นายกเหลากาชาดจังหวัดเลย  ๕,๐๐๐ บาท
๖๓.  คุณนิภานันท ชูพจนเจริญ  ๕,๐๐๐ บาท
๖๔.  คุณศราวรรณ อิศรมงคลรักษ  ๕,๐๐๐ บาท
๖๕.  ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ๔,๖๐๐ บาท
๖๖.  ผูวาราชการจังหวัดตราด  ๓,๒๐๐ บาท
๖๗.  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ๓,๐๐๐ บาท
๖๘.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ๓,๐๐๐ บาท
๖๙.  บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  ๓,๐๐๐ บาท
๗๐.  ผูวาราชการจังหวัดลําปาง  ๓,๐๐๐ บาท
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๑๑๗

๗๑.  นายกเหลากาชาดจังหวัดนาน  ๓,๐๐๐ บาท
๗๒.  นายกเหลากาชาดจังหวัดนครนายก  ๓,๐๐๐ บาท
๗๓.  คุณโคมทอง จงเจริญสุข  ๓,๐๐๐ บาท
๗๔.  คุณวิภา ชวยชู  ๓,๐๐๐ บาท
๗๕.  คุณทวี สกุลเวช  ๓,๐๐๐ บาท
๗๖.  จังหวัดนครพนม  ๒,๕๐๐ บาท
๗๗.  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ๒,๔๔๐ บาท
๗๘.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๒,๑๐๐ บาท
๗๙.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒   ๒,๐๐๐ บาท
๘๐.  ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร  ๒,๐๐๐ บาท
๘๑.  คุณทวี ไขแกว  ๒,๐๐๐ บาท
๘๒.  พันตํารวจโท วรชัย อารักษรัฐ  ๒,๐๐๐ บาท
๘๓.  คุณสมใจ สุขแสงชู  ๒,๐๐๐ บาท
๘๔.  คุณศุภวรรณ เล็กวิไล  ๒,๐๐๐ บาท
๘๕.  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค  ๑,๕๐๐ บาท
๘๖.  กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒  ๑,๕๐๐ บาท
๘๗.  จังหวัดปราจีนบุรี  ๑,๓๐๐ บาท
๘๘.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒  ๑,๐๐๐ บาท
๘๙.  เรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ  ๑,๐๐๐ บาท
๙๐.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  ๑,๐๐๐ บาท
๙๑.  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  ๑,๐๐๐ บาท
๙๒.  นายกเหลากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  ๑,๐๐๐ บาท
๙๓.  คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน (ไดรับรางวัลหมอมงามจิตต บุรฉัตร ป ๒๕๓๕)  ๑,๐๐๐ บาท
๙๔.  พ.อ.กิตติศักดิ์ ดวงกลาง  ๑,๐๐๐ บาท
๙๕.  คุณกัญญาภัค เกษตรสุนทร  ๑,๐๐๐ บาท
๙๖.  คุณจรัส ใยเยื่อ  ๑,๐๐๐ บาท
๙๗.  คุณไพชยนต เจริญไชยศรี  ๑,๐๐๐ บาท
๙๘.  คุณมนิดา อดิศัยสกุล  ๑,๐๐๐ บาท
๙๙.  คุณสุรัตน ลายจันทร  ๑,๐๐๐ บาท
๑๐๐.  คุณศรีธร ญาณะนินท  ๑,๐๐๐ บาท
๑๐๑.  คุณสุนทร แกวศรีใส  ๑,๐๐๐ บาท
๑๐๒.  คุณอรัญ คงนวลใย  ๑,๐๐๐ บาท
๑๐๓.  คุณอาทิตย ยังคง  ๑,๐๐๐ บาท
๑๐๔.  น.อ.รศ.อนุรักษ โชติดิลก  ๑,๐๐๐ บาท
๑๐๕. วิทยาลัยการอาชีพบานตาก ๑,๐๐๐ บาท

ผูบริจาครายยอย จํานวน ๕ ราย  ๒,๔๔๐ บาท
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๑๑๘

รำยนำมคณะกรรมกำร

โครงกำรยกย่องเกียรติคุณ

ประเภทต่ำงๆ
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๑๑๙

คณะกรรมกำรโครงกำรยกย่องเกียรติคุณ ครู หรือ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำน
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ  เพื่อเยำวชน  ในพระบรมรำชินูปถัมภ์

อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ด้วยเมตตำจิตที่คู่ควรแก่กำรยกย่อง

คุณหญิงสุชาดา    ถิระวัฒน     ประธาน

ผศ.ดร.พรทิพย    พุกผาสุข     รองประธาน

ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด     กรรมการ

ผูบัญชาการ ตํารวจตระเวนชายแดน     กรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน   กรรมการ

ผูอํานวยการสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร    กรรมการ

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     กรรมการ

 กรุงเทพมหานคร

นางสาวกรรณภรณ   วงศปยะกุล                                     กรรมการและเลขานุการ

นางสาวดาริณี    อิ่มจิตต                                              กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมกำรโครงกำรยกย่องเกียรติคุณ
ประธำนคณะกรรมกำรอุปกำระเยำวชนประจ�ำจังหวัด 

นายสมพร เทพสิทธา     ที่ปรึกษา
ดร. ปฤถา  พรหมเลิศ     ประธาน
นางอุษณี จงจิระ     รองประธาน
นางมลสุดา ชํานิประศาสน     กรรมการ
นางจิรวรรณ เพ็ญพาส     กรรมการ 
นางพักตรพิมล สุดประเสริฐ     กรรมการ
นางสุนี บุญญะโสภัต     กรรมการ
นางปรานตทิพย  ธิติศักดิ์     กรรมการ
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ     กรรมการ
นางมีนา รัตนเสนีย     กรรมการ
นางสาวสุภาภรณ ภักดีจรัส     กรรมการ
นางพัชรี ปรีเปรม     กรรมการ
นางสาวกรรณภรณ วงศปยะกุล     กรรมการ 
นางสาวสมคิด ครํ่ากระโทก     กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพธพรรณ นววิชธนรัชต     กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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๑๒๐

นายสมพร เทพสิทธา     ที่ปรึกษา  

ปลัดกรุงเทพมหานคร     ที่ปรึกษา

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ     ที่ปรึกษา

ผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล    ที่ปรึกษา 

นายนคร ศิลปอาชา     ที่ปรึกษา

ดร.ปฤถา พรหมเลิศ     ที่ปรึกษา

นายยรรยง คุโรวาท     ประธาน

ดร.เลิศลักษณ ส.บุรุษพัฒน     รองประธาน

อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    รองประธาน

ผูบัญชาการตํารวจนครบาล     รองประธาน

ผูอํานวยการสํานักสิ่งแวดลอมกรุงเทพมหานคร   รองประธาน

ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ    รองประธาน

กรรมการผูจัดการใหญ  บริษัท ขนสง จํากัด    รองประธาน

ผูบังคับการตํารวจจราจร     กรรมการ

ผูอํานวยการฝายผลิตวิทยุและโทรทัศนรายการ จส. ๑๐๐  กรรมการ

กรรมการผูจัดการสถานีวิทยุ  สวพ.FM๙๑    กรรมการ

ผูจัดการสถานีวิทยุ TRS ๙๙.๕     กรรมการ

นางสาวกรรณภรณ  วงศปยะกุล     กรรมการ

ดร.ปราศรัย ประวัติรุงเรือง     กรรมการ

นางจิตตรา ศรีรุงเรือง     กรรมการ

นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน     กรรมการ 

นางสาวสมคิด ครํ่ากระโทก     กรรมการและเลขานุการ

นางสาวใจทิพย พุมศรี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมกำรโครงกำรยกย่องเกียรติคุณ
ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชำชนและสังคม
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๑๒๑

นายสมพร    เทพสิทธา    ที่ปรึกษา 

คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน    ที่ปรึกษา

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      ที่ปรึกษา

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ      ที่ปรึกษา

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม  ที่ปรึกษา 

นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย  

 ในพระราชูปถัมภฯ      ที่ปรึกษา

ภราดา ดร.ประทีป  ม. โกมลมาศ     ที่ปรึกษา  

รศ.ดร.ขัตติยา กรรณสูต    ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.แตงออน มั่นใจตน    ประธาน 

ศ.นพ.สุชาย สุนทราภา    รองประธาน 

นางเฉิดโฉม จันทราทิพย    กรรมการ 

นางสุภณิดา สุวณิชย    กรรมการ

รศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน    กรรมการ

รศ.เกษม ชวยพนัง    กรรมการ

ผศ.น.ท.(ญ) ดร.งามลมัย   ผิวเหลือง    กรรมการ   

น.ส.กรรณภรณ วงศปยะกุล    กรรมการ 

นางกาญจนา ธรรมประทานกุล    กรรมการและเลขานุการ

นางนุจรีย แกวงามประเสริฐ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมกำรโครงกำรยกย่องเกียรติคุณ

อำจำรย์ระดับอุดมศึกษำผู้ทรงคุณธรรมมีผลงำนดีเด่น

ในกำรพัฒนำคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษำระดับอุดมศึกษำ
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๑๒๒

นายสมพร เทพสิทธา      ทีป่รกึษา

นางอารยา อรณุานนทชัย     ประธาน 

นายกมล ดฐิกมล      รองประธาน

อธบิดีกรมสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพกิาร   กรรมการ

ผูอํานวยการสํานกังานสวัสดกิารสังคม สํานักพฒันาสงัคม กรงุเทพมหานคร กรรมการ

ประธานมูลนิธิสิรวัิฒนา  เชสเชียร  ในพระบรมราชนูิปถมัภ   กรรมการ

ประธานสมาคมสภาคนพกิารทกุประเภทแหงประเทศไทย   กรรมการ

คณบดีวทิยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหดิล    กรรมการ

ประธานมูลนิธิอนเุคราะหคนพกิาร  ในพระราชปูถมัภฯ    กรรมการ

ประธานมูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชนูิปถมัภ กรรมการ

ประธานมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชนูิปถมัภ กรรมการ

ประธานมูลนิธิอนเุคราะหคนหหูนวก  ในพระบรมราชนูิปถมัภ  กรรมการ

นายกสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย    กรรมการ

นายกสมาคมคนหหูนวกแหงประเทศไทย     กรรมการ

นายกสมาคมคนพกิารแหงประเทศไทย     กรรมการ

นายกสมาคมผูปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)   กรรมการ

นายกสมาคมผูปกครองคนพกิารทางสตปิญญาแหงประเทศไทย  กรรมการ

นายกสมาคมเพือ่ผูบกพรองทางจติแหงประเทศไทย   กรรมการ

ดร.มลวิลัย ธรรมแสง      กรรมการ

ศ.ดร.ผดุง   อารยะวิญ ู(ศาสตรเมธ)ี    กรรมการ

น.ส.อุไรวรรณ รงัคะอไุร      กรรมการ

น.ส.กรรณภรณ วงศปยะกลุ      กรรมการ

นางสมลกัษณ สรนนัท      กรรมการและเลขานุการ

น.ส.สนุทร ี สุดสงวน      กรรมการและผูชวยเลขานุการ

น.ส.ธดิารตัน ขาํนอย                  กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมกำรโครงกำรยกย่องเกียรติคุณ

คนพิกำรดีเด่นในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

Final2-CCR.indd   122 11/10/2562 BE   12:11



๑๒๓

นายสมพร เทพสทิธา      ทีป่รกึษา

นางอารยา อรณุานนทชยั     ประธาน 

นายกมล ดฐิกมล      รองประธาน

อธบิดกีรมสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร   กรรมการ

ผูอาํนวยการสาํนักงานสวสัดกิารสงัคม สาํนักพฒันาสังคม กรงุเทพมหานคร กรรมการ

ประธานมลูนิธสิริวิฒันา  เชสเชยีร  ในพระบรมราชนิปูถมัภ   กรรมการ

ประธานสมาคมสภาคนพกิารทกุประเภทแหงประเทศไทย   กรรมการ

คณบดวีทิยาลยัราชสดุา  มหาวทิยาลยัมหดิล    กรรมการ

ประธานมลูนิธอินุเคราะหคนพกิาร  ในพระราชปูถมัภฯ    กรรมการ

ประธานมลูนิธชิวยคนปญญาออนแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชินปูถมัภ กรรมการ

ประธานมลูนิธชิวยคนตาบอดแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชินปูถมัภ กรรมการ

ประธานมลูนิธอินุเคราะหคนหหูนวก  ในพระบรมราชินปูถมัภ  กรรมการ

นายกสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย    กรรมการ

นายกสมาคมคนหหูนวกแหงประเทศไทย     กรรมการ

นายกสมาคมคนพกิารแหงประเทศไทย     กรรมการ

นายกสมาคมผูปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)   กรรมการ

นายกสมาคมผูปกครองคนพกิารทางสตปิญญาแหงประเทศไทย  กรรมการ

นายกสมาคมเพือ่ผูบกพรองทางจิตแหงประเทศไทย   กรรมการ

ดร.มลวิลัย ธรรมแสง      กรรมการ

ศ.ดร.ผดงุ   อารยะวญิ ู(ศาสตรเมธ)ี    กรรมการ

น.ส.อไุรวรรณ รงัคะอไุร      กรรมการ

น.ส.กรรณภรณ วงศปยะกลุ      กรรมการ

นางสมลกัษณ สรนันท      กรรมการและเลขานกุาร

น.ส.สนุทร ี สดุสงวน      กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

น.ส.ธดิารตัน ขาํนอย                  กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

คณะกรรมกำรโครงกำรยกย่องเกียรติคุณหมู่บ้ำนหัตถกรรมดีเด่น

คุณหญิงสุชาดา  ถิระวัฒน ที่ปรึกษา
คุณหญิงจวบ  จิรโรจน ที่ปรึกษา
คุณหญิงพันธุเครือ  ยงใจยุทธ ที่ปรึกษา
คุณหญิงอารีย  ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
คุณหญิงมานิดา  ยุวบูรณ ที่ปรึกษา
นายสมพร  เทพสิทธา ที่ปรึกษา
นายกฤษดา  บุญราช ที่ปรึกษา
นายยรรยง  คุโรวาท ที่ปรึกษา
นางเดือนฉาย  คอมันตร ที่ปรึกษา 
ดร.เรือนแกว  กุยยกานนท  แบรนดท ที่ปรึกษา
นางสุภาพรรณ  พิชัยรณรงคสงคราม ที่ปรึกษา
นางฉันทมน แนวบุญเนียร ประธาน
นางลีนา ไชยภัทรานันท รองประธาน
รศ.เพ็ญพร พรรณพิสุทธิ์ รองประธาน
นางวิษา เจริญวัฒนานนท รองประธาน
อธิบดีกรมการปกครอง  กรรมการ
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กรรมการ
อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรรมการ
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ
เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรรมการ
นางนวลจันทร บุญพจนสุนทร กรรมการ
นางสาวสมนึก หริการบัญชร กรรมการ
นายสมพล อุทัยรัตน กรรมการ
นางพราภรณ ชูชัยศรี กรรมการ
นางพูนวิลาส ตันสกุล กรรมการ
นางศิริกุล ปติสันต กรรมการ
ม.ล.พิจิตรา  (วรวรรณ) จุลชาติ กรรมการ
นายศักดิ์ชัย โปปญจมะกุล กรรมการและเหรัญญิก
นายวิรัช ชลายนเดชะ กรรมการและเลขานุการ
นางวิภาวรรณ ไวถนอมสัตว กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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๑๒๔

รำยนำมคณะกรรมกำรฝำยต่ำงๆ

ในงำน “วันหม่อมงำมจิตต์ บุรฉัตร 

บุคคลส�ำคัญของโลก” 

งำนสร้ำงเสริมคนดีมีคุณธรรม

ครั้งที่ ๓๔ ประจ�ำปี ๒๕๖๒

คณะกรรมกำรฝำยมอบโล่เกียรติคุณ

คณะกรรมกำรฝำยประสำนงำนและเลขำนุกำร  
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๑๒๕

นายสมพร เทพสิทธา   ประธาน

นางอุบล วิชัยดิษฐ   รองประธาน

นางวิไล  ตั้งสิน  วิทยฐานกรณ  กรรมการ

นางสาวอุไรวรรณ รังคะอุไร   กรรมการ

นางสาวสํารวย เตยโพธิ์   กรรมการและเลขานุการ

นางสาวดาริณี อิ่มจิตต   กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คุณหญิงสุชาดา  ถิระวัฒน    ที่ปรึกษา

นางอุบล วิชัยดิษฐ   ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.พรทิพย พุกผาสุข   ที่ปรึกษา

นายนคร ศิลปอาชา     ประธาน

นางเฉิดโฉม จันทราทิพย   กรรมการ

นางสาวิตรี บริพัตร  ณ  อยุธยา  กรรมการ

นางธีรวรรณ บุญยินดี   กรรมการ

นางพรทิพย หานตระกูล   กรรมการ

นางวิไล  ตั้งสิน  วิทยฐานกรณ  กรรมการ

นางสาวกรรณภรณ วงศปยะกุล   กรรมการ

นางสาวดาริณี อิ่มจิตต   กรรมการและเลขานุการ

นางรัชนี สีหเดชวีระ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ

     

คณะกรรมกำรฝำยมอบโล่เกียรติคุณ

คณะกรรมกำรฝำยประสำนงำนและเลขำนุกำร  
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๑๒๖

ปลัดกรุงเทพมหานคร       ประธาน
รองปลัดกรุงเทพมหานคร สั่งราชการสํานักงานเขตพญาไท    รองประธาน
ผูชวยปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย    กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานสวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดลอม     กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สํานักสิ่งแวดลอม   กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานกอสรางและบูรณะ สํานักการโยธา    กรรมการ
ผูอํานวยการเขตพญาไท       กรรมการ
ผูอํานวยการ สํานักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร     กรรมการ
เลขานุการสํานักการโยธา       กรรมการและเลขานุการ 
หัวหนาฝายรักษาความสะอาดฯ สํานักงานเขตพญาไท     กรรมการและผูชวยเลขานุการ

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ        ประธาน
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ  ที่ไดรับมอบหมาย     รองประธาน
นางสาวิตรี   บริพัตร  ณ  อยุธยา       รองประธาน
กรรมการผูจัดการสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท. หรือผูแทน   กรรมการ
กรรมการผูอํานวยการใหญสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก  หรือผูแทน   กรรมการ
กรรมการผูจัดการ ชอง 7 HD  หรือผูแทน      กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน  หรือผูแทน     กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส หรือผูแทน     กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ หรือผูแทน   กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ หรือผูแทน   กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักขาว  กรมประชาสัมพันธ  หรือผูแทน     กรรมการ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ      กรรมการ  
 กรมประชาสัมพันธ  หรือผูแทน      
นายกสมาคมนักขาวหนังสือพิมพแหงประเทศไทย  หรือผูแทน    กรรมการ
นายกสมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย  หรือผูแทน    กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ  กรมประชาสัมพันธ    กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสายพิณ  เจริญรัศมี   นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ     
สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ   กรมประชาสัมพันธ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นายชัยยันต   แยมศรี    ผูอํานวยการสวนสื่อประชาสัมพันธ 
สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ   กรมประชาสัมพันธ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นางพรกมล ภมรานนท    หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ   กรมประชาสัมพันธ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นางสาวดาริณี อิ่มจิตต         กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมกำรฝำยสถำนที่

คณะกรรมกำรฝำยประชำสัมพันธ์

ฝำยจัดท�ำหนังสือที่ระลึก

ฝำยจัดเลี้ยงอำหำร  
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๑๒๗

ปลัดกรุงเทพมหานคร       ประธาน
รองปลัดกรุงเทพมหานคร สั่งราชการสํานักงานเขตพญาไท    รองประธาน
ผูชวยปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย    กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานสวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดลอม     กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สํานักสิ่งแวดลอม   กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานกอสรางและบูรณะ สํานักการโยธา    กรรมการ
ผูอํานวยการเขตพญาไท       กรรมการ
ผูอํานวยการ สํานักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร     กรรมการ
เลขานุการสํานักการโยธา       กรรมการและเลขานุการ 
หัวหนาฝายรักษาความสะอาดฯ สํานักงานเขตพญาไท     กรรมการและผูชวยเลขานุการ

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ        ประธาน
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ  ที่ไดรับมอบหมาย     รองประธาน
นางสาวิตรี   บริพัตร  ณ  อยุธยา       รองประธาน
กรรมการผูจัดการสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท. หรือผูแทน   กรรมการ
กรรมการผูอํานวยการใหญสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก  หรือผูแทน   กรรมการ
กรรมการผูจัดการ ชอง 7 HD  หรือผูแทน      กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน  หรือผูแทน     กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส หรือผูแทน     กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ หรือผูแทน   กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ หรือผูแทน   กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักขาว  กรมประชาสัมพันธ  หรือผูแทน     กรรมการ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ      กรรมการ  
 กรมประชาสัมพันธ  หรือผูแทน      
นายกสมาคมนักขาวหนังสือพิมพแหงประเทศไทย  หรือผูแทน    กรรมการ
นายกสมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย  หรือผูแทน    กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ  กรมประชาสัมพันธ    กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสายพิณ  เจริญรัศมี   นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ     
สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ   กรมประชาสัมพันธ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นายชัยยันต   แยมศรี    ผูอํานวยการสวนสื่อประชาสัมพันธ 
สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ   กรมประชาสัมพันธ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นางพรกมล ภมรานนท    หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ   กรมประชาสัมพันธ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นางสาวดาริณี อิ่มจิตต         กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมกำรฝำยสถำนที่

คณะกรรมกำรฝำยประชำสัมพันธ์

นายสมพร  เทพสิทธา   ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.พรทิพย    พุกผาสุข   ประธาน

ดร.พรชัย  มงคลวนิช   รองประธาน

นางวิไล   ตั้งสิน  วิทยฐานกรณ  กรรมการ

นางพรทิพย  หานตระกูล   กรรมการ

นางมลสุดา  ชํานิประศาสน  กรรมการ

น.ส.กรรณภรณ  วงศปยะกุล   กรรมการ

นางสุวิไล  บุญธวัชชัย   กรรมการ

นางนันทนา  สังขวิจิตร   กรรมการ

น.ส.กัลยา  กลอมวิทย   กรรมการ

นายภูวนาถ  โชติคุณ   กรรมการ

ดร.ฉัฐชุลี  เรืองศิริ     กรรมการและเลขานุการ

น.ส.สิริวรรณ  มุกุระ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ

น.ส.พธพรรณ  นววิชธนรัชต   กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ปลัดกรุงเทพมหานคร    ที่ปรึกษา

คุณหญิงแสงเดือน  ณ  นคร   ที่ปรึกษา

นางเฉิดโฉม  จันทราทิพย   ที่ปรึกษา

นางอารยา    อรุณานนทชัย    ประธาน

นางสาวิตรี  บริพัตร  ณ  อยุธยา  รองประธาน 

นายยรรยง  คุโรวาท   กรรมการ

นางวิไล  ตั้งสิน  วิทยฐานกรณ  กรรมการ  

นางสาวกรรณภรณ  วงศปยะกุล   กรรมการ

นางสมลักษณ  สรนันท   กรรมการและเลขานุการ

นางปยธิดา  ดุริยะรักษ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ฝำยจัดท�ำหนังสือที่ระลึก

ฝำยจัดเลี้ยงอำหำร  
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๑๒๘

นางเฉิดโฉม  จันทราทิพย  ที่ปรึกษา

ดร.วันดี   กุญชรยาคง  จุลเจริญ ที่ปรึกษา

นางสาวิตรี  บริพัตร  ณ  อยุธยา ประธาน

ดร.พรชัย  มงคลวนิช  รองประธาน 

ดร.ปราศรัย  ประวัติรุงเรือง  รองประธาน

นางวิไล ตั้งสิน วิทยฐานกรณ กรรมการ

นางพรทิพย  หานตระกูล  กรรมการ

นางมลสุดา ชํานิประศาสน กรรมการ

นางสาวกรรณภรณ วงศปยะกุล กรรมการ

นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน กรรมการและเลขานุการ

นางสมลักษณ สรนันท กรรมการและผูชวยเลขานุการ

นายสมพร   เทพสิทธา  ที่ปรึกษา

ดร.ปราศรัย  ประวัติรุงเรือง  ประธาน

นางสาวอุไรวรรณ รังคะอุไร รองประธาน

ดร.ยุพิน ทองสงโสม กรรมการ

ดร.ปราจีน ปปไธสงค กรรมการ

นายระบิล กลิ่นแกว กรรมการ

นายเพ็ญชัย ขวัญออน กรรมการและเลขานุการ

นางสาววีรยา ทรงวัฒนา กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมกำรฝำยต้อนรับ  

คณะกรรมกำรฝำยพิธีทำงศำสนำ  

คณะกรรมกำรฝำยร้ำนค้ำหมู่บ้ำนหัตถกรรม
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๑๒๙

คณะกรรมกำรฝำยต้อนรับ  

คณะกรรมกำรฝำยพิธีทำงศำสนำ  

ฝำยอ�ำนวยกำร

นางฉันทมน แนวบุญเนียร   นางลีนา  ไชยภัทรานันท

รศ.เพ็ญพร พรรณพิสุทธิ์   นางวิษา  เจริญวัฒนานนท

ฝำยร้ำนค้ำ

นางเดือนฉาย คอมันตร   นายวิรัช  ชลายนเดชะ

นางศิริกุล  ปติสันต   ม.ล.พิจิตรา (วรวรรณ) จุลชาต

นางวราพร พิพิธสุขสันต

ฝำยต้อนรับ

ดร.เรือนแกว กุยยกานนท  แบรนดท  คณะกรรมการทุกทานที่เดินทางตรวจเยี่ยม

ผูแทน  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร   ผูแทน  อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม

ผูแทน  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   

ผูแทน  เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ผูแทน  เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ฝำยสถำนที่

นางเดือนฉาย คอมันตร   รศ.เพ็ญพร  พรรณพิสุทธิ์   

ผูแทน  อธิบดีกรมการปกครอง    ผูแทน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ผูแทน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  ผูแทน  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางสาวสมนึก  หริการบัญชร    นายศักดิ์ชัย  โปปญจมะกุล

นายสมพล  อุทัยรัตน    นางวิภาวรรณ  ไวถนอมสัตว

ฝำยกำรเงิน ค่ำพำหนะ และค่ำอำหำรของหมู่บ้ำนในงำน

นายศักดิ์ชัย โปปญจมะกุล  นางนลินรัตน  ลิ้นปราชญา 

 

เหรัญญิก   รศ.เพ็ญพร  พรรณพิสุทธิ์

  

คณะกรรมกำรฝำยร้ำนค้ำหมู่บ้ำนหัตถกรรม

Final2-CCR.indd   129 11/10/2562 BE   12:11



๑๓๐

กรำบนมัสกำรขอบพระเดชพระคุณ
สมเด็จพระวันรัต   เจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

ขอบพระคุณ
สํานักพระราชวัง   กรมประชาสัมพันธ
กรุงเทพมหานคร   กระทรวงมหาดไทย
มหาวิทยาลัยสยาม   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)  โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน
บริษัทขนสง จํากัด   องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  สถานีโทรทัศน-สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแหง
หนังสือพิมพ-นิตยสาร ทุกฉบับ  
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญรัชโยธิน
คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร  นางเฉิดโฉม จันทราทิพย
นางอารยา อรุณานนทชัย  ดร.พรชัย มงคลวนิช
ดร.ปราศรัย ประวัติรุงเรือง  นางวิไล ตั้งสิน วิทยฐานกรณ 

    

ผูมีจิตศรัทธาบริจาคเงินและผูชวยเหลือสนับสนุนการจัดงานทุกทาน

ขอบพระคุณผู้สนับสนุนกำรจัดงำน

“วันหม่อมงำมจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส�ำคัญของโลก” 
งำนสร้ำงเสริมคนดีมีคุณธรรม

ครั้งที่ ๓๔ ประจ�ำปี ๒๕๖๒

Final2-CCR.indd   130 11/10/2562 BE   12:11



๑๓๑

ISBN ๙๗๘ - ๖๑๖ - ๙๒๑๙๓ - ๕ - ๔
ชื่อหนังสือ หนังสือที่ระลึกงาน “วันหมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก”
ผูจัดพิมพ มูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร
จํานวนพิมพ ๑,๕๐๐ เลม
ปที่พิมพ ตุลาคม ๒๕๖๒
ออกแบบและจัดพิมพโดย มหาวิทยาลัยสยาม โทร. ๐๒ -๘๖๗ -๘๐๘๘

Final2-CCR.indd   131 11/10/2562 BE   12:11



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม

ครั้งที่ ๓๔ ประจําปี ๒๕๖๒

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม

ครั้งที่ ๓๔ ประจําปี ๒๕๖๒

Final2-CCR.indd   132 11/10/2562 BE   12:12



๑๓๓

ลายพระหัตถพระวรวงศเธอ  พระองคเจาเปรมบุรฉัตร (ครบรอบวันเสกสมรส)

Final2-CCR.indd   133 11/10/2562 BE   12:12



๑๓๔

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงำมจิตต์ บุรฉัตร
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ต�ารวจจราจรดีเด่น / พนักงานกวาดถนนดีเด่น / พนักงานขับรถโดยสารประจ�าทาง ขสมก.ดีเด่น
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ทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้ได้รับรางวัล  

“ หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก ”  ปี  ๒๕๖๑
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 “ บุคคลคือตัวเองไมยั่งยืนองคกร ที่เราทำงาน
ใหนั้นสำคัญยิ่ง จำเปนตองชวยกันวางรากฐาน
ใหมั่นคงยั่งยืน พยายามใหผูที่เขาใจมารวมงาน
มากๆ ฉนั้นตองพยายามเอาใจผูอื่น ตัวเองตอง
พยายามเรียนรูสิ่งตางๆเพิ่มเติมอยูเสมอ เพราะรูวา
ถาไมพยายามเรียนรูเพิ่มเติมจะเสมือนอยูอยางตาย
แลวทั้งเปน ตองพยายามปกปองความดีของผูอื่น
อยูเสมอ เพื่อเปนกำลังใจใหเขาทำงานใหองคกร
สงเคราะหตางๆ พยายามดูแลความบกพรองของ
ตนเองอยูเสมอและพยายามปรับปรุงตัวเองใหเขากับ
ผูอื่น ไมใชพยายามเปลี่ยนอุปนิสัยผูอื่นใหเขากับ
ตัวเรา ซึ่งเปนไปไมได
 จงปฏิบัติตอผูอื่นตามที่เราตองการใหผูอื่น
ปฏิบัติตอเรา ดวยใจเมตตากรุณา ยิ้มรับสถานะการณ
ทุกประเภททั้งดีและราย ดวยความมั่นใจวา เหตุการณ
รายนั้น มักจะมีสิ่งดีตามมา นึกถึงผูอื่นในทางที่ดี 
และในเจตนาอันดีของเขาเทานั้น”

“คติประจำใจ
ของหมอมงามจิตต บุรฉัตร
บันทึกไวในชีวประวัติ
ตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๑๐”

สนับสนุนการจัดพิมพโดย สถาบันวิศวกรรมการพิมพ
มหาวิทยาลัยสยาม

SIAM UNIVERSITY
“ปญญา นรานํ รตนํ” ปญญาเปนรัตนของนรชน

๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
โทร ๐-๒๘๖๗-๘๐๘๘,๐--๒๘๖๘-๖๐๐๐ โทรสาร ๐-๒๔๕๗-๓๙๘๒, ๐-๒๔๖๗-๓๑๗๔

E-mail : infosu@siam.edu Website : siam.edu

รตัฉรุบ ์ตติจมางมอ่มหนัว
 กลโงอขญัคำสลคคุบ

ครั้งที่ ๓๔ วันศุกรที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒
ณ  หอประชุมกรมประชาสัมพันธ  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร
PRINCESS PREM PURACHATRA MEMORIAL FOUNDATION
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 “ บุคคลคือตัวเองไมยั่งยืนองคกร ที่เราทำงาน
ใหนั้นสำคัญยิ่ง จำเปนตองชวยกันวางรากฐาน
ใหมั่นคงยั่งยืน พยายามใหผูที่เขาใจมารวมงาน
มากๆ ฉนั้นตองพยายามเอาใจผูอื่น ตัวเองตอง
พยายามเรียนรูสิ่งตางๆเพิ่มเติมอยูเสมอ เพราะรูวา
ถาไมพยายามเรียนรูเพิ่มเติมจะเสมือนอยูอยางตาย
แลวทั้งเปน ตองพยายามปกปองความดีของผูอื่น
อยูเสมอ เพื่อเปนกำลังใจใหเขาทำงานใหองคกร
สงเคราะหตางๆ พยายามดูแลความบกพรองของ
ตนเองอยูเสมอและพยายามปรับปรุงตัวเองใหเขากับ
ผูอื่น ไมใชพยายามเปลี่ยนอุปนิสัยผูอื่นใหเขากับ
ตัวเรา ซึ่งเปนไปไมได
 จงปฏิบัติตอผูอื่นตามที่เราตองการใหผูอื่น
ปฏิบัติตอเรา ดวยใจเมตตากรุณา ยิ้มรับสถานะการณ
ทุกประเภททั้งดีและราย ดวยความมั่นใจวา เหตุการณ
รายนั้น มักจะมีสิ่งดีตามมา นึกถึงผูอื่นในทางที่ดี 
และในเจตนาอันดีของเขาเทานั้น”

“คติประจำใจ
ของหมอมงามจิตต บุรฉัตร
บันทึกไวในชีวประวัติ
ตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๑๐”
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 “ บุคคลคือตัวเองไมยั่งยืนองคกร ที่เราทำงาน
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พยายามเรียนรูสิ่งตางๆเพิ่มเติมอยูเสมอ เพราะรูวา
ถาไมพยายามเรียนรูเพิ่มเติมจะเสมือนอยูอยางตาย
แลวทั้งเปน ตองพยายามปกปองความดีของผูอื่น
อยูเสมอ เพื่อเปนกำลังใจใหเขาทำงานใหองคกร
สงเคราะหตางๆ พยายามดูแลความบกพรองของ
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