วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก
งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม
ครั้งที่ ๓๒
ประจำ�ปี ๒๕๖๐

3

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงพระเยาว์
เสด็จพระราชดำ�เนินในงานการกุศล
โดยมีหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เฝ้ารับเสด็จพระราชดำ�เนิน

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

4
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานผ้าผูกคอลูกเสือชาวบ้าน แก่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ณ พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ทรงเล็งเห็นว่า หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นตัวแทนที่ดีของประเทศไทย เนื่องจากได้อุทิศ
ชีวิตส่วนใหญ่ในการปรับปรุงสวัสดิภาพสังคมของเพื่อนร่วมชาติให้ดีขึ้น โดยไม่คำ�นึงถึง
ฐานะชนชั้น จนเป็นผลให้เกิดมีองค์การกุศลที่สำ�คัญในประเทศไทยหลายแห่งที่เกิดจาก
ความริเริ่มของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม”
จากหนังสือที่ราชเลขาธิการ (หม่อมหลวง ทวีสันต์ ลดาวัลย์) มีถึง ดร.โดลาซซาฮี
อดีตประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ ที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รับตำ�แหน่งแทน
ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๙

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำ�เนิน
ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมการสงเคราะห์แห่งชาติ
โดย หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เฝ้ารับเสด็จพระราชดำ�เนิน
ในงานนิทรรศการและผลงานขององค์การสาธารณกุศล
ณ ศาลาสันติธรรม พุทธศักราช ๒๕๐๓

“...หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
เป็นสตรี ไทยที่ทำ�ประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองมากเหลือเกิน...”

พระราชดำ�รัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
พระราชทานแก่ครอบครัว หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก
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6

สมเด็จพระนางเจ้ารำ�ไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗
เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเปิดการประชุมใหญ่ครบ ๓ ปี
ของสภาสตรีระหว่างประเทศ (ไอ ซี ดับบลิว)
โดยมีหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เฝ้ารับเสด็จพระราชดำ�เนิน
เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๓ ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนสภาสตรีประเทศต่างๆ
ทั่วโลกที่มาร่วมประชุมใหญ่ครบ ๓ ปี ของสภาสตรีระหว่างประเทศ เข้าเฝ้าฯ
โดยมีหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เฝ้ารับเสด็จพระราชดำ�เนิน
ณ พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๓

“...หม่อมงามจิตต์ เป็นผู้ริเริ่มงานสังคมสงเคราะห์ฯ
เมื่อยังเกือบไม่มี ใครทำ�กันเลย...”

พระราชดำ�รัส ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จากพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิง หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนิน
ทรงเป็นประธานในงานบุปผชาติ “เขตหลังตั้งใจช่วย”
รายได้สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย และจัดทำ�ถุงของขวัญปี ใหม่ ให้แก่ ตำ�รวจ ทหาร พลเรือน ตามชายแดน
โดยมี หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในฐานะประธานจัดงาน เฝ้ารับเสด็จพระราชดำ�เนิน
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี

“...ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยบ่นกับท่านว่า งานบางอย่างนั้นถ้าไม่มีท่านก็ ไม่ทราบจะทำ�ไป
ทำ�ไม เพราะข้าพเจ้า มีศรัทธาอยู่แต่กับท่านว่า ทำ�งานโดยไม่หวังผลตอบแทนจริงๆ ท่านก็ ได้
บอกว่า ท่านมีอายุมากแล้ว แต่ก็ ไม่ ได้ประมาทได้แนะนำ�คนหนุ่มๆ สาวๆ ให้ทำ�งานต่อโดยไม่
ได้ขาดสาย ช่วยกันสร้างสรรค์บ้านเมือง อาศัยคำ�แนะนำ�ของผู้มีอายุและทำ�กันไปเอง...
...งานต่างๆ ที่เป็นโครงการของหม่อมงามจิตต์ เท่าที่ข้าพเจ้าทราบมีมากมาย ทั้ง
งานในประเทศอันเป็นประโยชน์ โดยตรงแก่ประเทศ และงานในต่างประเทศอันเป็นการสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยคงเป็นที่ทราบกันดีอยู่ข้าพเจ้าจึงขอยืนยันเพียงแต่ความเชื่อที่ว่า
ความดีของบุคคลในภพนี้ ย่อมส่งผลให้ผู้ปฏิบัติประสบความสุขสวัสดิในสัมปรายภพ อย่าง
แน่นอน...”

พระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิง หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดการประชุมปฐมฤกษ์
คณะกรรมการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕
โดยมีหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประธานกรรมการดำ�เนินงานมูลนิธิฯ เฝ้ารับเสด็จ

“...จนนาทีสุดท้ายของชีวิต ก็ ได้คิดถึงผู้อื่น
ถึงแม้ว่าตนเองจะเจ็บปวดในกายเพียงใด...”
“...สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
นับถือหม่อมงามจิตต์ฯ มาก ว่าเป็นนักสังคมสงเคราะห์คนแรก...”

พระนิพนธ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิง หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ประทานทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในงาน “ วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน” ครั้งที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ ท้องพระโรง วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต

“...โดยส่วนตัวก็จะได้พบหม่อมงามจิตต์ แต่ ไม่ ได้พบบ่อย ก็จะทราบว่า หม่อมงามจิตต์
จะทำ�งานในเรื่องของด้านสตรี สังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้และก็ชุมชนต่างๆ มาตลอด
เวลา ตลอดชีวิตของหม่อมงามจิตต์เอง...ที่หม่อมงามจิตต์ทำ�นี้จะออกไปต่างประเทศด้วยไม่ ใช่
ในเฉพาะในประเทศของบ้านเรา... และหม่อมงามจิตต์ท่านจะเป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศ
ด้วย เป็นผู้หญิงที่ต้องใช้คำ�ว่า เก่ง ในเรื่องของงานสงเคราะห์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถึงได้รับการยกย่อง ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อเยาวชนที่ช่วยเหลือเด็กที่ด้อย
โอกาสในการศึกษาให้มีรายได้และได้เรียนหนังสือ...”

พระดำ�รัส ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
และ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ประทานทุนการศึกษา
แก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร“
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ณ บ้านมนังคศิลา กรุงเทพมหานคร

“ข้าพเจ้ารู้จักกับพี่งามจิตต์ มาตั้งแต่เสกสมรสกับพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ตลอดเวลาก็รู้สึก
ชื่นชมแกมสงสัยว่า พี่งามจิตต์ทำ�งานมากมายได้อย่างไร ตั้งแต่ทำ�หนังสือพิมพ์แสตนดาร์ดเป็นต้น
มาจนถึงก่อตั้งมูลนิธิต่างๆ หลายแห่ง
เมื่อไม่มีพี่งามจิตต์ ข้าพเจ้าก็ถูกคุณหญิงพิมพา สุนทรางกูร ชวนให้มาทำ�งานแทนพี่งามจิตต์
ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพียงช่วยมูลนิธิฯ เดียว ข้าพเจ้าก็
ตกใจมาก เพราะแน่ ใจว่า ข้าพเจ้าเองนั้นไม่สามารถที่จะทำ�งานอย่างพี่งามจิตต์ได้เลย แต่คุณหญิง
พิมพาก็รับรองว่า คุณหญิงและคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะช่วยเหลืออย่างเต็มทืี่ ในงานนี้
เมื่อมาช่วยทำ�งานให้มูลนิธิฯ แล้วยิ่งเห็นมากขึ้นว่า พี่งามจิตต์สามารถจริงๆ นอกจากใน
ด้านการงานแล้วยังเลือกคนได้เก่ง เชื้อเชิญบุคคลหลายท่านมาร่วมทำ�งานด้วย และทุกคนช่วยเหลือ
ด้วยความจริงใจ ทำ�ให้งานของมูลนิธิฯ ดำ�เนินต่อไปได้ผลสำ�เร็จดี สมดังปรารถนาของพี่งามจิตต์”

พระนิพนธ์ ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา
อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
และอดีตประธานที่ปรึกษามูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก
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บุคลิกที่น่ารักน่าประทับใจของ
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร และ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

“ภริยาของข้าพเจ้า สิ่งประทับใจในตัวเธอ”
“ภริยาของข้าพเจ้าเป็นคนเอาการเอางาน เธอทำ�งานหนักมาก ตั้งแต่เช้าตรู่ จนคํ่าคืน
ดึกดืน่ ทุกๆ วันตลอดปี นอกจากจะทำ�งานหนักอยูท่ ่ี โต๊ะทำ�งานแล้ว ยังหมกมุน่ อยูก่ บั การวางแผน
การเขียน การต่อโทรศัพท์ การพูดโทรศัพท์ยุ่งไปหมด เวลาที่เธอพักผ่อนก็คือเวลาที่ ได้พบเพื่อน
ถึงแม้กระนั้นก็ตามยังพูดถึงแผนงานและสิ่งที่จะต้องทำ�ในอนาคตอยู่อีก
ภริยาของข้าพเจ้าจะทำ�งานทุกอย่างทีผ่ า่ นเข้ามาใกล้ตวั เธอ การประพฤติตอ่ ญาติตอ่ เพือ่ น
และต่อผูป้ ระสบทุกข์ภยั ไม่วา่ งานหรือโครงการอะไร ทีภ่ ริยาของข้าพเจ้ากำ�ลังทำ�อยู่ หากเพือ่ นผู้ ใด
บังเอิญผ่านมา หรือนึกขึ้นมาได้ ในความรู้สึกของเธอ เธอจะเรียกร้องเชื้อเชิญให้เข้ามาร่วมงาน
กับเธอทันที รูส้ กึ ว่าเธอมีอะไรก็ ไม่ทราบทีส่ ามารถดึงดูดให้เพือ่ นฝูง คนใหญ่คนโตบุคคลในราชสกุล
รัฐมนตรี และแม้คนใหญ่คนโตในต่างประเทศเธอก็สามารถดึงมาช่วยและมาร่วมงานกับเธอได้
ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทุกคนมีความยากลำ�บาก ในการปฏิเสธคำ�ขอร้องของเธอ ข้าพเจ้า
เชื่อว่า ถึงแม้ว่าตัวท่านผู้กำ�ลังอ่านหนังสือนี้อยู่ก็คงเคยถูกเธอเคี่ยวเข็ญให้มาช่วยงานเธอมาแล้ว
อย่างยากที่จะปฏิเสธเช่นกัน”

พระนิพนธ์ ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ประทานทุนการศึกษาแก่เยาวชน
ผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ณ บ้านมนังคศิลา กรุงเทพมหานคร

“พี่สะใภ้ของข้าพเจ้า คือ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
เป็นผู้ที่สนใจในเรื่องการกุศลทุกรูปแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ
หลายต่อหลายมูลนิธิด้วยกัน รวมทั้งการพัฒนาชนบทด้วย”

พระนิพนธ์ ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
และอดีตประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก
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พระราชดำ�รัส – พระราชนิพนธ์ – พระนิพนธ์
ยูเนสโกประกาศยกย่องหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นบุคคลสำ�คัญของโลก
ชีวประวัติ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก”
เพลงสดุดีหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ความหมายของสัญลักษณ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
โล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก”
ความหมายของเข็มเชิดชูเกียรติรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”
รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
รายนามเจ้าภาพถวายสังฆทานในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก”
ครั้งที่ ๓๒ ประจำ�ปี ๒๕๖๐
งาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก” ครั้งที่ ๓๒ ประจำ�ปี ๒๕๖๐
กำ�หนดการ
รายนาม ประวัติ และผลงานโดยย่อ ของบุคคลดีเด่นประเภทต่างๆ
และหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น ที่ ได้รับรางวัลประจำ�ปี ๒๕๖๐
- ครู และ/หรือเจ้าหน้าที่ ในจังหวัดผู้รับผิดชอบงานของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
- ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม
- อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม
		 และจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา
- คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น และผู้นำ�หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น
ภาคผนวก
พระนาม และรายนามคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
รายนามผู้บริจาคเงินทุนก่อตั้งมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานฯ ครั้งที่ ๓๒ ประจำ�ปี ๒๕๖๐
ประมวลภาพบรรยากาศภายในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก”
งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำ�ปี ๒๕๕๙
รายนามคณะกรรมการโครงการยกย่องเกียรติคุณประเภทต่างๆ
รายนามคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
ผู้สนับสนุนการจัดงาน

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก
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๑๑๖
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การประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองขององค์การยูเนสโก
สำ�หรับบุคคลสำ�คัญหรือผู้ที่มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำ�คัญทางประวัติศาสตร์
***********
ความเป็นมา
ยู เ นสโกหรื อ องค์ ก ารการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ
(UNESCO) จะแจ้งให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อบุคคลสำ�คัญหรือผู้มีผลงานดีเด่น และเหตุการณ์
สำ�คัญทางประวัตศิ าสตร์ ทีค่ รบหลักเกณฑ์ทกุ ๕๐ ปี ๑๐๐ ปี ๑๕๐ ปี ๒๐๐ ปี ในด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน ซึ่งสมควรจะได้รับการพิจารณา
จัดไว้เป็นรายการสำ�คัญของโลกที่ยูเนสโกจะประกาศให้ประชาคมโลกร่วมเฉลิมฉลองพร้อมๆกัน
ซึ่งถือเป็นการเชิดชูเกียรติคุณของบุคคลและเหตุการณ์สำ�คัญทางประวัติศาสตร์ ของประเทศ
สมาชิกทีเ่ กิดขึน้ ในอดีตและมีความโดดเด่นทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความเป็นแบบอย่างอันดีงามในด้าน
ต่างๆ โดยประเทศสมาชิกจะเสนอชื่อหรือเหตุการณ์สำ�คัญได้ทุก ๒ ปี
แนวทางปฏิบัติในการนำ�เสนอ
ยูเนสโกมีหนังสือเชิญชวนไปยังประเทศสมาชิกแจ้งให้ทราบเกีย่ วกับโครงการฉลองบุคคล
ทีม่ ผี ลงานดีเด่นและเหตุการณ์ส�ำ คัญทางประวัตศิ าสตร์ทกุ ๆ ๒ ปี ประเทศสมาชิกทีป่ ระสงค์จะ
เสนอชื่อบุคคลสำ�คัญหรือเหตุการณ์สำ�คัญให้ยูเนสโกพิจารณาและร่วมฉลอง จะต้องส่งชื่อและ
ประวัติพร้อมรายละเอียดให้ยูเนสโกล่วงหน้า (อย่างน้อย ๑-๒ ปี) ยูเนสโกนำ�รายการที่ประเทศ
สมาชิกเสนอเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก (UNESCO
Executive Board) ยูเนสโกจะนำ�ข้อมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารเข้าสูก่ ารพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการที่ ๑ (Commission I) ของการประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโกพิจารณา
รับรองก่อนประกาศเป็นทางการต่อไป
หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
๑. ควรเสนอบุคคลหรือเหตุการณ์สำ�คัญทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง/เชื่อมโยงกับ
ภารกิจขององค์การยูเนสโกในสาขาการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และ
สื่อสารมวลชน และควรส่งเสริมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของประชาชน ขันติธรรม หลักการ
สันติภาพ ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ตลอดจนความเข้าใจอันดีของมวลมนุษย์
๒. ต้องไม่เป็นการฉลองเหตุการณ์เพือ่ ระลึกการครบรอบวันก่อตัง้ การได้รบั เอกราช หรือ
ระบอบการปกครองของรัฐหรืออาณาจักร รวมทั้งการฉลองครบรอบเหตุการณ์ทางการทหาร
๓. ควรเป็นการฉลองครบรอบเกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีความ
สำ�คัญในระดับโลก หรืออย่างน้อยในระดับภูมภิ าค ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นแบบอย่าง ความ
มีคุณค่าและความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นสากลขององค์การยูเนสโก
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก
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๔. ควรเป็นการฉลองการครบรอบ ๕๐ ปี ๑๐๐ ปี หรือมากกว่านั้น อย่างไรก็ตาม
หลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลาจะได้รับการพิจารณาตามความเหมาะสม
๕. ควรเป็นโอกาสที่ร่วมเฉลิมฉลองกันได้ทั่วประเทศ และประเทศสมาชิกได้จัดสรรงบ
ประมาณรองรับการดำ�เนินการฉลองไว้แล้ว
๖. หากบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ใดมีความเกี่ยวข้องมากกว่า ๑ ประเทศ
บุคคลหรือเหตุการณ์นั้นต้องได้รับการเสนอโดยประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
๗. ยูเนสโกจะไม่พิจารณาผลงานที่เกี่ยวข้องกับมรดกที่จับต้องไม่ ได้ ได้แก่ มุขปาฐะ
ศิลปะการแสดง การปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเฉลิมฉลอง ความรู้และการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและปรากฏการณ์ ตลอดจนการช่างฝืมือโบราณ
สำ � หรั บ ประเทศไทย มี ร ายพระนามและรายนามบุ ค คลสำ � คั ญ /เหตุ ก ารณ์ ท าง
ประวัตศิ าสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับประเทศไทยซึง่ ยูเนสโกได้ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำ�คัญ/เหตุการณ์
สำ�คัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ ซึ่งยูเนสโกได้ประกาศยกย่องและร่วมฉลองบุคคล
สำ�คัญ/เหตุการณ์สำ�คัญของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาแล้ว จำ�นวน ๒๖ รายการ และ
ในปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ คือ
๑. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั (His Majesty
King Prajadhipok or King Rama 7) เสนอโดยสถาบันพระปกเกล้า เพือ่ เฉลิมพระเกียรติเนือ่ ง
ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ในการประกอบพระราชกรณียกิจในประเทศไทย หลังจากเสด็จกลับ
จากการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ และเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสวันพระราชสมภพครบรอบ ๑๐ ปีนักษัตร ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ในฐานะ
ที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
๒. สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ (Her Majesty Queen Sri Bajarindra)
เสนอโดยราชินีมูลนิธิ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพครบ ๑๕๐ ปี วันที่ ๑
มกราคม ๒๕๕๗ ในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (การศึกษาสำ�หรับเด็กหญิงและ
สตรี การศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์) วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สาธารณสุขสำ�หรับ
ประชาชนทั่วไปและสตรี) และสังคมและมนุษยศาสตร์ (สถานะของสตรี)
๓. หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร (Princess Prem Ngarmchit Purachatra) เสนอโดยมูลนิธิ
อนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เพือ่ ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล ในปี ๒๕๕๘ เนือ่ งจากเป็น
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการ
ศึกษาด้านวัฒนธรรม

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
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ยูเนสโกประกาศยกย่องให้หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
เป็นบุคคลสำ�คัญของโลก
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศ
ยกย่องหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นบุคคลสำ�คัญของโลก ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ในวันที่
๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
พัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม ตามที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เสนอผ่านคณะ
กรรมการว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ท่านเป็นชาวไทยคนที่ ๒๖ ยูเนสโก
ประกาศยกย่องว่า
“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นนัดดาภาคินี (หลานสะใภ้) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพระอัยกาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างโดดเด่นต่อประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางด้านการสื่อสารมวลชนและวัฒนธรรม รวมทั้งการสนับสนุนสวัสดิภาพของสังคมโดยรวม
ผลงานของหม่อมงามจิตต์ ในการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษชั้นนำ� ถือว่าเป็นการพัฒนาอันสำ�คัญ
ยิ่งต่อวงการวารสารศาสตร์สมัยใหม่ ในประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก หม่อมงามจิตต์
เป็นผู้สนับสนุนสำ�คัญต่อบทบาทสตรี เป็นประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ ระหว่างปี ๒๕๑๙-๒๕๒๒
เป็นสตรี ไทยคนแรกและคนเดียว และสตรีเอเซียคนทีส่ อง ที่ ได้รบั การเลือกตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งนี้ หลาย
สถาบันที่ท่านได้ก่อตั้งขึ้น ยังคงดำ�เนินสืบทอดการเป็นผู้ร่วมภารกิจในการนำ�เสนอผลงานของยูเนสโก
จนถึงปัจจุบันนี้ พิสูจน์ ให้เห็นความสัมพันธ์และความสำ�คัญของสถาบันเหล่านั้น ยูเนสโกถือเป็นเกียรติ
อย่างยิง่ ที่ ได้มสี ว่ นร่วมในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีนี้ และได้รบั รองการเป็นแบบอย่างสตรี ใน
เชิงสร้างสรรค์ของหม่อมงามจิตต์ ผูซ้ งึ่ ได้สร้างคุณงามความดีทงั้ ต่อประเทศไทยโดยรวม และต่อภูมภิ าค
ในระดับหนึ่ง”

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก
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Item 32 of the provisional agenda

PROPOSALS BY MEMBER STATES FOR THE CELEBRATION OF
ANNIVERSARIES IN 2014-2015 WITH WHICH UNESCO COULD BE ASSOCIATED
SUMMARY
This document provides detailed information on proposals by Member
States for the celebration of anniversaries in 2014-2015 with which
UNESCO could be associated, as submitted for decision in document
191 EX/32.

191 EX/32.INF
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MEMBER STATES’ REQUESTS DEEMED ADMISSIBLE BY THE DIRECTOR-GENERAL
The Director-General considers that the requests listed in this document meet the procedure
and the criteria adopted by the Executive Board, and proposes that UNESCO be associated
with the celebration of these anniversaries, whose descriptions appear hereafter:
191 EX/32.INF – page 15
84. 100th anniversary of the birth of Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra (1915-1983)
(Thailand)
Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra was a granddaughter-in-law of King Chulalongkorn (Rama
V) who was the grandfather of King Bhumibol (Rama IX). Princess Prem Purachatra had a notable
impact on Thailand, particularly in the communication and culture sectors, as well as contributing to
overall societal wellbeing. Her work to establish a leading English-language newspaper was an
important development in modern journalism in Thailand. On the regional and global stage,she
was an outstanding advocate for the role of women,
serving as president of the International
Council of Women during 1976-1979 (the first and only Thai woman, and the second Asian ever
elected to the position). Some of the
institutions that she founded, such as the Asian Handicraft
Promotion and Development Association, continue to be partners in delivering UNESCO’s work to
this day, which demonstrates their relevance and importance. It would be advantageous for
UNESCO to associate with the anniversary and to endorse a positive female role-model who has
made positive contributions to her country in general, and to some extent to the region.

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

ชีวประวัติ

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ท.จ.ว.

ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นธิดาของพลโทพระสารสาส
พลขันธุ์ และนางสวั สดิ์ อั ศ วนนท์ เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ ๗ มิ ถุน ายน
พ.ศ.๒๔๕๘ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน คือ ร.อ.สมหวัง
สารสาส (พี่ชาย) นางจริตราบ สารสาส (น้องสาว) นางโศภิณ
อัศวเกียรติ์ (น้องสาว) และนางเสลา สก๊อต (น้องสาว)

การศึกษา
สำ�เร็จมัธยมศึกษาปีที่ ๘ จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รบั ประกาศนียบัตร
เทียบเท่ามัธยมศึกษาของประเทศฝรัง่ เศส ศึกษาต่อคณะเภสัชกรรมทีม่ หาวิทยาลัยซอร์บอน กรุง
ปารีส จบปีที่ ๓ และฝึกงานในร้านขายยา ๑ ปี เกิดสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ จึง
ได้เดินทางกลับประเทศไทย หม่อมงามจิตต์ พูด อ่าน เขียนได้ ๓ ภาษา คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส
และสเปน

ชีวิตสมรส
สมรสกับพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร พระ
โอรสในพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๕ พระองค์เจ้าบุรฉัตร
ไชยากร กรมพระกำ�แพงเพ็ชรอัครโยธิน และพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าประภาวสิทธินฤมล เมือ่ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๓
มีบุตรบุญธรรม ๑ คน คือ ม.ล.ธีรฉัตร บุรฉัตร (ถึงแก่กรรม)

ด้านสังคมสงเคราะห์ และการบำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์
คุณงามความดีที่ ได้บุกเบิก ส่งเสริมสถานภาพสตรี ไทย
ในระบอบประชาธิป ไตยมาโดยตลอด ๔๒ ปี มีทั้งระดับชนบท
ระดับประเทศ และระดับโลกด้วย บทบาทสำ�คัญ ทีห่ ม่อมงามจิตต์
บุรฉัตร ได้พากเพียรทำ�ด้วยใจจริง มีดังนี้
ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ณ ประเทศอินเดีย

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก
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ภายในประเทศ
๒๔๘๔

อาสากาชาด (งานอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์ครัง้ แรก) หลังจากนัน้ เป็นกรรมการ และ
ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิ สมาคม องค์การกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์ ตั้งแต่ ไม่มีเงินทุนเลย
จนปัจจุบัน องค์การต่างๆ มีเงินทุนที่จะบริหารงานตามวัตถุประสงค์เป็นล้านๆ บาท
ตามลำ�ดับดังนี้ คือ

ก) องค์การต่างๆ ที่เป็นประธานก่อตั้งหรือมีส่วนก่อตั้ง ๑๓ องค์การ
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๕
๒๕๐๘
๒๕๑๓
๒๕๒๒
20

๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕

มูลนิธอิ นุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โรตารีแอนน์ ในประเทศไทย (ประธานก่อตั้ง)
โรงเรียนจิตต์อารีลำ�ปาง
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รองประธานก่อตั้งและ
รองประธาน สมัยที่ ๑)
ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ (ประธานคนแรกทีม่ าจากการเลือกตัง้ )
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ประธานก่อตั้ง)
มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ประธานก่อตั้ง)
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท (ประธานก่อตั้งด้วยเงินพระราชทาน)
คณะกรรมการดำ�เนินงานซี ไร้ท์อวอร์ด
มูลนิธิกฤตานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมอาพาด้า (Asean Handicraft Promotion and Development Association)
มูลนิธริ ว่ มจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพือ่ เยาวชน ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ (ผูบ้ กุ เบิกประสานการ
ก่อตั้งและประธานดำ�เนินงานคนแรก)
ตลอดเวลาที่อยู่ ในต่างประเทศในฐานะภริยาของเอกอัครราชทูตนั้น
หม่อมงามจิตต์ได้ปฏิบตั ภิ ารกิจให้ลลุ ว่ งไปได้เป็นอย่างดียงิ่ และกิจกรรม
อันหนึ่งที่ขาดเสียมิ ได้ก็คือ การต้อนรับบรรดาบุคคลสำ�คัญและบุคคล
จากวงการต่างๆ ของไทย ที่ ไปประชุม ไปศึกษาดูงาน หรือไปแวะ
เยี่ยมเยียน

กล่าวสุนทรพจน์ ในงานเลี้ยงที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติฟิลิปปินส์
เป็นเจ้าภาพ จัดเลี้ยงต้อนรับผู้มาประชุมจากทั่วโลก
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กั บ เอกอั ค รราชทู ต ปรก อมระนั น ทน์ และ กงสุ ล ใหญ่ ข องไทย
ในอเมริกา พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร และหม่อมงามจิตต์ ช่วยกัน
สนับสนุนงานของเอกอัครราชทูตปรก ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์
๒๐๐ ปี ให้มีผลประโยชน์แก่ประเทศไทยมากที่สุด ทั้งด้านเกี่ยวกับ
ภาพพจน์ เศรษฐกิจ การค้า และการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างไทย
และอเมริกา ยั่งยืนนานถึง ๑๕๙ ปี

จั ด เลี้ ย งรั บ รองผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ชาวต่ า งประเทศ
ผู้ชำ�นาญการจากสหประชาชาติ และคณะทูตานุทูต
เพื่ อ กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ อั น จะเป็ น ประโยชน์ แ ก่
ประชาชาติในภายภาคหน้า ณ วังนฤมล ถนนพระราม ๕
กรุงเทพมหานคร

ข) องค์การที่มีส่วนริเริ่มเป็นกรรมการก่อตั้ง ๑๓ องค์การ
๒๔๘๘-๒๕๑๑
๒๔๙๑
๒๔๙๙
๒๕๐๒
๒๕๐๒-๒๕๐๔
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๘
๒๕๐๙

สมาคม วาย ดับบลิว ซี เอ
สมาคมสหประชาชาติในประเทศไทย
มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิก และเอเชียอาคเนย์
สมาคมนักสังคมสงเคราะห์
มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธมิ หาราช (กระทรวงมหาดไทย)/มูลนิธพิ รี ะยานุเคราะห์ (เป็นประธานมูลนิธ)ิ
มูลนิธชิ ว่ ยเหลือเด็กกำ�พร้าสตรี ไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย (เป็นประธานมูลนิธ)ิ
มูลนิธิช่วยเหลือเยาวชน
สันนิบาตมูลนิธแิ ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์/มูลนิธชิ ว่ ยเด็กกำ�พร้าอีสาน
สโมสรสตรีนานาชาติในประเทศไทย

ค) องค์การที่เป็นรองประธาน/กรรมการ
๒๔๙๑-๒๕๑๐ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๔๙๒
สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
๒๔๙๗
สโมสรวัฒนธรรมหญิง
๒๕๐๑-๒๕๑๐ มูลนิธิช่วยคนหูหนวก
๒๕๐๕-๒๕๐๘ สโมสรอาสากาชาด สภากาชาดไทย
๒๕๐๕-๒๕๐๖ สโมสรอาสารุ่นเยาว์ (ที่ปรึกษา)
๒๕๐๗
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ (ประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์)/
สมาคมช่วยเด็กกำ�พร้าของดอนบอสโก
๒๕๐๗-๒๕๐๘ สมาคมวัฒนธรรมไทย-สเปน (นายก)
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
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๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๓
๒๕๑๘
๒๕๑๙

กองทุนจอห์น เอฟ เคนเนดี้/สมาคมผู้บำ�เพ็ญประโยชน์ (ที่ปรึกษา)
มูลนิธิรักษาความสะอาด และสุขภาพของเด็กนักเรียนสโมสรซอนต้า (ที่ปรึกษา
ในการก่อตั้ง)
มูลนิธิหมู่บ้านโสสะ (ช่วยก่อตั้ง)
สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย (ที่ปรึกษา)
คณะกรรมการประสานงานระหว่างองค์กรเอกชนและการป้องกันพลเรือน
กระทรวงมหาดไทย
ลูกเสือชาวบ้าน (เป็นสมาชิก)

ด้านการประชุม/จัดงาน และอื่นๆ (บางกิจกรรม)
๒๕๐๐
๒๕๐๒
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๑๐
๒๕๑๙
22

ริเริ่มให้มีอาคารทำ�แขน-ขาเทียม ที่ โรงพยาบาลศิริราช
จัดสัมมนาระหว่างองค์การเอกชนและยูนิเซฟ เรื่องเยาวชน ณ กรุงเทพฯ
ช่วยให้มี โรงเรียนนักกายภาพบำ�บัดเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ที่ โรงพยาบาลศิรริ าช
ประธานจัดงานวันคนพิการโลก (ครั้งแรก)
ประธานริเริ่มทำ�การป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งแรกในประเทศไทย
ประธานจัดงานมิตรสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น (รายได้สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย และ
จัดเป็นถุงของขวัญให้ตำ�รวจ ทหาร พลเรือน ตามชายแดน เนื่องในวันปี ใหม่)
๒๕๑๘-๒๕๒๔ คณะอนุกรรมการกิจการด้านสตรีของรัฐบาล (ที่ปรึกษา)
๒๕๒๓
ผู้ประสานการจัดประชุมชาวชนบทไทยทั่วประเทศ (ครั้งแรก)/กรรมการงาน
“ราตรีศิลปาชีพ”
๒๕๒๔
รักษาการประธานจัดงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซี่ยน
๒๕๒๐-๒๕๒๑ ประธานร่วมจัดงานบุปผชาติเขตหลังตั้งใจช่วย (ตำ�รวจ ทหาร พลเรือนชายแดน)
๒๕๒๕
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี (ทีป่ รึกษา)
กรรมการผู้ประสานงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
๒๕๒๖
ประธานร่วมจัดงาน “วาย ดับบลิว ซี เอ บาร์ซาร์”
ผู้ประสานงานการจัดงาน “พัฒนาสินค้าหัตถกรรม”
หมายเหตุ
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๘ ตามเสด็จพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร
ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำ�
ประเทศอินเดีย เนปาล อัฟกานิสถาน ศรีลังกา เดนมาร์ก และนอร์เวย์

เปิดงาน “ศรีสังวาลย์” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์อปุ ถัมภ์ของมูลนิธอิ นุเคราะห์คนพิการ ณ โรงเรียนสอน
เด็กพิการ “ศรีสงั วาลย์” ปากเกร็ด เมือ่ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
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ด้านการต่างประเทศ (บางกิจกรรม)
เป็นรองประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ International Council of Women (ICW)
เป็นเวลา ๖ ปี และได้รับเลือกเป็นประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๒
(ค.ศ. ๑๙๗๖-๑๙๗๙) ณ การประชุมใหญ่ที่แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา และได้มีการประชุมใน
หัวข้อเรือ่ ง “Challenge of the Future” การเข้าไปทำ�งานใน ICW นี้ เป็นผลให้พระองค์เจ้าเปรม
บุรฉัตร ทรงเลือ่ มใส และทรงเป็นสมาชิกตลอดชีพคนแรกของสภาสตรีระหว่างประเทศ และทรง
เป็นสุภาพบุรุษพระองค์แรกด้วย
ในวาระที่สภาสตรีระหว่างประเทศฉลอง ๙๐ ปีของการก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑
หม่ อ มงามจิ ต ต์ เป็ น ผู้ เ สนอและสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง สหประชาชาติ
น้อมเกล้าฯ ถวายเหรียญเซเรสแห่งปี ค.ศ. ๑๙๗๙ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
ในขณะนัน้ หม่อมงามจิตต์ ยังดำ�รงตำ�แหน่งประธาน ICW และในตำ�แหน่งเกียรติยศนีเ้ องทีร่ ฐั บาล
อังกฤษในนามของสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่หม่อมงามจิตต์
พร้อมกันนี้ ได้มีประมุขของประเทศต่างๆ ส่งสารมาแสดงความยินดีมากมาย ในช่วงนี้หม่อมงาม
จิตต์ เดินทางไปต่างประเทศตลอดเวลา เพือ่ ไปเยีย่ มเยียนองค์การสมาชิก เปิดการประชุม และเปิด
สัมมนาในประเทศต่างๆ และได้รบั การสนับสนุนในด้านการเงินจากรัฐบาล (สมัยพลเอกเกรียงศักดิ์
ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี)
หม่อมงามจิตต์ สนใจในงานพัฒนาที่เกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชน อย่างยิ่ง ดังนั้น
จากการที่ ไปประชุมในต่างประเทศเป็นประจำ� หม่อมงามจิตต์ จึงได้ ให้การสนับสนุนองค์การ
สหประชาชาติในเรื่องปีสตรีสากล และปีสากลสำ�หรับเด็กและการพัฒนาชนบทด้วย

งานชิ้นสำ�คัญที่ ได้ปฏิบัติ
๑. ในการประชุมกรรมการอำ�นวยการสภาสตรีระหว่างประเทศ (ICW) ที่ปารีส
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๐ (ค.ศ. ๑๙๗๗) หม่อมงามจิตต์ ได้ขอให้สภาสตรีระหว่างประเทศยืน่ ข้อเสนอต่อ
องค์การสหประชาชาติผา่ นผูแ้ ทน ICW “ขอให้ชว่ ยรักษาความสงบของโลก อย่าให้เกิดการข่มเหง
รังแกกัน ไม่วา่ ส่วนไหนของโลก” ทัง้ นี้ เพราะว่าขณะนัน้ มีกองทหารของเขมรแดง บุกเข้ามาฆ่าคน
ไทย เด็กและผู้หญิงอย่างโหดร้ายทารุณหลายครั้งหลายหนในเขตปราจีนบุรี และอรัญประเทศ
เพราะต้องการอาหารและทรัพย์สินเงินทอง
๒. จัดงานฉลองครบรอบ ๙๐ ปีของสภาสตรีระหว่างประเทศ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ
กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ และจัดสัมมนาเรื่อง Women in Development ซึ่งเจ้าหญิงซอนยา
พระชายาของมกุฏราชกุมารนอร์เวย์ เสด็จมาร่วมฟังการสัมมนา
ด้วย
ขณะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
เมื่อเริ่มก่อตั้ง มูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ ณ บ้านเกศโกมล
			
(บ้านพักนายกรัฐมนตรีสมัยนั้น)
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๓. จัดการประชุมใหญ่สภาสตรีระหว่างประเทศ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ ไนโรบี ประเทศ
เคนยา ในหัวข้อ “Communication” ให้สำ�เร็จลุล่วงและได้ผลดี สามารถนำ�สตรีอัฟริกาใต้เข้าไป
ประชุมในไนโรบี ได้ ทั้งๆ ที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศนี้ ไม่เป็นมิตรกัน โดยที่พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงช่วยเป็นธุระเจรจากับรัฐมนตรีต่างประเทศให้ และอีกหลายต่อ
หลายครั้งที่ชาวไนจีเรีย และชาวอัฟริกาตะวันตกไม่ยอมเข้าร่วมการประชุมกับชาวอัฟริกาใต้ ซึ่ง
การประชุมที่ ไนโรบีมีสัมมนา ๑ วัน เรื่อง “The Child-today the World’s Future”
๔. จั ด ประชุ ม สตรี ช นบททั่ ว โลกและประชุ ม
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารที่มีอำ�นาจตัดสินใจในด้านพัฒนา
ชนบท เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
การประชุมครัง้ นีเ้ รียกว่า “International Seminar of Leadership Training for Rural Women in Socio-Economic
Development” ซึ่งประธานาธิบดีมาคอส เป็นประธานเปิด
งาน
๕. พ.ศ. ๒๕๒๔ จัดงานโคเน็กซ์ ๘๑ - สหชาติ เข้าประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการ ไอซีดับบลิว
เมือ่ วันที่ ๑๙-๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ กรุงปารีส
ศิลปาชีพ (Conex ‘81) ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หรือชื่อ ประเทศฝรั่งเศส ขณะดำ�รงตำ�แหน่งรองประธาน
ทางการว่า งานแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมระหว่างประเทศ กิตติมศักดิ์ ไอซีดับบลิว (พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๙)
ดร.โดลาชชาฮี่ เป็ น ประธานฯ สภา
และการประชุ ม ชาวชนบททั่ ว โลก ปี ๒๕๒๔ Interna- โดยมี
สตรี ไอซีดับบลิว (พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๙) โดยมี
tional Crafts Conference and Exhibition 1981 under ผู้แทนสภาสตรีประเทศต่างๆ
the Royal Patronage of Their Majestics the King and แถวที่ ๑ ประเทศสุรินัม เนเธอร์แลนด์ เลบานอน
อิหร่าน ฝรั่งเศส ไทย เบลเยี่ยม
the Queen of Thailand) เป็นการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ แถวที่ ๒ ประเทศอิสราเอล แคนาดา แอฟริกาใต้
เยอรมนี อั ง กฤษ ฝรั่ ง เศส เบลเยี่ยม
หัตถกรรมระหว่างประเทศ ที่สวนอัมพร มีการประชุมชาว
เดนมาร์ก นอร์เวย์ อังกฤษ กรีซ
ชนบททัว่ โลก ทีส่ วางคนิวาส มีนทิ รรศการเทคโนโลยีพนื้ บ้าน
ทีส่ ถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยหม่อมงามจิตต์ เป็นผูร้ เิ ริม่
ผลักดันและหาเงินทุนจากรัฐบาล จากสหประชาชาติ สาขา
ยู เอ็น เอฟ พี เอ (UNFPA) จากสาขายูนิเซฟ (UNICEF)
จากสาขาแอสแคป (ESCAP) และจากสาขายูนิโด (UNIDO)
เพือ่ สนับสนุนการจัดงาน และการเดินทางมาร่วมงานจากทัว่
โลกใน ๘๘ ประเทศ อีกทั้งเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาล องค์การเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ ตามเสด็จพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ไปแลกเปลี่ยน
ศึ ก ษาดู ง านศิ ล ปวั ฒ นธรรม และวรรณคดี ไ ทย
ด้วย

กั บ ประเทศรั ส เซี ย ตามคำ � เชิ ญ ของ องค์ ก าร
สหประชาชาติ สาขายูเนสโก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐

ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนสตรีเยาวชนประเทศเปรู
ในการประชุม ไอซีดับบลิว ระดับภูมิภาค
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕
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ผู้แทนรัฐบาลไทย และที่ปรึกษาคณะผู้แทนรัฐบาลไทย
ในการประชุมระหว่างประเทศและการประชุมสหประชาชาติ ตามลำ�ดับดังนี้ คือ
๒๕๐๐
การประชุม UNCTAD, CASTASIA, International Social Development
ณ กรุงนิวเดลลี ประเทศอินเดีย เป็นผูแ้ ทนสตรี ไทยและสภาสตรีระหว่างประเทศ
๒๕๑๖
European Security Conference ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์
๒๕๑๗
UN. World Population Conferences ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย และ
เป็นกรรมการดำ�เนินงานสำ�หรับองค์การเอกชนระหว่างประเทศ (Tribune)
๒๕๑๙-๒๕๒๒ การประะชุมสหประชาชาติ ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
๒๕๒๐
การประชุมภูมิภาคของสหประชาชาติ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
The Commission on Status of Women Conference to Draft the
		 Convention on Elimination of Discrimination of Woman ณ กรุงเจนีวา
		 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
๒๕๒๑
การประชุม UNESCO Regional Conference of Ministers and Those
Responsible for Economic Planning in Asia and Oceania ณ กรุงโคลัมโบ
ประเทศศรีลังกา
๒๕๒๒
การประชุม FAO World Conference on Agrarian Reform and Rural
Development
๒๕๒๓
การประชุม IWY (International Women Year) Mid-Decade Conference
ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

ด้านส่งเสริมสถานภาพสตรี
ให้มีบทบาทต่อการเสริมสร้างประเทศในด้านต่างๆ
๑. เป็นผูบ้ กุ เบิกคนแรกให้สตรี ไทยออกมาทำ�งานสาธารณประโยชน์อย่างเป็นระบบอันเป็น
การช่วยแบ่งเบาภาระสังคมโดยส่วนรวม
๒. ด้วยจริยปฏิบัติและผลงานโดยตลอดมาของท่าน สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของ
สตรี ไทย นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ส่งเสริมและชักนำ�สตรี ไทยมีสถานภาพเป็นที่ยอมรับยกย่อง และ
เชิดชูในวงสังคมว่าสามารถทำ�ประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติได้ หม่อมงามจิตต์ ปฏิบัติงานด้วยการ
จัดตั้งให้มีสมาคม มูลนิธิต่างๆ ตามความต้องการของสังคมไทยในขณะนั้น โดยเป็นผู้ริเริ่มวิธีการ
ทำ�งานแบบประสานงาน และเชื่อมโยงระหว่างองค์การกุศลและบุคคลต่างๆ ทำ�งานร่วมกันเป็น
คณะ ไม่ท�ำ คนเดียว โดยดึงบุคคลจากทุกวงการทีเ่ กีย่ วข้องมาร่วมงานกัน เมือ่ งานใดสำ�เร็จลุลว่ งดี
และสามารถดำ�เนินการไปได้เอง ท่านจะปล่อยวางให้บุคคลอื่นดำ�เนินงานต่อไป และท่านจะริเริ่ม
เรื่องอื่นตามความต้องการของสังคมต่อไป นอกจากนี้ เมื่อท่านเห็นว่างานใดที่จะเป็นประโยชน์กับ
ประเทศชาติได้อกี ท่านจะระดมพลังคนและทรัพยากรต่างๆ เข้ามาช่วย เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ดา้ น
อื่นๆ เพิ่มขึ้น

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก
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ด้านสื่อมวลชน

๒๔๘๙-๒๕๑๑ เป็นบรรณาธิการ (สตรี ไทยรุน่ แรก) หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ภาษาอังกฤษฉบับแรก
ของประเทศไทย “สแตนดาร์ด” ตลอดระยะเวลา ๒๑ ปี ตั้งขึ้นสมัยสงครามโลก
ครัง้ ที่ ๒ โดยเจตนาจะโฆษณาเผยแพร่ประเทศไทยไปยังนานาประเทศ และให้นานา
ประเทศเข้าใจวัฒนธรรมและทราบเหตุการณ์ ในประเทศอย่างถูกต้อง
๒๔๙๙-๒๕๑๑ บรรณาธิการ วารสารยุวกาชาด-ประเทศไทย
๒๕๐๓-๒๕๑๑ เจ้าของและบรรณาธิการ หนังสือสำ�หรับผู้หญิง “เรวดี”
๒๕๐๕-๒๕๐๙ เจ้าของและบรรณาธิการหนังสือ “เยาวชน” ในการนี้ ได้รเิ ริม่ จัดหาทุนให้เยาวชนจาก
ต่างจังหวัดที่ ได้เข้ามาทัศนศึกษา และเยีย่ มคารวะบุคคลสำ�คัญ ในสถานทีร่ าชการต่างๆ
ในกรุงเทพฯ เป็นหมูค่ ณะด้วยทราบว่าภายหลังรัฐบาลได้รบั งานชิน้ นี้ ไปดำ�เนินการต่อ
๒๕๐๙
Publication หนังสือสำ�หรับเด็ก กระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๑๐
Publication Travelogues to South America
๒๕๑๓
Publication Leadership Training

กิจกรรมสุดท้ายก่อนถึงอนิจกรรม
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ระดับประเทศ ทางด้านพัฒนาชนบทและพัฒนาเยาวชน
มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท ก่อตั้งจากมติที่ประชุมของผู้แทนองค์การของ
รัฐและเอกชน ที่ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทประมาณ ๒๙ องค์การ (ปี พ.ศ. ๒๕๒๒) เพื่อทำ�หน้าที่
ประสานงาน กิจการพัฒนาชนบทของภาครัฐและเอกชนอันจะเป็นการช่วยส่งเสริมการพัฒนาชนบท
อีกทางหนึ่ง โดยหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร นำ�เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ทีพ่ ระราชทานช่วยชาวชนบทเป็นทุนก่อตัง้ และมีผบู้ ริจาคเงินสมทบอีกเป็นลำ�ดับ ฯลฯ (ประธานก่อตัง้
และประธานมูลนิธิคนแรก)
มูลนิธริ ว่ มจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพือ่ เยาวชน ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ เป็นผูป้ ระสานงานการ
ก่อตั้งโดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็น
องค์ประธานก่อตั้งและองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ ซึ่งองค์การเอกชน ๑๐ องค์การ ที่มีสาขา
ทั่วประเทศร่วมใจกันก่อตั้งในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อ
ประเทศชาติ ศาสนา และราชวงศ์จักรี ตลอดทั้งบรรพบุรุษไทยทุกคนที่ช่วยกันรักษาเอกราชมา
โดยตลอด เพื่อสนับสนุนรัฐบาลและเพิ่มเยาวชนที่ดี ให้เป็นสัญลักษณ์ที่คนไทยทุกคนทั้งในประเทศ
และนอกประเทศ เป็นเจ้าของโครงการร่วมกันอุปถัมภ์เยาวชนที่ประพฤติดี และขัดสนจากชนบททั่ว
ประเทศได้มี โอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่องจนมีงานทำ� เนื่องจากเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำ�คัญที่
จะต้องทำ�นุบำ�รุงรักษาประเทศชาติต่อไป (ประธานกรรมการดำ�เนินงานมูลนิธิฯ คนแรก)
ระดับโลก ทางด้านพัฒนาสตรี และวัฒนธรรม
ประธานกิตติมศักดิส์ ภาสตรีระหว่างประเทศ (ICW) ได้รบั เลือกตัง้ ๒ วาระ วาระละ ๓ ปี
ซึ่งมีหน้าที่เป็นทั้งที่ปรึกษา และกรรมการอำ�นวยการของสภาสตรีระหว่างประเทศ ซึ่งมีสิทธิออก
เสียงด้วย
กรรมการสภาบริหารกองทุนระหว่างประเทศ องค์การยูเนสโก สำ�นักงานใหญ่ กรุง
ปารีส กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อที่จะพิจารณาให้เงินช่วยเหลือแก่บรรดา
ประเทศต่างๆ ๔๐ ประเทศ ขณะนั้นมีเงินสนับสนุน ๒ ล้านเหรียญสหรัฐ
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
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รายชือ่ ประเทศที่ ไปศึกษาดูงานสังคมสงเคราะห์ ประชุม ฯลฯ ตามคำ�เชิญของรัฐบาล
สถาบันและองค์กรต่างๆ ทั่วโลกในทุกทวีป คือ
อัฟกานิสถาน พม่า กัมพูชา ศรีลังกา จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน อิสราเอล
ญีป่ นุ่ เกาหลี คูเวต ลาว มาเลเซีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม ตุรกี
ออสเตรีย เบลเยี่ยม เชคโกสโลวะเกีย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ ฮังการี
ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส
โรมาเนีย สเปน สวีเดน รัสเซีย ยูโกสลาเวีย อาร์เจนตินา บราซิล โคลัมเบีย กรีนแลนด์ เปรู
อุรุกวัย เปอร์ โตริ โก แคนาดา เม็กซิ โก อเมริกา ออสเตรเลีย ฟิจิ นิวซีแลนด์ อียิปต์ เคนยา
เซาท์อัฟริกา เซเนกัล แทนซาเนีย

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

ปริญญากิตติมศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๓ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คนแรก)

กิตติมศักดิ์อื่นๆ
พลเมืองกิตติมศักดิ์แห่งเมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

เกียรติประวัติของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ได้รับการบันทึกไว้ ใน The World Who’s Who of Women,
Third Edition, published by International Biographical Center,
Cambridge, England
สรุปได้วา่ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร “สตรี ไทยผูน้ �ำ สตรีของโลก” เป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตขิ อง
นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคมผูเ้ สียสละระดับโลก เป็นผูน้ �ำ สตรีทมี่ วี สิ ยั ทัศน์กว้างไกล ริเริม่
งานระดับชาติจำ�นวนมากตั้งแต่ ๕๐ กว่าปีที่แล้ว ซึ่งเป็นงานสาธารณกุศลที่ส่งเสริมสนับสนุนงาน
ของรัฐบาล และงานเหล่านัน้ ยังจำ�เป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั ซึง่ อำ�นวยคุณประโยชน์
ในการพัฒนาคน สังคมและประเทศชาติตลอดมา อีกทั้งได้รับการยกย่องในระดับโลก หม่อม
งามจิตต์ จึงเป็นบุคคลตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้แก่สตรี ไทยรุ่นต่อๆ ไปที่จะพัฒนาตนเองให้
มีคุณค่า ทำ�งานด้วยความเสียสละ ให้มีมาตรฐานในการทำ�งานระดับสากลและดำ�รงตนอย่างมี
คุณธรรม เพื่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
หมายเหตุ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.princessngarmchit.org
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
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เพลงสดุดี

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
วงดนตรีสุนทราภรณ์
คำ�ร้อง-ทำ�นอง : พศร.
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กุลสตรีนามท่านนี้เกียรติไกล
เลิศวิไลลํ้าค่าสมศักดิ์ศรี
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรยอดนารี
ดุจเพชรดีที่งดงามแสนโสภา
ท่านบำ�เพ็ญประโยชน์หลายด้านเด่น
เฉกเช่นสังคมสงเคราะห์ท่านอาสา
ในประเทศ - ต่างประเทศนานา
ทั้งมูลนิธิ - สมาคมทั่วไป
ช่วยส่งเสริมสถานภาพของสตรี
งามจิตใจดังที่มีมากเกินใคร
ก่อตั้งองค์การต่างๆ มากมาย
คือผู้นำ�สตรี ไทยสู่สากล
กุลสตรีนามท่านนี้ลือชื่อ
นามเด่นระบือก้องไปทุกแห่งหน
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรงามวิมล
ทั่วสกลเชิดชูนามเธอเอย

ด้วยความอุปถัมภ์ ของ มูลนิธิสุนทราภรณ์ ๒๕๕๒

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

ความหมายของสัญลักษณ์

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
รูป “เทวดายกฉัตร” เป็นตราประจำ�พระองค์ของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร
และหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และปัจจุบนั ได้รบั อนุญาตให้น�ำ มาใช้เป็นสัญลักษณ์ของมูลนิธิ
อนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

โล่เกียรติคุณ
ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ ประทานพระอนุญาต
ให้เชิญพระนามจารึกลงบนโล่เกียรติคุณ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓

เข็มเชิดชูเกียรติ
ความหมายของรูปแบบเข็ม
- เป็นการประสมประสานของแนวสัญลักษณ์เดิมของมูลนิธิฯ กับรางวัล
ส่วนที่มาจากสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ
- รูปเทวดายกฉัตร เป็นหลักขององค์ประกอบ แต่ ให้ความสำ�คัญกับองค์ฉัตร โดย
วางอยู่กลางภาพและอยู่ ในระดับสูงสุด อีกทั้งขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพราะเป็น
ความหมายหลักของราชสกุล
- องค์เทวดาและกลุ่มเมฆ ปรับรายละเอียดให้ดีกลมกลืนกับองค์ประกอบ
- พื้นหลังบริเวณกลางเข็มเป็นรูปหัวใจ แทนความหมายของคำ�ว่า “จิตต์” อันเป็น
ส่วนหนึ่งของนามของท่านเจ้าของรางวัล
- เส้นรอบรูปของตัวเข็มฟอร์มรูปดอกบัว อันเป็นสัญลักษณ์ของความดีงาม ซึง่ เป็น
ส่วนหนึ่งของนามท่านเจ้าของรางวัลเช่นกัน
ส่วนทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ของรางวัล เป็นชือ่ รางวัลต่างๆ ทีก่ �ำ หนดไว้ และสามารถเปลีย่ น
ข้อความของประเภทรางวัลทีอ่ าจจะกำ�หนดขึน้ ในโอกาสต่อไป ตัวอักษรโค้งไปตามแถบ
ริบบิ้น

ความหมายของสี ใช้สีทั้งหมด ๓ สี ได้แก่
- สีทอง เป็นสัญลักษณ์แทนความมีคุณค่า
- สีนํ้าเงิน เป็นสัญลักษณ์แทนราชวงศ์
- สีเขียว เป็นสีเดิมที่มูลนิธิฯ กำ�หนดไว้ แต่ ได้ปรับสี ให้สดใสยิ่งขึ้น เพื่อเหมาะสมกับสีอื่นที่ ใช้ ในองค์ประกอบ
ของสี
รูปแบบเข็ม ออกแบบโดย นายญาณี ตราโมท
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก
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วัตถุประสงค์ของมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
๑. จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เพื่อให้เป็นตัวอย่าง และ แบบฉบับที่ดี
โดยเฉพาะแก่อนุชนรุ่นหลัง
๒. พิจารณาให้ความร่วมมือสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ และองค์การพัฒนาสังคม
ที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้มีส่วนริเริ่มก่อตั้งตามความเหมาะสม
๓. พิจารณาให้รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร อนุสรณ์” แก่บุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง
๔. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ และกิจกรรมเกีย่ วกับการสังคมสงเคราะห์ การศึกษา การพัฒนาชนบท
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามที่เห็นสมควร
๕. ดำ�เนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
๖. ไม่ดำ�เนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
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รายนามเจ้าภาพถวายสังฆทาน ในงาน
“วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก” ครั้งที่ ๓๒
ประจำ�ปี ๒๕๖๐
๑. มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๒. สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๓. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔. มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕. มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๖. มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๗. มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท
๘. มูลนิธิกฤตานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
๙. มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๑๐. สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก
งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๒ ประจำ�ปี ๒๕๖๐
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้ประกอบคุณงามความดี
แก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ เป็นนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม พัฒนาการศึกษา ผู้เสีย
สละ เป็นผู้นำ�สตรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยริเริ่มก่อตั้งองค์กรสาธารณกุศลมากมายตั้งแต่ ๖๐ ปีที่แล้ว
อีกทัง้ เป็นสตรีไทยคนแรกและคนเดียวและสตรีเอเซียคนทีส่ อง ทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งประธาน
สภาสตรีระหว่างประเทศ ในรอบ ๑๒๙ ปี ซึ่งมีองค์การสมาชิกถึง ๗๕ ประเทศ รวมทั้งเป็นกรรมการ
สภาบริหารกองทุนระหว่างประเทศขององค์การยูเนสโก เพื่อช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของประชาชนและเกิดสันติภาพในโลก
คุณสมบัติอันเป็นเลิศเหล่านี้ล้วนเป็นประจักษ์พยานได้ดีถึงการเป็นผู้ที่ยึดมั่นคุณธรรมมุ่งมั่น
ทำ�งานและเสียสละอุทิศตนเพื่อชาวไทยและชาวโลก องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
–UNESCO) จึงได้ประกาศยกย่องให้หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรเป็นบุคคลสำ�คัญของโลก ในโอกาส
๑๐๐ ปีชาตกาล ในปี ๒๕๕๘ ในฐานะผูม้ ผี ลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม
จึงนับเป็นเกียรติอย่างสูงแก่ประเทศไทย คนไทย โดยเฉพาะสตรีไทย และได้รบั พระกรุณาธิคณ
ุ
จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ
ทรงเป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน “ฉลองครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญ
ของโลก” ในปี ๒๕๕๘ และเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานฉลองฯ เมือ่ วันอาทิตย์ที่ ๗ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอื่นๆ ในกรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาค
เพื่อเชิดชูเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานระดับชาติ และระดับโลกของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคล
สำ�คัญของโลก
วัน “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” จัดเป็นครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๒๘ ที่หอประชุมบ้านมนังคศิลา
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ซึ่งเป็นวันที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ถึงแก่อนิจกรรม จัดโดยองค์การกุศลต่างๆ
ที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร มีส่วนเกี่ยวข้องประมาณ ๔๕ หน่วยงาน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน
การจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมคี ณ
ุ ธรรม
ต่อเนือ่ งมาถึงปีนี้ ๒๕๖๐ นับเป็นครัง้ ที่ ๓๒ เพือ่ รำ�ลึกถึงคุณงามความดีและเผยแพร่เกียรติคณ
ุ ของหม่อม
งามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก และมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก”
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก
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ให้แก่บคุ คลผูบ้ �ำ เพ็ญประโยชน์ตอ่ เยาวชน สังคม ประเทศชาติ และหมูบ่ า้ นหัตถกรรมดีเด่น เพือ่ เป็นการ
ยกย่องให้ก�ำ ลังใจอนุชนรุน่ หลังในการปฏิบตั หิ น้าที่ ตลอดจนเป็นตัวอย่างให้แก่คนในสังคมในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชนสังคมและประเทศชาติโดยรวม
ซึ่งเป็นการดำ�เนินรอยตามจริยปฎิบัติและคุณธรรมสำ�คัญข้อหนึ่งของ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”
ทีต่ ลอดชีวติ ของท่านมีแต่การให้ ให้ความเมตตา ให้โอกาส ให้เกียรติยกย่อง ให้ก�ำ ลังใจส่งเสริมสนับสนุน
เพื่อนร่วมงาน ผู้น้อย และผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความจริงใจ
ในปีนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณา
เสด็จไปทรงเป็นประธานในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก” เพื่อประทานรางวัล
“หม่ อ มงามจิ ต ต์ บุ ร ฉั ต ร บุ ค คลสำ � คั ญ ของโลก” แก่ บุ ค คลผู้ บำ � เพ็ ญ คุ ณ ประโยชน์ แ ก่ เ ยาวชน
สังคม ประเทศชาติ หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น และผู้นำ�หมู่บ้านดีเด่น ดุจเดียวกับเมื่อ ๒๕ ปีที่แล้ว
ที่ทรงพระกรุณาเสด็จไปทรงเป็นประธานในงาน “ราตรีกุหลาบพราวดาวสุกใส” เพื่อหารายได้
ก่อตั้งมูลนิธิฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ต่างสำ�นึกในนํ้าพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาตลอดมา
นั บ เป็ น พระกรุ ณ าธิ คุ ณ อั น ใหญ่ ห ลวงและเป็ น มหากุ ศ ลยิ่ ง นั ก ยั ง ผลให้ มี ผู้ ศ รั ท ธาทั่ ว ประเทศ
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่อง
ในนามของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างสูง ในความกรุณาของ
คุณยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์ และคุณอรพินท์ คณาธนะวนิชย์ บุตรสาวที่ได้บริจาคเงินมาแล้ว ๑.๓ ล้าน
บาท ตั้งเป็นกองทุน “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ผู้ทรงคุณและเป็นที่รัก” เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ
ขอขอบคุณอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ที่ได้เอื้อเฟื้อให้มูลนิธิฯใช้สถานที่ประชุม และประชาสัมพันธ์การ
จัดงานอย่างดียิ่งตลอดมา ขอขอบคุณผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ให้
การสนับสนุนเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ที่กรุณารับเป็นประธานจัดทำ�หนังสือ
ที่ระลึกเล่มนี้ ซึ่งเป็นหนังสือมีคุณค่าและเป็นกำ�ลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัลอย่างยิ่ง ขอขอบคุณประธาน
โครงการและกรรมการทุกคณะ ที่ช่วยคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้ารับรางวัลฯ รวมทั้งขอขอบคุณผู้มีจิต
ศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือมูลนิธฯิ ทุกท่าน นอกจากนีโ้ รงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว
กรุงเทพ ฟอร์จนู โดยคุณอารยา อรุณานนท์ชยั ได้อปุ ถัมภ์การใช้สถานทีจ่ ดั งานในปีนี้ และคิดค่าบริการ
และค่าอาหารในราคาลดเป็นพิเศษ และขอขอบคุณดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
ทีส่ นับสนุนค่าใช้จา่ ยและการจัดทำ�หนังสือเล่มนี้ ทัง้ นีย้ อ่ มแสดงให้เป็นทีป่ ระจักษ์วา่ คณะกรรมการและ
ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการยกย่องให้กำ�ลังใจแก่ผู้บำ�เพ็ญคุณความดีทั่วประเทศ
และมีส่วนร่วมในการแสดงความกตเวทิตาคุณต่อ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ผู้ทรงคุณและเป็นที่รัก”
ซึ่งจากไปเพียงกายแต่ได้ฝากผลงานและคุณงามความดีไว้ในความทรงจำ�ของพวกเราตราบนิจนิรันดร์
(นายสมพร เทพสิทธา)
ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

กำ�หนดการ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเป็นประธาน
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก
งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม

ครั้งที่ ๓๒ ประจำ�ปี ๒๕๖๐
วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

- จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
- จากหมูบ่ า้ นหัตถกรรมที่ ได้รบั รางวัลปีน้ี (ทุกภาค) ณ บริเวณโถงด้านหน้า ชัน้ ๓
- สินค้าผลิตภัณฑ์คนพิการ
เวลา ๐๙.๐๐ น.
- พิธีถวายสังฆทาน ณ ห้องฟอร์จูน บอลรูม ชั้น ๓
- สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธาน
		 พร้อมพระสงฆ์ ๙ รูป
- ประธานองค์การ ๑๐ แห่ง ที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก
		 เป็นประธานก่อตั้ง หรือมีส่วนร่วมก่อตั้ง หรือมีส่วนริเริ่มเป็นกรรมการก่อตั้ง
		 ถวายสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น.
พิธีประทานรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก”
รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำ�ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องฟอร์จูน
บอลรูม ชั้น ๓
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
		 ประธานกิตติมศักดิ์ ประธานในพิธี
- ประทานของที่ระลึกแก่ผู้ ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ
- ประทานรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก” แก่
		 - อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา
			 คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
- ครูในกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ
- ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม (ตำ�รวจจราจร พนักงาน
		 กวาดถนน พนักงานขับรถโดยสารประจำ�ทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
		 (ขสมก.) บริษัท ขนส่ง จำ�กัด (บขส.) พลเมืองดี ดารานักแสดงที่มีจิตอาสา
		 และอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
- คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น และผู้นำ�หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น
- ทรงเยี่ยมร้านค้าของหมู่บ้านหัตถกรรมที่ ได้รับรางวัล และ
		 ผลิตภัณฑ์คนพิการ ณ บริเวณโถงด้านหน้า ชั้น ๓
- ฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้ ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ
		 และผู้รับรางวัล ณ ห้องแพลตตินั่ม ชั้น ๓
- เสวยพระกระยาหารกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้สนับสนุนการจัดงาน
		 ณ ห้องแพลตตินั่ม ชั้น ๓
- เสด็จกลับตามพระอัธยาศัย
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก
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อ่านหนังสือออก สำ�คัญ
อ่านเหตุการณ์ออก สำ�คัญกว่า
อ่านคนอื่นออก สำ�คัญยิ่ง
อ่านตนเองออก สำ�คัญที่สุด
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

รายนาม ประวัติและผลงานโดยสังเขป
ของบุคคลดีเด่นประเภทต่างๆ
และรายชื่อหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น ที่ได้รับรางวัล

“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก”
รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม
ประจำ�ปี ๒๕๖๐
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐)

รายนามครูและ/หรือ เจ้าหน้าที่ ในจังหวัดผู้รับผิดชอบงาน
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเมตตาจิตที่คู่ควรแก่การยกย่อง
ผู้ ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก”
รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำ�ปี ๒๕๖๐ จำ�นวน ๕๘ คน (จาก ๔๕ จังหวัด)

นางสาวพิรดา ธุระเจน

นางสาวจิตติมา หมัดจะกิจ
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

นายสำ�เริง เจริญเณรรักษา

นายธัมม์จำ�นง ชยสิทธิปกรณ์

นางสุจรรยา ประยูรมหิศร

นางณัฐนันท์ ฐิตินันท์เมือง

นางสาวศรีสุนันทา เสนาะศัพท์

โรงเรียนวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

นางสาวจิรวรรณ เจียมรัตนะ
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โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กำ�แพงเพชร เขต ๑ อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร

โรงเรียนวัดทองเพลง
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

โรงเรียนวัดหนองเสือ
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

นางวิมล สุวรรณสม

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม (ประสานราษฎร์วิทยา)
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นางมาลิณี นันตรัตน์

สิบตำ�รวจเอกหญิง ลัดดา ฟองเป็ง

นางสาวเบญจวรรณ ลอยประโคน

นางธีรนุช แฝงเพ็ชร

นางกฤษณา ศรีอารักษ์

นางเกศินี เชื้อเอี่ยมพันธุ์

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๒
อ.เมือง จ.เชียงราย
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์)
อ.เมือง จ.นครปฐม

โรงเรียนบ้านนาคอกควาย
อ.เมือง จ.นครพนม

โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
อ.ปากพลี จ.นครนายก

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
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นางสาวจิราพร เตไธสง

นางศิริกาญจน์ จำ�ปา

โรงเรียนบ้านหินโคน
อ.จักราช จ.นครราชสีมา

โรงเรียนบางขันวิทยา
อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

นางชลธิชา ชาติประเสริฐ

นางอำ�นวยพร ทองศรี

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว
อ.นาหมื่น จ.น่าน

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

นายสุรินทร์ บัวคลี่

โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

นางมณฑา เรืองฤทธิ์
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

นางสาวใกล้รุ่ง คำ�ภิลานน

นางลออง ขันธศุภ

นางเครือวัลย์ สังข์มี

โรงเรียนวัดม่วงหวานฯ
อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

โรงเรียนบ้านวังยาว (ปิยะภูมิวิทยา)
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

นางนภาพรรณ กวยวงศา

นางสาวพนมไพร น้อยเจริญ

นายจตุพร อินแสง

นางฐิฏิวรฎา เสาร์จันทร์

นางธัญพิชชา ทิพสีลาด

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
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วิทยาลัยเทคนิคแพร่
อ.เมือง จ.แพร่

นายธีรภัทร อัศวเมธางกูล
โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนเชียงคำ�วิทยาคม
อ.เชียงคำ� จ.พะเยา

นางลักษณาวรรณ กาลาศรี
โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

โรงเรียนบ้านสว่าง
อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ อ.เมือง จ.ยโสธร

นางอุทัย เหลาทอง

นางภควดี เพียรสงวน

นางกนกพร อุสาหะพงษ์สิน

พันตำ�รวจตรี แถม บงแก้ว

นางภัสชมน พิริยสุวัฒน์

นางจิราธร สอนพูด

โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์
อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า
อ.ปากชม จ.เลย

โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร
อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
อ.เมือง จ.เลย

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำ�พูน

โรงเรียนศิลาลาดวิทยา
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
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นายพลาดิศัย น้อยทะรงค์

นางจินดา สาระวิโรจน์

โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำ�รุง
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายก่อการ ไชยสงคราม

นางนันทิยา หารศรีนาถ

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกฯ
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครฯ
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

นายอับดลละห์ อาดำ�
โรงเรียนบ้านควน
อ.เมือง จ.สตูล

นายวัฒนา สุภาษร

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ ๒)
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

นางสาวมณี ขุนสูงเนิน
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

นางสาวมาลาตี ขันตี
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

นางรุจี จันทร์สมวงศ์

นายประธาน ทรัพย์สังข์

นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์

นางจันสวาท ทองอุทุม
โรงเรียนบ้านภูดิน
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ อ.เมือง จ.อุดรธานี

นางสาวนิตยา เสลา

นายจักรกฤษณ์ ปาลาศ

นางสุภาวดี เทียมทัด

โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง

โรงเรียนบ้านหนองแหน
อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

นางพิมพ์ฤดี ประเสริฐสังข์
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

นางวิภาพร คำ�บุญเรือง
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นางปราณี ตันวานิช
โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง
อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา- เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
อุทัยธานี เขต ๒ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

โรงเรียนบ้านไร่ขี
อ.ลืออำ�นาจ จ.อำ�นาจเจริญ

หมายเหตุ : บางจังหวัดไม่มผี ไู้ ด้รบั รางวัลฯ หรือบางจังหวัดมีผไู้ ด้รบั รางวัลฯ เพียง ๑ คน เนือ่ งจาก
จังหวัดเหล่านัน้ มีจ�ำ นวนสถานศึกษาทีม่ เี ยาวชนผูร้ บั ทุนไม่ครบตามระเบียบการคัดเลือก
หรือจังหวัดไม่แจ้งผลการคัดเลือก

นายไมตรี พุทธขันธ์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔
อ.เมือง จ.อำ�นาจเจริญ
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

ประเภทผู้บำ�เพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม
จำ�นวน ๖๐ คน
ตำ�รวจจราจร จำ�นวน ๑๐ นาย
ชื่อ-สกุล
ดาบตำ�รวจ เกษมสรรพ์ ราหมัน อายุ ๔๘ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดขอนแก่น
การศึกษา
ปริญญาตรี
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำ�รวจนครบาล พญาไท (ปฏิบัติหน้าที่
		
ประจำ�จุดและกดสัญญาณไฟจราจร บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
		
อายุงาน ๒๐ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รบั รางวัล เป็นผูม้ คี วามซือ่ สัตย์สจุ ริต อยู่ ในระเบียบวินยั ตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามที่
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาการจราจรภายในท้องที่รับผิดชอบ ได้เข้าไปแก้ ไข
โดยทันที นอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงานได้ทำ�การปรับปรุง ซ่อมแซมกล้องวงจรปิดที่ชำ�รุดเพื่อให้สามารถควบคุมการจราจร
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ชื่อ-สกุล
ดาบตำ�รวจ ไกรศร พลตาล อายุ ๔๔ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดชัยภูมิ
การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำ�รวจนครบาล บางซื่อ (ปฏิบัติหน้าที่
		
บริเวณปากซอยสุทธิสารวินิจฉัย ๒๙ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย)
		
อายุงาน ๑๓ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นบุคคลตัวอย่างของเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยิ้มแย้ม
แจ่มใส มีความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ ในระเบียบวินัย ได้รับรางวัลจากผู้บัญชาการตำ�รวจนครบาล ตามโครงการ “ทำ�ดี ทำ�ได้
ทำ�ทันที” ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการตำ�รวจ สถานีตำ�รวจนครบาลบางซื่อ ให้ทำ�หน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานตำ�รวจสถานีตำ�รวจนครบาลบางซื่อ (กต.ตร.สน.บางซื่อ) หลังจากปฏิบัติหน้าที่อำ�นวยการจราจรใน
ชัว่ โมงเร่งด่วน ทำ�หน้าทีเ่ ป็นสายตรวจจราจร คอยอำ�นวยความสะดวกและแก้ ไขปัญหาจราจรเฉพาะหน้า และเป็นผูป้ ระสาน
งานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ชื่อ-สกุล
ดาบตำ�รวจ เฉลิมชาติ ศรีสุวรรณ์ อายุ ๔๔ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำ�รวจนครบาล ลุมพินี (ปฏิบัติหน้าที่
		
ชุดอินทรี รับแจ้งเหตุตามจุดร้องเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่)
		
อายุงาน ๕ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง โดยปฏิบัติหน้าที่ชุดอินทรี มีหน้า
ที่รับแจ้งเหตุตามจุดร้องเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบและเข้าทำ�การช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีมีผู้บาดเจ็บและอำ�นวยการ
จราจรนำ�ผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล และเป็นข้าราชการที่มีความประพฤติดีเด่นตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตำ�รวจ

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก
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ชื่อ-สกุล
ดาบตำ�รวจ ชัยวัฒน์ เส็งจีน อายุ ๔๕ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดอุทัยธานี
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำ�รวจนครบาล ท่าพระ (ปฏิบัติหน้าที่
		
ประจำ�จุดปากซอยเพชรเกษม ๔ และทำ�หน้าที่ขับรถยก)
		
อายุงาน ๒๓ ปี		
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีความวิรยิ ะอุตสาหะและความ
เพียรพยายาม มีความรูด้ า้ นกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สัง่ ประพฤติตนอยู่ ในระเบียบแบบแผนของตำ�รวจ และมีปฏิภาณไหวพริบ
ในการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่อำ�นวยการจราจร ได้ตรวจค้นยานพาหนะ บุคคลต้องสงสัยทำ�ให้สามารถ
จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด คดีพกพาอาวุธปืน ได้หลายราย
ชื่อ-สกุล
ดาบตำ�รวจ ฐภณ กิตติศักดิ์ อายุ ๔๙ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
การศึกษา
ปริญญาโท
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำ�รวจนครบาล สมเด็จเจ้าพระยา
		
(ปฏิบัติหน้าที่ประจำ�จุดหน้าโรงพยาบาลตากสิน) อายุงาน ๕ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ประพฤติตนอยู่ ในระเบียบแบบแผนของตำ�รวจ มีความซื่อสัตย์
สุจริต และมีความวิริยะอุตสาหะ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงานต่างๆ
เช่น ได้รับรางวัลยกย่องจากกระทรวงวัฒนธรรมและสถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยและการจราจร ในการขับรถจักรยานยนต์
รับส่งประชาชนทีเ่ ข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และได้รบั รางวัลดีเด่น
ของ สน.สมเด็จเจ้าพระยา
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ชื่อ-สกุล
ดาบตำ�รวจ นพดล บุญสิทธิ์ อายุ ๔๕ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดหนองคาย
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
ผูบ้ งั คับหมูง่ านจราจร สถานีต�ำ รวจนครบาล หัวหมาก (ปฏิบตั หิ น้าที่
		
เปิด-ปิด ช่องทางพิเศษบนยกระดับรามคำ�แหง) อายุงาน ๑๔ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผูท้ มี่ มี นุษยสัมพันธ์ดี มีจติ อาสา แสวงหาความร่วมมือ ตรวจเยีย่ ม
ช่วยเหลือประชาชนหรือชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตำ�รวจกับประชาชน นอกเหนือจาก
การอำ�นวยการจราจร ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนในการประสานงาน ตรวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้น และ
อำ�นวยการจราจร ณ จุดเกิดเหตุ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่งานป้องกันปราบปรามในการตรวจค้นยานพาหนะ จับกุมผู้กระทำ�ผิด
กฎหมาย
ชื่อ-สกุล
ดาบตำ�รวจ บุญเอื้อ ร่วมวงค์ อายุ ๔๘ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดอุบลราชธานี
การศึกษา
ปริญญาโท
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
ผูบ้ งั คับหมูง่ านจราจร สถานีต�ำ รวจนครบาล ดอนเมือง (ปฏิบตั หิ น้าที่
		
บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลพลอยเพลิน ซอยวิภาวดี ๔๑) อายุงาน
		
๒๑ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผูม้ อี ธั ยาศัยดี เป็นทีช่ นื่ ชมของประชาชนผูพ้ บเห็น มีความซือ่ สัตย์
สุจริตมีความกล้าหาญสมกับเป็นผูพ้ ทิ กั ษ์สนั ติราษฎร์ ครัง้ หนึง่ เคยช่วยชีวติ ผูท้ กี่ �ำ ลังคิดจะฆ่าตัวตาย เหตุเกิดบริเวณสะพานลอย
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำ�รุง ทำ�ให้มีประชาชนชื่นชมจำ�นวนมาก ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ขอสัมภาษณ์
เพื่อนำ�ไปออกอากาศในรายการโทรทัศน์ และได้รับรางวัลจากผู้บัญชาการตำ�รวจนครบาล ตามโครงการ “ทำ�ดี ทำ�ได้
ทำ�ทันที” ระดับดีเด่น
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

ชื่อ-สกุล
ดาบตำ�รวจ พิทักษ์พงษ์ คำ�ยอด อายุ ๔๕ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดพะเยา
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำ�รวจนครบาลร่มเกล้า (ปฏิบัติหน้าที่
		
แยกการเคหะร่มเกล้าและหน้าโรงเรียนรัตนโกสินทร์) อายุงาน ๒๐ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ช่วยเหลือประชาชนทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุโดยการปฏิบตั กิ ารช่วยฟืน้ คืนชีพ
(CPR) ปั๊มหัวใจ แล้วนำ�ผู้ประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาล พร้อมอำ�นวยความสะดวกการจราจร
จนได้รับรางวัลตามโครงการ “ทำ�ดี ทำ�ได้ ทำ�ทันที” จากผู้บัญชาการตำ�รวจนครบาล
ชื่อ-สกุล
ดาบตำ�รวจ สุนทร สติยศ อายุ ๔๓ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดสกลนคร
การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
ผูบ้ งั คับหมูง่ านปฏิบตั งิ านตามโครงการพระราชดำ�ริ ๓ กองกำ�กับการ ๖
		
กองบังคับการตำ�รวจจราจร (ปฏิบัติหน้าที่ตำ�รวจช่างและทำ�หน้าที่
		
ทำ�คลอดฉุกเฉิน) อายุงาน ๑๖ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการตำ�รวจทำ�หน้าที่จราจรดีเด่น ตำ�แหน่ง
ผู้บังคับหมู่ ประจำ�ปี ๒๕๕๙ และปฏิบัติหน้าที่เป็น “หมอถนน” มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ ให้ความช่วยเหลือทำ�คลอดฉุกเฉิน
ภายในรถยนต์นั่งสาธารณะหรือยานพาหนะอื่นๆ และอำ�นวยความสะดวกและส่งต่อให้ทีมแพทย์
ชื่อ-สกุล
ดาบตำ�รวจ เอกสิทธิ์ หนูอินทร์ อายุ ๔๒ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำ�รวจนครบาล บางขุนเทียน (ปฏิบัติ
		
หน้าทีป่ ระจำ�จุดและกดสัญญาณไฟจราจรแยกจอมทอง) อายุงาน ๖ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต
ยุติธรรม ไม่เคยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามในการปฏิบัติ
หน้าที่ เป็นผูท้ มี่ ปี ฏิภาณไหวพริบในการปฏิบตั หิ น้าที่ มีความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายจราจรเป็นอย่างดี ทุม่ เทให้กบั การปฏิบตั หิ น้าที่
เสียสละและอุทิศตนให้กับงานในหน้าที่ราชการ เคยได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่จากการอำ�นวยการจราจร

พนักงานกวาดถนน จำ�นวน ๑๐ คน
ชื่อ - สกุล
นายก้าน โกกระบูรณ์ อายุ ๕๙ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดอุบลราชธานี
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๔		
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
คนงานกวาด (รอบเช้า) เขตสัมพันธวงศ์ (ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่หน้า
		
ธนาคารกรุงเทพ ถึงแยกวงเวียนข้าวหลาม ทั้งสองฝั่ง)
		
อายุงาน ๒๘ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติงาน ขยันหมั่นเพียร อดทน อุทิศเวลาให้กับราชการ
ดูแลทำ�ความสะอาดทรัพย์สินของทางราชการอย่างดี มีนํ้าใจกับเพื่อนร่วมงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ อ่อนน้อม

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก
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ชื่อ - สกุล
นายจักรวรรดิ์ สและดี อายุ ๔๒ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
คนงานกวาด (รอบเช้า) เขตหนองจอก (ถนนประชาสำ�ราญ ตั้งแต่
		
แยกสถานีต�ำ รวจนครบาลประชาสำ�ราญ ถึงฝัง่ ตรงข้ามร้านสะดวกซือ้
		
เซเว่นอีเลฟเว่น) อายุงาน ๑๐ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย
เสียสละอุทิศตนให้กับงานในหน้าที่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และประชาชนในพื้นที่
เป็นคนสุภาพเรียบร้อย
ชื่อ - สกุล
นางแฉล้ม ทุยตระกูล อายุ ๕๑ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดราชบุรี
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๔		
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
คนงานกวาด (รอบเช้า) เขตคันนายาว (ถนนรามอินทรา ตั้งแต่ซอย
		
๙๗ ถึง ซอย ๙๙) อายุงาน ๑๐ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติงาน ขยันหมั่นเพียร อดทน อุทิศเวลาให้กับราชการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามทีผ่ บู้ งั คับบัญชามอบหมาย มีมนุษยสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน และประชาชน
ในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน สุภาพ อ่อนน้อม
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ชื่อ - สกุล
นางปถิตา พวงทอง อายุ ๕๑ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดอุดรธานี 					
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
คนงานกวาด (รอบเช้า) เขตจตุจักร (ถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่
		
คลองบางบัว ถึง ปากทางประตูทางออกมหาวิทยาลัยศรีปทุม)
		
อายุงาน ๑๔ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ อุทิศเวลาให้กับราชการ นอกเหนือ
จากหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้งานบรรลุผลตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และประชาชน
ในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน เป็นคนสุภาพ
ชื่อ - สกุล
นางสาวมะลิ นิลทวี อายุ ๕๕ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดยโสธร 					
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
คนงานกวาด (รอบเช้า) เขตจอมทอง (ถนนเอกชัย ตั้งแต่เชิงสะพาน
		
คลองบางขุนเทียน ถึงซอยเอกชัย ๑๒) อายุงาน ๑๒ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ อุทิศเวลาให้กับราชการ มีความ
เสียสละ ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทำ�งานที่ ได้รับมอบหมาย รักษาระเบียบวินัย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพื่อนร่วมงาน และประชาชน

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

ชื่อ - สกุล
นางยุพิน ศรีจันทร์ อายุ ๕๑ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดจันทบุรี			
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
คนงานกวาด (รอบเช้า) เขตหนองแขม (ถนนเพชรเกษม ตัง้ แต่ปากซอย
		
เพชรเกษม ๘๑ ถึงซอยเพชรเกษม ๘๑/๑) อายุงาน ๑๘ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติงาน ขยันมั่นเพียร อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่ ได้รับมอบหมาย มีความประพฤติดี อุทิศเวลาช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงาน มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและประชาชน

ชื่อ - สกุล
นายสม การเร็ว อายุ ๕๘ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
คนงานกวาด (รอบเช้า) เขตยานนาวา (ถนนสาธุประดิษฐ์ ตั้งแต่แยก
		
ไฟแดงตัดถนนรัชดาภิเษกถึงซอยสาธุประดิษฐ์ ๓๗) อายุงาน ๑๘ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติงาน ขยันมั่นเพียร วิริยะ รับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่ ได้ รั บ มอบหมาย เสี ย สละ อุ ทิ ศ เวลาให้ กั บ ราชการ มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน
และประชาชน สุภาพ อ่อนน้อม
ชื่อ - สกุล
นายสมเกียรติ ชวดชัง อายุ ๕๗ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
กรุงเทพมหานคร			
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๗
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
คนงานกวาด (รอบเช้า) เขตคลองเตย (ถนนพระราม ๔ ตั้งแต่
		
ซอยแสนสบาย ถึง สะพานลอยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ) อายุงาน ๓๐ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย มีความอุตสาหะ
ปฏิบัติตนอยู่ ในระเบียบวินัยของทางราชการ เชื่อฟังคำ�สั่งผู้บังคับบัญชา มีนํ้าใจ เอื้อเฟื้อ อุทิศเวลา
ช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงาน

ชื่อ - สกุล
นางสีนวน แสงเฟื่อง อายุ ๕๙ ปี		
ภูมิลำ�เนาเดิม
กรุงเทพมหานคร			
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
คนงานกวาด (รอบเช้า) เขตตลิง่ ชัน (ถนนชักพระ ตัง้ แต่หน้าสำ�นักงาน
		
เขตตลิ่งชัน ถึงซอยชักพระ ๑๒ ทั้งสองฝั่ง) อายุงาน ๑๐ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผูม้ คี วามรับผิดชอบต่อหน้าทีท่ ี่ ได้รบั มอบหมายเป็นอย่างดี มีความ
ตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ อุทิศเวลาให้ราชการ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
และประชาชน ดำ�รงชีวิตแบบพอเพียง

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก
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ชื่อ - สกุล
นางสาวสุวรรณา เจริญศรี อายุ ๔๕ ปี		
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดนครปฐม
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๖
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
คนงานกวาด (รอบเช้า) เขตพญาไท (ถนนดินแดง ตัง้ แต่คลองสามเสน
		
ถึงซอยอรรณพนฤมิตร) อายุงาน ๑๕ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูง เสียสละเวลาให้แก่ทางราชการ รับผิดชอบหน้าที่ มีนํ้าใจกับเพื่อนร่วมงาน
มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย

พนักงานขับรถโดยสารประจำ�ทาง ขสมก. จำ�นวน ๑๐ คน
ก. รถประจำ�ทาง ขสมก. จำ�นวน ๘ คน
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ชื่อ-สกุล
นายชัชวิน โกวิน อายุ ๓๘ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
พนักงานขับรถ สาย ๑๔๑ เขตการเดินรถที่ ๕ (จากอู่แสมดำ� ถึง
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) อายุงาน ๒๑ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผูท้ มี่ คี วามขยันหมัน่ เพียร อุทศิ เวลาในการทำ�งาน ประพฤติปฏิบตั ติ น
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อหน่วยงานและสังคม ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่มี โทษทางวินัยหรือข้อร้องเรียน
ได้รบั คัดเลือกจากองค์การเป็นพนักงานโครงการธนาคารความดีทกุ ปีตงั้ แต่ปี ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบนั ได้รบั ประกาศชมเชยจาก
องค์การ ที่เก็บกระเป๋าสตางค์ ได้ และคืนเจ้าของ โดยภายในกระเป๋ามีเงินสด ชุดเครื่องสำ�อางค์ และได้รับรางวัลชนะเลิศ
“คนขับรถเมล์ ในดวงใจ” ในโครงการถนนสีขาว โดยกรมการขนส่งทางบก และองค์การขนส่ง ขสมก. ร่วมกับ บริษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด จัดขึ้น
ชื่อ-สกุล
นายธนภัทร์ ศรีสวัสดิ์ อายุ ๕๓ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
พนักงานขับรถ สาย ๗ ก เขตการเดินรถที่ ๖ (จาก อู่พุทธมณฑล
		
สาย ๒ ถึง พาหุรัด) อายุงาน ๒๕ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผูท้ มี่ คี วามขยันหมัน่ เพียร อุทศิ ตนเสียสละเวลานอกเวลางานและ
วันหยุด ให้องค์การและสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนือ่ ง โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน ปฏิบตั หิ น้าทีส่ มํา่ เสมอ
เป็นแบบอย่างที่ดี ประพฤติตนอยู่ ในระเบียบวินัย ข้อบังคับ คำ�สั่ง แบบแผนและข้อปฏิบัติขององค์การ ไม่มี โทษทางวินัย
หรือข้อร้องเรียน ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุ ได้รับคัดเลือกจากองค์การ เป็นพนักงานดีเด่นโครงการธนาคารความดี ๙ ครั้ง และ
คำ�ประกาศชมเชยจากองค์การที่สามารถหารายได้สูงสุด ๒ ครั้ง
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ชื่อ-สกุล
นายประพันธิ์ อู่อรุณ อายุ ๔๗ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดสุพรรณบุรี
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
พนักงานขับรถ สาย ๕๓ เขตการเดินรถที่ ๗ (จาก เทเวศร์ วนซ้าย 		
ขวา ถึงสนามหลวง) อายุงาน ๑๔ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละ มีจิตอาสาช่วยเหลืองาน
กิจกรรมขององค์การ อาทิ ขุดลอกท่อระบายนํ้าท่วมขังในอู่รถ บูรณะซ่อมแซมท่าปล่อยรถ ดูแล
ต้นไม้ ให้สวยงาม และงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีนํ้าใจ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี อยู่ ในระเบียบวินัย ข้อบังคับ คำ�สัง่ แบบแผนและข้อปฏิบตั ขิ ององค์การ ไม่มี โทษทางวินยั หรือข้อร้องเรียน ขับรถไม่เกิด
อุบัติเหตุ ให้การช่วยเหลือกิจกรรมชุมชนในที่พักอาศัย เช่น ดูแลเฝ้าระวังอัคคีภัย และร่วมจัดกิจกรรมในวันสำ�คัญต่างๆ ได้
รับคัดเลือกจากองค์การ เป็นพนักงานดีเด่นโครงการธนาคารความดี ๘ ครั้ง
ชื่อ-สกุล
นายพูลสวัสดิ์ แซ่ลี้ อายุ ๔๓ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
พนักงานขับรถ สาย ๕๑๑ เขตการเดินรถที่ ๓ (จาก ปากนํ้า ถึง
		
สถานีขนส่งสายใต้ ใหม่) อายุงาน ๑๗ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผูท้ ปี่ ระพฤติตนอยู่ ในระเบียบวินยั ข้อบังคับ คำ�สัง่ แบบแผนและ
ข้อปฏิบัติขององค์การ ไม่มี โทษทางวินัยหรือข้อร้องเรียน ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุ และได้รับคัดเลือก
จากองค์การ เป็นพนักงานดีเด่นโครงการธนาความดี ๑๒ ครั้ง ได้รับประกาศชมเชยเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละ
อุทศิ เวลาหลังเลิกงาน และวันหยุด ช่วยงานกิจการ พิธกี ารต่างๆ ขององค์การ อาทิ ร่วมตรวจสอบการติดตัง้ GPS และร่วม
จัดทำ�สติ๊กเกอร์รถโดยสาร ช่วยติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกในการจัดทำ�โครงการต่างๆ
ชื่อ-สกุล
นายสมาน สุขสมบัติ อายุ ๕๐ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดศรีสะเกษ
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๖
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
พนักงานขับรถ สาย ๕๒๕ เขตการเดินรถที่ ๒ (จาก สวนสยาม ถึง
		
หมู่บ้านเธียรทอง ๓ เขตหนองจอก) อายุงาน ๒๑ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผูท้ มี่ คี วามขยันหมัน่ เพียร ขับรถดี มีมารยาท เรียบร้อย เสียสละ
อุทศิ เวลาหลังเลิกงาน ช่วยทำ�ความสะอาดสถานทีท่ �ำ งาน และช่วยขับรถประจำ�สำ�นักงานออกตรวจ
เส้นทางกับผู้บังคับบัญชา ประพฤติตนอยู่ ในระเบียบวินัย ข้อบังคับ คำ�สั่ง แบบแผนและข้อปฏิบัติขององค์การ ไม่มี โทษทาง
วินัยหรือข้อร้องเรียน และได้รับคัดเลือกจากองค์การ อาทิ เป็นผู้ที่ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุให้ ไปดูงานที่ประเทศไต้หวัน และเป็น
พนักงานดีเด่นโครงการธนาคารความดี ๑๑ ครั้งติดต่อกัน และได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม เข้ารับการอบรมความ
เป็นไทย สร้างวินัยจราจร หลักสูตร ขับรถมีนํ้าใจ รักษาวินัยจราจร
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ชื่อ-สกุล
นายสรคม แซ่ลิ้ม อายุ ๕๑ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดนครพนม
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๔		
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
พนักงานขับรถ สาย ๒๐๕ เขตการเดินรถที่ ๔ (จาก อู่คลองเตย ถึง
		
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอล์ล ท่าพระ) อายุงาน ๒๖ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละอุทิศเวลาหลังเลิกงาน และ
วันหยุดในการทำ�งาน ให้ความร่วมมือหัวหน้างานในกิจกรรมขององค์การทุกด้าน โดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน ประพฤติตนอยู่ ในระเบียบวินัย ข้อบังคับ คำ�สั่ง แบบแผนและข้อปฏิบัติขององค์การ ไม่มี โทษทางวินัยหรือ
ข้อร้องเรียน ช่วยเหลืองานอื่นๆ นอกจากงานประจำ� อาทิ ช่วยเร่งระบายนํ้าท่วมขังออกจากอู่คลองเตย และเสียสละทรัพย์
ส่วนตัวออกค่าใช้จ่ายเองในการจัดซุ้มโต๊ะหมู่บูชา บริจาคเครื่องเสียงครบชุด และบริจาคเก้าอี้ ให้พนักงานนั่งรับประทาน
อาหาร ๕๐ ตัว ที่ท่าปล่อยรถ เป็นพี่เลี้ยงดูแลสามเณรบวชภาคฤดูร้อน ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น โครงการธนาคาร
ความดี ๑๒ ครั้ง และได้รับการประกาศชมเชยจากองค์การเป็นพนักงานขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุ ขับรถดี มีมารยาท เป็นผู้ ให้
บริการที่ดี ช่วยเหลือดูแลหญิงชรา
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ชื่อ-สกุล
นายสัมฤทธิ์ ยอดดำ�เนิน อายุ ๕๘ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดชัยนาท
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๖		
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
พนักงานขับรถ สาย ๒๙ เขตการเดินรถที่ ๑ (จาก รังสิต ถึง หัวลำ�โพง)
		
อายุงาน ๓๒ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ ได้รับประกาศชมเชยเป็นพนักงานดีเด่น จากองค์การ ที่ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ และประพฤติตนอยู่ ในระเบียบวินัย ข้อบังคับ คำ�สั่ง แบบแผนและข้อปฏิบัติของ
องค์การ ไม่มี โทษทางวินยั หรือข้อร้องเรียน ขับรถไม่เกิดอุบตั เิ หตุ มีความขยันหมัน่ เพียร อุทศิ เวลาในการทำ�งาน ช่วยงานอืน่
นอกเหนือจากงานประจำ� และได้รบั การประกาศเกียรติคณ
ุ จากองค์การและหน่วยงานต่างๆ อาทิ ได้รบั คัดเลือกจากองค์การ
เป็นพนักงานดีเด่นโครงการธนาคารความดี ๑๒ ครัง้ ติดต่อกัน ได้รบั แต่งตัง้ จากสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ให้เป็นรองประธาน
หน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษร่วม ๑๙๑ สายฟ้า ได้รบั หนังสือแสดงความขอบคุณและชมเชย จากสถานีต�ำ รวจภูธรประตูนาํ้ จุฬาภรณ์
ที่มีจิตอาสาเสียสละเวลาช่วยเหลือราชการและสังคมในการอำ�นวยความสะดวกการจราจรและป้องกันอุบัติเหตุ
ชื่อ-สกุล
นายสัมฤทธิ์ เชื้อวิเศษ อายุ ๕๓ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดชัยภูมิ
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
พนักงานขับรถ สาย ๑๕๖ เขตการเดินรถที่ ๘ (จาก วงกลมอู่
		
รามอินทรา ถึง สุคนธสวัสดิ์) อายุงาน ๑๘ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร อุทิศเวลาในการทำ�งาน เสียสละวันลา
พักผ่อนให้องค์การ ให้ความร่วมมือและมีจิตอาสาให้ความช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ
ประพฤติตนอยู่ ในระเบียบวินัย ข้อบังคับ คำ�สั่ง แบบแผนและข้อปฏิบัติขององค์การ ไม่มี โทษทางวินัยหรือข้อร้องเรียน
ขับรถไม่เกิดอุบตั เิ หตุ ได้รบั คัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นโครงการธนาคารความดี ๑๐ ครัง้ และได้รบั ประกาศชมเชยจากองค์การ
ที่เก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่ และหนังสือได้ คืนเจ้าของ
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ข. รถร่วมบริการ ขสมก. จำ�นวน ๒ คน
ชื่อ-สกุล
นายประดิษฐ์ ฐานวิสัย อายุ ๖๘ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดบุรีรัมย์
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๖
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
พนักงานขับรถ สาย ๘ บริษทั ทรัพย์ ๘๘๘ จำ�กัด (จาก แฮปปีแ้ ลนด์
		
ถึง สะพานพุทธ) อายุงาน ๑๔ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ได้รับหนังสือรับรองการชมเชยจากบริษัท เป็นผู้มีความประพฤติดี
ขับรถดี ไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่เคยถูกร้องเรียน ขยันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่องาน
ขยันหมั่นเพียร ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อหน่วยงานและสังคม ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยให้ผู้ โดยสารและ
ผู้ ใช้รถใช้ถนน การมีนํ้าใจต่อคนอื่น ให้คำ�แนะนำ�เพื่อนพนักงานขับรถในบริษัท เรื่องการปฏิบัตตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด
ชื่อ-สกุล
นายศักดา ครุดธานุชาติ อายุ ๔๑ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดพิษณุโลก
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๖
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
พนักงานขับรถ สาย ๘ บริษทั ทรัพย์ ๘๘๘ จำ�กัด (จาก แฮปปีแ้ ลนด์
		
ถึงสะพานพุทธ) อายุงาน ๗ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผูท้ มี่ คี วามรับผิดชอบต่องาน มีความขยันหมัน่ เพียร เสียสละอุทศิ
ตนช่วยงานบริษัท ทำ�ความสะอาดห้องนํ้า และบริเวณสถานที่ทำ�งาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ได้รับหนังสือรับรองจากบริษัทเป็นผู้มีความประพฤติดี ขับรถดี ไม่มี โทษทางวินัยไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่เคยถูกร้องเรียน และ
ได้รบั คัดเลือกจากฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ ขสมก. เป็นพนักงานดีเด่นอันดับ ๒ โครงการนำ�ร่องการเพิม่ คุณภาพการ
ให้บริการ และความปลอดภัยของประชาชน ได้รับการชมเชยจากผู้ ใช้บริการบ่อยครั้งว่า เป็นผู้ขับรถดี จอดรถสนิทรับ-ส่ง
ผู้ โดยสารให้ปลอดภัย

พนักงานขับรถโดยสารประจำ�ทาง บขส. จำ�นวน ๑๐ คน
ก. รถประจำ�ทาง บขส. จำ�นวน ๗ คน
ชื่อ –สกุล
นายจันทร์ศรี วงศ์ศรี ใส อายุ ๕๘ ปี
ภูมิลำ�เนา
จังหวัดลำ�พูน
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ ๔ (จากกรุงเทพมหานคร ถึงอำ�เภอลี้
		
จังหวัดลำ�พูน) อายุงาน ๒๔ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ี่ ได้รบั มอบหมายเป็นอย่างดี ประพฤติตน ตามระเบียบ
และคำ�สัง่ บริษทั ฯ รวมถึงจารีตประเพณีสงั คม มีจติ บริการ เป็นพนักงานขับรถโดยสารดีเด่น ประจำ�ปี
๒๕๖๐

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก
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ชื่อ –สกุล
นายณรงค์ ถาริยะ อายุ ๕๕ ปี
ภูมิลำ�เนา
จังหวัดเชียงราย
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ ๔ (จากกรุงเทพมหานคร ถึงอำ�เภอ
		
แม่สาย จังหวัดเชียงราย) อายุงาน ๑๔ ปี ๗ เดือน
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านเพือ่ การบริการสำ�หรับ
พนักงานขับรถ รอบรู้ ในเส้นทางที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ได้รับคำ�ชมเชยจากผู้ โดยสารด้วยวาจา
อยู่เสมอ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ เป็นพนักงานขับรถโดยสารดีเด่น ประจำ�ปี ๒๕๖๐
ชื่อ –สกุล
นายนิกร สอนสุภาพ อายุ ๕๙ ปี
ภูมิลำ�เนา
จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ ๔ (จากกรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัด
		
เชียงใหม่) อายุงาน ๓๗ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ี่ ได้รบั มอบหมายเป็นอย่างดี ประพฤติตน ตามระเบียบ
และคำ�สัง่ บริษทั ฯ อุทศิ ตนและเวลา ให้กบั บริษทั ฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ปอ้ งกันอุบตั เิ หตุ
และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เป็นพนักงานขับรถโดยสารดีเด่น ประจำ�ปี ๒๕๖๐
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ชื่อ –สกุล
นายบรรจบ สุขชํ้า อายุ ๖๐ ปี
ภูมิลำ�เนา
จังหวัดเชียงราย
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๖
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ ๔ (จากกรุงเทพมหานคร
		
ถึงอำ�เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย) อายุงาน ๒๓ ปี ๑ เดือน
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ประพฤติตนตามระเบียบและคำ�สั่งบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับ
มอบหมายเป็นอย่างดี ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น เช่น โครงการ
รณรงค์เมาไม่ขับ มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสาร มีพฤติกรรมที่เป็นมืออาชีพในการให้บริการ
และเป็นพนักงานขับรถโดยสารดีเด่น ประจำ�ปี ๒๕๖๐
ชื่อ –สกุล
นายเมธา อ่อนน้อม อายุ ๕๕ ปี
ภูมิลำ�เนา
จังหวัดระนอง
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ ๔ (จากกรุงเทพมหานคร
		
ถึงอำ�เภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง) อายุงาน ๒๒ ปี ๒ เดือน
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผูท้ มี่ คี วามประพฤติดี และตัง้ ใจปฏิบตั งิ านให้บริการผู้ โดยสารจน
เกิดผลดีต่อหน่วยงานและบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อการบริการ
สำ�หรับพนักงานขับรถ เป็นพนักงานขับรถโดยสารดีเด่น ประจำ�ปี ๒๕๖๐
ชื่อ –สกุล
นายสมยศ ขันทุวาร อายุ ๔๘ ปี
ภูมิลำ�เนา
จังหวัดมุกดาหาร
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ ๔ (จากกรุงเทพมหานคร
		
ถึงจังหวัดมุกดาหาร) อายุงาน ๒๓ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ปฏิบตั ติ นตามมาตรฐานทีบ่ ริษทั ฯ กำ�หนด อุทศิ เวลาให้กบั การปฏิบตั งิ าน
ประพฤติตนตามระเบียบและคำ�สัง่ บริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด เป็นพนักงานขับรถโดยสารดีเด่น ประจำ�
ปี ๒๕๖๐
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

ชื่อ –สกุล
นายสมมาตร เกตุเพ็ชร์ อายุ ๕๘ ปี
ภูมิลำ�เนา
จังหวัดสุพรรณบุรี
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๖
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ ๔ (จากกรุงเทพมหานคร
		
ถึงจังหวัดกระบี่) อายุงาน ๒๔ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ปฏิบตั ติ นตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน เพือ่ การบริการสำ�หรับพนักงาน
ขับรถ มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่ มีจติ สำ�นึกในการบริการ เข้าร่วมงานกิจกรรมทีบ่ ริษทั ฯ
จัดขึ้น เป็นพนักงานขับรถโดยสารดีเด่น ประจำ�ปี ๒๕๖๐

ข. รถร่วมบริการ บขส. จำ�นวน ๓ คน
ชื่อ –สกุล
นายชัชชัย โกวัฒนชัย อายุ ๕๐ ปี
ภูมิลำ�เนา
จังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
พนักงานขับรถโดยสารบริษัท เทพสมบัติทัวร์ (จากกรุงเทพมหานคร
		
ถึงจังหวัดเชียงใหม่) อายุงาน ๑๔ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล มีความชำ�นาญในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถในเส้นทางที่ปฏิบัติงานเป็น
อย่างดี เป็นผูม้ คี วามประพฤติดี และมีความตัง้ ใจปฏิบตั งิ าน ขับขีร่ ถโดยสารตามมาตรฐานกรมขนส่ง
ทางบกกำ�หนด ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นรถร่วมฯ บริการ ประจำ�ปี ๒๕๖๐
ชื่อ –สกุล
นายศิริโชค แม่นหมาย อายุ ๕๗ ปี
ภูมิลำ�เนา
จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๗
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
พนักงานขับรถโดยสาร บริษทั สหพันธ์รอ้ ยเอ็ดทัวร์ (จากกรุงเทพมหานคร
		
ถึงจังหวัดมุกดาหาร) อายุงาน ๙ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล มีความชำ�นาญในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถในเส้นทางที่ปฏิบัติงานเป็น
อย่างดี เป็นผูท้ มี่ คี วามประพฤติดี และตัง้ ใจปฏิบตั งิ าน ขับขีร่ ถโดยสารตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบก
กำ�หนด เป็นพนักงานรถร่วมฯ ดีเด่น ประจำ�ปี ๒๕๖๐
ชื่อ –สกุล
นายอุทัย ชินกลาง อายุ ๕๑ ปี
ภูมิลำ�เนา
จังหวัดขอนแก่น
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๖
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
พนักงานขับรถโดยสาร บริษทั นครชัยแอร์ จำ�กัด (จากกรุงเทพมหานคร
		
ถึงจังหวัดขอนแก่น) อายุงาน ๑๖ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบคำ�สั่งบริษัทอย่างเคร่งครัด เป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติดีและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน เป็นครูฝึกสอนให้กับพนักงานขับรถใหม่ และได้รับ
รางวัลโครงการขับรถปลอดอุบัติเหตุติดต่อกัน ๓ โครงการ ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานรถร่วมฯ ดีเด่น ประจำ�ปี ๒๕๖๐

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
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อาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำ�นวน ๑๐ คน
ชื่อ – สกุล
นายกันตพัฒน์ ปันดอน อายุ ๕๓ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดลำ�พูน
การศึกษา
ปริญญาตรี
อาชีพ
รับราชการ
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อายุงาน ๑๐ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุสาธารณภัยต่างๆ ในพืน้ ทีต่ �ำ บลนาํ้ ดิบ
อำ�เภอป่าซาง จังหวัดลำ�พูน เช่น ระงับเหตุเพลิงไหม้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ช่วยเหลือผูป้ ระสบ
เหตุจมนํ้า ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นมะม่วงจนได้รับบาดเจ็บ และบริการช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน นำ�ส่งโรงพยาบาล
ป่าซาง
ชื่อ – สกุล
นายขวัญตา เหลืองขมิ้น อายุ ๕๗ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดสมุทรสาคร
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๔
อาชีพ
รับจ้างทั่วไป
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อายุงาน ๑๒ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ให้ความช่วยเหลือผู้ชายซึ่งตกนํ้าที่เต็มไปด้วยผักตบชวา จึงว่ายนํ้า
จากฝัง่ (แม่นาํ้ ท่าจีน) ไปช่วยเหลือด้วยการผลักตัวของผูช้ ายขึน้ ไปนัง่ บนผักตบชวาได้อย่างปลอดภัย
พร้อมกับส่งสัญญาณยกมือขอความช่วยเหลือจากเรือที่ผ่านมานำ�เข้าฝั่งอย่างปลอดภัย
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ชื่อ – สกุล
นายเชิญ เครือกิจ อายุ ๕๕ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดลำ�พูน
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๖
อาชีพ
เกษตรกร
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย อายุงาน ๘ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ให้ความช่วยเหลืออพยพผู้พิการที่ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ให้ปลอดภัยจากเหตุนํ้าป่าไหลหลาก เนื่องจากมีฝนตกหนัก พายุลมแรง ระดับนํ้าสูงเกือบ ๑ เมตร
ซึ่งที่พักอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน โดยช่วยขนย้ายสิ่งของ และนำ�ผู้พิการไปยังที่ปลอดภัย ด้วยความยากลำ�บากและเสี่ยง
อันตราย
ชื่อ – สกุล
นายบุญเลิศ บุญสม อายุ ๕๔ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดมหาสารคาม
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
อาชีพ
รับจ้างทั่วไป
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อายุงาน ๑๔ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ให้ความช่วยเหลือนำ�ผูบ้ าดเจ็บจากอุบตั เิ หตุและเจ็บป่วย ส่งโรงพยาบาล
ช่วยซ่อมแซมบ้านผูป้ ระสบวาตภัย อัคคีภยั ร่วมออกระงับอัคคีภยั และอุบตั เิ หตุในพืน้ ที่ ร่วมตรวจตรา
เฝ้าระวังเยาวชนที่มีพฤติกรรมล่อแหลม เช่น เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ลักขโมย และปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อย เป็นหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้ความช่วยเหลือประชาชน อย่างสมํ่าเสมอ
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ชื่อ – สกุล
นายพงศกร สวาภิภักดิ์ อายุ ๓๙ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดเชียงราย
การศึกษา
ปริญญาตรี
อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อส.ปภ.) อายุงาน ๓ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยบนท้องถนน ช่วยเหลือผูย้ ากไร้ ช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ทิ วั่ ประเทศ และประเทศเพือ่ นบ้าน ช่วยเหลือผูป้ ระสบวาตภัย ช่วยเหลือสถานศึกษา
ที่ประสบอัคคีภัยที่ตำ�บลเวียง อำ�เภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผู้เสียชีวิต ๑๗ ราย และช่วยเหลืออุบัติเหตุรถบัส
ตกเหวในพื้นที่ อำ�เภอวังเหนือ จังหวัดลำ�ปาง
ชื่อ – สกุล
นายเลอพงศ์ สวนสังข์ อายุ ๓๘ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
ปริญญาโท
อาชีพ
รับราชการ
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) อายุงาน ๘ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ปฏิบัติหน้าที่เป็นทีมหน่วยกู้ชีพ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่มาร่วมพิธี
เคลือ่ นพระศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ช่วยเหลือผูส้ งู อายุ
ติดอยูบ่ นบ้านและต้องการความช่วยเหลือ เนือ่ งจากนาํ้ ท่วมฉับพลัน โดยลำ�เลียงลงจากบ้านนำ�ขึน้ เรือยาง ออกจากพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ
เข้าไปช่วยนำ�ร่างผู้ที่เสียชีวิต ๑ ราย ในเหตุการณ์บ้านกำ�ลังก่อสร้างถล่ม และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและสูญหาย ในเหตุการณ์
ตึกที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนถล่มทับคนงาน สามารถค้นหาผู้เสียชีวิตได้ ๔ ราย และผู้รอดชีวิต ๑ ราย
ชื่อ – สกุล
นายสมพร พึงจิตต์ อายุ ๕๔ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดปัตตานี
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
อาชีพ
รับจ้างทั่วไป
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อายุ ๑๑ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ต่างๆ อาทิ เหตุระเบิดที่
ห้างสรรพสินค้าบิก๊ ซี จนตนเองได้รบั บาดเจ็บต้องเข้ารักษาตัวที่ มอ.ปัตตานี เหตุระเบิดทีห่ น้ามัสยิดกลาง
จังหวัดปัตตานี เหตุระเบิดหน้าร้านเบิ้ม จังหวัดนครปฐม เหตุการณ์ไฟไหม้ร้าน ส.อะไหล่ มีคนติดอยู่ ในบ้าน และสามารถ
ช่วยเหลือคนออกมาได้
ชื่อ – สกุล
นายโสภณ เริงกมล อายุ ๓๓ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
อาชีพ
พนักงานราชการ
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) อายุงาน ๖ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น กรณีเรือ
ท่องเทีย่ วล่มกลางแม่นาํ้ เจ้าพระยา กรณีรถเก๋งเสียหลักพุง่ ชนเข้าไปในร้านสะดวกซือ้ เซเว่น อีเลฟเว่น
และเกิดไฟลุกไหม้ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ออกจากบ้าน เพราะแนวพนังกั้นนํ้าพังทลาย ช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน
โดยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำ�ส่งโรงพยาบาล และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำ�รวจพื้นที่กวดขันวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ช่วงเทศกาลต่างๆ
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ชื่อ – สกุล
นายสว่าง กิตติวงศ์วิศาล อายุ ๖๔ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดอุบลราชธานี
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
อาชีพ
ค้าขาย
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อายุงาน ๑๘ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยไฟไหม้บา้ น ทีต่ ดิ อยูภ่ ายในบ้าน ทำ�ให้ ไม่มผี บู้ าดเจ็บ
และเสียชีวิตช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆ อาทิ กรณีรถมอเตอร์ ไซด์ชนกับรถเก๋ง ๒ ราย
กรณีรถชนราวสะพานตกลงห้วยขะและกรณีรถกะบะเสียหลักชนกัน รวม ๑๐ คน และนำ�ทุกคนส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย
ชื่อ - สกุล
นายสุทธิ เลิศไกร อายุ ๕๐ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดปัตตานี
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
อาชีพ
รับจ้างทั่วไป
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อายุงาน ๑๑ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่ โดยฝ่ากระแสนํ้าเข้าไป
ช่วยออกจากบ้านหลังจากแนวกัน้ นํา้ พังทลาย ได้อย่างปลอดภัย ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุทางถนน
ด้วยการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น ก่อนนำ�ส่งโรงพยาบาล และช่วยเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจพืน้ ทีก่ วดขันวินยั จราจร เพือ่ ลดอุบตั เิ หตุในช่วง
เทศกาลต่างๆ

พลเมืองดี จำ�นวน ๖ คน
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ชื่อ – สกุล
นายเกียรติศักดิ์ สุรินทร์ (เสียชีวิต) อายุ ๓๐ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
ปริญญาตรี
อาชีพ
พนักงานบริษัท
หน่วยงานที่เสนอ
สถานีวิทยุ จส.๑๐๐
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผูท้ มี่ คี วามเอือ้ เฟือ้ และมีนาํ้ ใจ โดยจากคำ�สัมภาษณ์ของคุณรุง่ นภา
ธนสารสกุล (ภริยาคุณเกียรติศักดิ์ สุรินทร์) แจ้งว่า คุณเกียรติศักดิ์ฯ เป็นคนใจเย็น ชอบช่วยเหลือ
ผู้อื่น เมื่อมี ใครมาขอความช่วยเหลือก็จะช่วย ซึ่งภริยาเคยถามว่าทำ�ไมชอบช่วยเหลือมากขนาดนี้ คุณเกียรติศักดิ์ฯ ก็บอกว่า
ช่วยเหลือกันได้กช็ ว่ ยไป โดยในวันเกิดเหตุ เมือ่ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้สง่ ไลน์คยุ กันเป็นระยะๆ และเวลาประมาณ ๐๑.๐๐ น.
ได้ ไลน์ ไป แต่คุณเกียรติศักดิ์ฯ ไม่ตอบ จนกระทั่งเวลา ๐๓.๐๐ น. ได้ ไลน์ ไปถามอีกครั้ง คุณเกียรติศักดิ์ฯ ก็ ไม่ตอบ จึงได้
ติดตามด้วย GPS เห็นว่าอยูก่ ลางสะพานข้ามแยกตากสิน ถนนกรุงธนบุรี และอยูท่ เี่ ดิมนานประมาณ ๒ ชัว่ โมง ภริยาจึงขับรถ
มอเตอร์ไซด์ออกไปตาม เมือ่ ไปถึงจุดเกิดเหตุ มองขึน้ ไปบนสะพานเห็นรถเกิดอุบตั เิ หตุ และใต้สะพาน มีรถกูภ้ ยั จอดอยูห่ ลายคัน
ภริยาจึงเดินเข้าไปดูเห็นคุณเกียรติศักดิ์ฯ นอนเสียชีวิต จึงถามในที่เกิดเหตุว่า เกิดอะไรขึ้น ทราบว่า คุณเกียรติศักดิ์ฯ
ได้จอดรถขวางถนนบนสะพาน เพือ่ ลงมาช่วยเหลือผูห้ ญิง ซึง่ รถเสียอยูบ่ นสะพาน เกรงว่าผูห้ ญิงจะเป็นอันตราย เพราะดึกแล้ว
ปรากฎว่ารถแท๊กซี่ ได้ขับมาชนคุณเกียรติศักดิ์ฯ ตกลงมาข้างล่างเสียชีวิต และผู้หญิงบาดเจ็บสาหัส
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ชื่อ – สกุล
นายจรูญ ขวัญเนตร์ อายุ ๓๖ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดปทุมธานี
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
อาชีพ
ขับรถแท็กซี่
หน่วยงานที่เสนอ
สถานีวิทยุ สวพ.FM ๙๑
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น รับผิดชอบต่อสังคม
ไม่คิดที่จะนำ�เงินของผู้อื่นมาเป็นของตน โดยเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณเที่ยงคืน
ได้จอดรถรับลูกค้าชาวญี่ปุ่น ที่ถนนสาทร แต่สถานที่ที่ลูกค้าจะให้ ไปส่ง คุณจรูญฯ ไปไม่ถูก ลูกค้าจึงลงเปลี่ยนรถคันใหม่ และ
ได้ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถ คุณจรูญฯ ซึ่งภายในกระเป๋ามีเงินไทย ๓๔,๔๒๓ บาท และธนบัตรสกุลเงินเยน คิดเป็นเงินไทย
ประมาณ ๑๒๖,๘๐๔ บาท คุณจรูญฯ จึงรีบติดต่อ สวพ.FM๙๑ และนำ�กระเป๋าไปฝากไว้ เพื่อติดตามหาเจ้าของ จนสามารถ
ส่งมอบเงินคืนเจ้าของได้
ชื่อ – สกุล
นางสาวจันทรา โชติตันติโสภณ อายุ ๓๒ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
ปริญญาโท
อาชีพ
พนักงานบริษัท
หน่วยงานที่เสนอ
สถานีวิทยุ จส.๑๐๐
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คิดที่จะเอาเงินและทรัพย์สินของผู้อ่ืน
มาเป็นของตน โดยเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๐๐ น. คุณจันทราฯ ได้เข้าไปจอดรถ
ในปั๊มนํ้ามันเอสโซ่ เขตหนองแขม เพื่อเข้าห้องนํ้า ได้พบกระเป๋าสะพายอยู่ ในห้องนํ้า หากทิ้งเอาไว้เกรงว่าคนไม่ดีจะเอาไป
เมื่อเจ้าของกระเป๋ากลับมาจะทำ�อย่างไร คุณจันทราฯ ก็ ไม่ทราบว่าเจ้าของกระเป๋าเป็นใคร แต่ต้องการให้เจ้าของได้ของคืน
จึงเอาออกมาจากห้องนํ้าและนำ�กระเป๋าไปให้ผู้จัดการปั้มนํ้ามัน แต่ผู้จัดการปั้มฯ ไม่ยอมรับ เพราะไม่เกี่ยวข้องอะไรกัน
คุณจันทราฯ จึงติดต่อไปที่สถานีวิทยุ จส.๑๐๐ ว่าเก็บกระเป๋าสะพายได้ จส.๑๐๐ แนะนำ�ให้ติดต่อไปยังสถานีตำ�รวจท้องที่
คือ สถานีตำ�รวจนครบาลหนองแขม (สน.หนองแขม) และตำ�รวจได้เปิดกระเป๋าตรวจสอบ มีเงินสด ๑๒๐,๐๐๐ บาท และ
โทรศัพท์มือถือ ๑ เครื่อง ตำ�รวจจึงโทรศัพท์ไปพบเจ้าของพอดี และให้เจ้าของมารับกระเป๋าไปเรียบร้อยแล้ว
ชื่อ – สกุล
นายพยอม แก่นปัดชา อายุ ๓๘ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดเลย
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๖
อาชีพ
ขับรถแท็กซี่
หน่วยงานที่เสนอ
สถานีวิทยุ สวพ.FM ๙๑
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่มีความช่างสังเกต มีความเมตตา ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์
โดยเมือ่ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. เดินทางมารอรับญาติทฝี่ งั่ ตรงข้ามสถานีขนส่ง
หมอชิต ๒ ถนนกำ�แพงเพชร ๒ ได้พบเห็นผูช้ ายคนหนึง่ จากการสังเกตุนา่ จะไม่ใช่คนไทย มีอาการผิดปกติคล้ายๆ คนป่วย ตัวสัน่ สะท้าน
และดูออ่ นเพลียมาก มีความรูส้ กึ เป็นห่วงจึงเข้าไปสอบถามทราบว่าเป็นแรงงานชาวพม่ามีบตั รคนต่างด้าวถูกต้อง แต่ ไม่มงี านทำ�
ไม่มเี งินซือ้ อาหาร และไม่ ได้กนิ อาหารมา ๓ วัน จึงได้ดแู ลเรือ่ งอาหาร และประสาน สวพ.FM๙๑ เพือ่ ประสานศูนย์เอราวัณนำ�ส่ง
โรงพยาบาลราชวิถี หากไม่ ได้รับความช่วยเหลือจากคุณพยอมฯ ชายคนนี้อาจเสียชีวิตได้

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

55

ชื่อ – สกุล
นางสุมน มหิดุลย์ อายุ ๕๐ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ผู้เสนอ
นายยรรยง คุโรวาท ประธานโครงการฯ
อาชีพ
พนักงานเก็บค่าโดยสารรถโดยสารประจำ�ทาง ขสมก. สาย ๕๑๑ (จาก
		
ปากนํ้า อู่ฟาร์มจระเข้ ถึงสถานีขนส่งสายใต้ ใหม่) อายุงาน ๒๑ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คิดที่จะนำ�เงิน หรือสิ่งของ ของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน และประชาชนทั่วไป โดยเป็นผู้ที่เก็บเงินและสิ่งของ ที่ผู้ โดยสารลืมไว้บน
รถได้หลายครั้ง และมอบให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อคืนให้เจ้าของ อาทิ เมื่อปี ๒๕๔๘ (เก็บเครื่องสำ�อางได้) ปี ๒๕๔๙ (เก็บ
กระเป๋าสตางค์และเอกสารสำ�คัญได้) ปี ๒๕๕๓ (เก็บกระเป๋าตางค์ได้) ปี ๒๕๕๔ (เก็บโทรศัพท์มือถือได้) โดยเฉพาะในปี
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เก็บกระเป๋าเป้ได้ ภายในมีเงินสด จำ�นวนมากถึง ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ผู้บังคับบัญชา
ได้มอบแก่เจ้าของเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในโอกาสนี้ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ มอบกระเช้า พร้อมเสื้อพระราชทาน
(สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์) ให้เป็นการสร้างขวัญกำ�ลังใจที่ทำ�ความดี สร้างความปลาบปลื้มอย่างหาที่สุดมิได้กับคุณสุมนฯ
และครอบครัว รวมทั้งเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับองค์การ นอกจากนี้ สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ได้มอบ ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ และกระเช้า เพื่อเป็นขวัญกำ�ลังใจให้กับคุณสุมนฯ และองค์การ
ได้คัดเลือกเป็นพนักงานโครงการธนาคารความดี ๒๓ ครั้ง และมอบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย ได้รับรางวัลจาก
รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร อดีตกรรมการสภาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และคำ�ชมเชยจากสื่อโซเชียลต่างๆ
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ชื่อ – สกุล
นางหนูกุล แสนกลาง อายุ ๕๕ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๔
อาชีพ
ขับรถแท็กซี่
หน่วยงานที่เสนอ
สถานีวิทยุ จส.๑๐๐
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่มีความช่างสังเกต ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ มี ไหวพริบ
และรู้จักแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดียิ่ง โดยเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๒๐ น.
คุณหนูกุลฯ ได้รับผู้ โดยสาร (ผู้หญิงชาวพม่า) บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๒๔ เพื่อไปส่งที่ สถานีตำ�รวจนครบาล
วัดพระยาไกร (สน.วัดพระยาไกร) ระหว่างเดินทาง สังเกตเห็นว่า แฟนของผู้ โดยสารได้ โทรศัพท์มาถามว่าถึงไหนหลายครัง้
คุณหนูกลุ ฯ สงสัยจึงถามผู้ โดยสาร ทราบว่าแฟนถูกตำ�รวจจับไป ๕ วันแล้ว ในข้อหาไม่มพี าสปอร์ต โดยเรียกเงิน ๕,๐๐๐ บาท
หากไม่ ให้เงินจะส่งกลับประเทศ ซึง่ แฟนยอมให้สง่ กลับประเทศ เพราะวันถูกจับกำ�ลังจะเดินทางกลับประเทศไปต่อพาสปอร์ต
แต่ต�ำ รวจไม่สง่ กลับประเทศ นำ�ไปกักขังไว้ ไม่สามารถติดต่อได้ เพิง่ ติดต่อได้วนั นี้ และตำ�รวจให้น�ำ เงินไปให้ แต่เรียกเงินเพิม่
เป็น ๑๐,๐๐๐ บาท ผู้ โดยสารมีเงินไม่พอกลัวว่าแฟนจะถูกฆ่า คุณหนูกลุ ฯ สงสาร จึงแจ้งไปทีส่ ถานีวทิ ยุ จส.๑๐๐ และ จส.๑๐๐
ให้น�ำ ผู้ โดยสารไปที่ สน.วัดพระยาไกร เมือ่ ไปถึง สน.วัดพระยาไกร แฟนได้ โทรมาอีก ตำ�รวจจึงเปิดเสียงโทรศัพท์ เพือ่ บันทึก
เสียงไว้เป็นหลักฐาน แต่ผู้ โดยสารไม่กล้ารับโทรศัพท์เกรงว่าตำ�รวจทีจ่ บั แฟนจะรู้ ตำ�รวจที่ สน.วัดพะยาไกร จึงบอกให้รบั และ
เมือ่ รับแล้ว ผู้ โดยสารไม่พดู คุณหนูกลุ ฯ เกรงว่าแผนจะเสีย จึงตัดสินใจแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยดึงโทรศัพท์มารับเอง และ
บอกแฟนผู้ โดยสารว่า ตนเองเป็นคนขับรถแท๊กซี่ กำ�ลังจะไปส่งน้องติดไฟแดงทีถ่ นนตก ทัง้ ๆ ทีอ่ ยูท่ สี่ ถานีต�ำ รวจ หลังจากนัน้
คุณหนูกุลฯ ได้ออกไปทำ�งาน และด้วยความเป็นห่วง จึงสอบถามไปที่ สน.วัดพะยาไกร ๒ ครั้ง ในเวลา ๑๔.๐๐ น. ทราบว่า
ตำ�รวจกำ�ลังล่อจับ ต่อมาเวลา ๑๖.๐๐ น. ทราบว่า สามารถจับตำ�รวจทีก่ อ่ เหตุได้แล้ว ซึง่ เป็นตำ�รวจทีส่ น.ทองหล่อ คุณหนูกลุ ฯ
ดี ใจมากที่ช่วยได้สำ�เร็จ โดยที่ผู้ โดยสารไม่ต้องจ่ายเงินให้ตำ�รวจ และสามารถจับตำ�รวจที่ก่อเหตุได้สำ�เร็จ ซึ่งตำ�รวจเหล่านี้
จะก่อเหตุเช่นนี้เป็นกระบวนการ
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ดารานักแสดงที่มีจิตอาสาดีเด่น จำ�นวน ๔ คน
ชื่อ – สกุล
นางสาวกนกลดา บุตรพิมพา อายุ ๓๑ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดมหาสารคาม
การศึกษา
ปริญญาตรี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคม และงานการกุศลอย่างสมั่าเสมอ อาทิ
ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ โครงการในหลวงรักเรา / โครงการ “เลิกบุหรีเ่ พือ่ พ่อ” / เชิญชวนทุกคน
เลิกกระทำ�ไม่ดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร / ร่วมกับกองทุนเหรียญสลึง สวพ.๙๑ ช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส ในโรงเรียนที่
ห่างไกล โดยร่วมบริจาคสิ่งของ / จัดโครงการระดมทุนสร้างถนน ให้ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้นักเรียนเดินทางสะดวก
พร้อมกับมอบเงินทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน รวมทั้งระดมทุนลงพื้นที่ ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม
ชื่อ – สกุล
นายเด่นคุณ งามเนตร อายุ ๒๓ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษา
กำ�ลังศึกษาปริญญาตรี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคม และงานการกุศลมาโดยตลอด อาทิ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม ช่วยผู้ป่วยและชาวนาที่ประสบภัย โดยร่วมกับแฟนคลับ / นำ�ไข่ ไก่ ไป
มอบให้หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี เพือ่ ทำ�อาหารเลีย้ งผูป้ ว่ ย / ช่วยปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่ผู้หญิงที่ถูกรถชน บริเวณถนนลาดพร้าววังหิน ซอย ๗ ก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะถูกนำ�ส่งโรง
พยาบาล / ช่วยอพยพและอุ้มผู้สูงอายุออกจากรถไฟที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
ชื่อ – สกุล
นางเนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ อายุ ๕๙ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
ปริญญาโท
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล อุทศิ ตนเพือ่ ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ด้วยจิตอาสาอย่างแท้จริง อาทิ
เริ่มแรกปี ๒๕๔๙ เป็นอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่ Blue Angle ที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยรับหน้าที่
ช่วยเหลือและอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ปว่ ย เช่น วัดความดัน นำ�ผู้ปว่ ยเข้าห้องนํา้ พูดคุยกับผู้ปว่ ย
เพื่อให้ลดความเครียด และลดความวิตกกังวล ต่อมาในปี ๒๕๕๔ ได้อาสาเป็นผู้แต่งหน้าศพ
ด้วยจิตกุศล เพือ่ ต้องการช่วยเหลือและทำ�เพือ่ ผูป้ ว่ ยเป็นครัง้ สุดท้าย สัปดาห์ละ ๑ - ๒ ครัง้ โดยรับแต่งหน้าศพเรือ่ ยมาจนถึง
ปัจจุบัน
ชื่อ – สกุล
นางสาวอคัมย์สิริ สุวรรณศุข อายุ ๓๕ ปี
ภูมิลำ�เนาเดิม
จังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษา
ปริญญาตรี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล อุทศิ ตนเพือ่ ช่วยเหลือสังคม และงานกุศลมาโดยตลอด อาทิ ช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยนาํ้ ท่วมในหลายพืน้ ที่ โดยรวบรวมเงินส่วนตัว และเงินจากเพือ่ นนักแสดง นำ�ทีมแฟนคลับ
และตำ�รวจกองปราบไปช่วยนํ้าท่วม พร้อมทั้งเตรียมอาหารไปช่วยเหลือสุนัขและแมวในพื้นที่นํ้าท่วม
และบริจาคเงินช่วยเหลือสุนัขและแมวเสมอมา / ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ช่วยห้ามเลือด เช็ดตัว และประสานหน่วยกู้ภัยมารับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล / ช่วยไถ่ชีวิตกระบือที่กำ�ลังจะถูกนำ�
ไปขายเพื่อฆ่า และนำ�กระบือไปถวายวัดดูแล เพื่อให้เกษตรกรนำ�ไปใช้งาน
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ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา จำ�นวน ๗ คน
ชื่อ – สกุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ ทองสง อายุ ๖๐ ปี
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
			
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
			
อายุงาน ๓๑ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล
		
ศาสตราจารย์ นพ.ธีระ ทองสง เป็นอาจารย์แพทย์นักวิจัยดีเด่นในด้านเวชศาสตร์
มารดาและทารก มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติกว่า ๒๔๐ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการควบคุม
ป้องกันโรคโลหิตจาง และกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม ซึ่งเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างมาก ที่ ได้รับการยกย่องว่าเป็น
“พ่อของลูกศิษย์” มุ่งมั่นสร้างโอกาสและ แรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่จะทำ�วิจัยให้ ได้มีผลงานในระดับนานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง
รางวัลเกียรติยศอาจารย์แพทย์ดเี ด่นทีเ่ ป็นแบบอย่างในเชิงจริยธรรมคุณธรรม รางวัลอาจารย์แบบอย่างความเป็นครูแพทย์
จากผลงานการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาแพทย์ โดยการสร้างสื่อเอกสารส่งเสริมจริยธรรมในรูปแบบจุลสาร
“สารสื่อจริยธรรม” (สารครอบครัวชาวพุทธ) ทุกสัปดาห์ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลากว่า ๓๐ ปี จนถึงปัจจุบัน ในภาคปฏิบัติ อาจารย์
จัดให้มีรายการ “ตบะธรรม” ร่วมกับนักศึกษาชมรมพุทธศิลป์ อย่างต่อเนื่องสม่ำ�เสมอเป็นเวลากว่า ๓๕ ปี
อาจารย์เป็นแพทย์ทเี่ ป็นครูทดี่ ี มีบทบาทในการพัฒนาและร่วมกิจกรรมทางวิชาการมากและสมํา่ เสมอ อาจารย์ท�ำ หนังสือ
สื่อจริยธรรมที่พิมพ์เผยแพร่ อาทิ “อยู่อย่างรัก” เพื่อผู้ที่แสวงหาความรักโดยใช้ปัญญา “ทำ�ใจ กำ�ลังใจ” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ในการทำ�ความดี “การศึกษาเพื่อสัจจะแห่งชีวิต” “ศาสตร์และศิลป์การสิ้นชีวิต” เสนอสัจธรรมของชีวิต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
58 ในการทำ�ความดี “อันคือกำ�ลังใจ” เพื่อการส่งเสริมจริยธรรม
ชื่อ - สกุล		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ อายุ ๖๐ ปี
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
			
อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อายุงาน ๓๗ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล
		
เพือ่ ช่วยงานมหาวิทยาลัยด้านสนับสนุนการเรียนการสอน ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ฯ ปฏิบตั งิ าน
สนองพระราชดำ�ริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยการเสนอ
โครงการส่งเสริมความรูเ้ รือ่ งโลหิตและการบริจาคโลหิตให้กบั คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตขึ้น ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ ถึงปัจจุบัน โดยจัดในภาคเรียนที่ ๑ เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ และจัดในภาคเรียนที่ ๒ เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในงานอนามั ย และสุ ข าภิ บ าล เพื่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ และบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย
ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ฯ ได้เสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คือโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร เป็นการสร้างเกราะคุ้มภัยให้แก่ตนเอง
ด้วยเทคนิคที่ดี ในการกระตุ้นและการสื่อสาร ก่อให้เกิดโครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ที่ปลูกฝังคุณลักษณะแห่งความ
เสียสละ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการเล่นกีฬาและออกกำ�ลังกาย เพื่อป้องกันตนเอง
จากยาเสพติด สร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมสถาบัน และระหว่างสถาบัน สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิชาชีพ
สาธารณสุขในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ชื่อ – สกุล
นางสาวประกริต รัชวัตร์ อายุ ๕๔ ปี
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์
			
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี อำ�เภอเมือง จังหวัดสระบุรี
			
อายุงาน ๓๑ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล
		
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ในการออกแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนานักศึกษา โดยเน้นการพัฒนาในด้านคุณธรรม การมีสติ สมาธิ การมีสุนทรียสนทนา
การฟังผู้รับบริการ การมีจิตอาสา และเป็นแกนนำ�หลักในการพัฒนา อัตลักษณ์คุณธรรม “ซื่อสัตย์ ตรงเวลา เอื้ออาทรต่อกัน
เพือ่ มุง่ มัน่ แทนคุณแผ่นดิน” ในวิถที างการพัฒนาการรวมจิตตัง้ มัน่ เพือ่ สร้างพลังอำ�นาจในการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ โดยเสริมสร้างบรรยากาศ การเรียนรู้ที่เสริมสร้างทัศนคติที่ดี ในการดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยจิตเอื้ออาทร เรียนรู้การสื่อสาร
และการมีสมั พันธภาพทีด่ กี บั บุคคลอืน่ มีจติ เมตตา ศรัทธาในการทำ�ความดี จึงมีการจัดการศึกษาให้นกั ศึกษามีทกั ษะการปฏิบตั กิ าร
พยาบาลที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมใจใสด้วยธรรม : สร้างสุขด้วยสติและปัญญา ฟังบรรยายธรรม เข้าค่ายปฏิบัติธรรม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ประกริตฯ เป็นแกนนำ�การพัฒนาอัตลักษณ์คุณธรรมสู่วิทยาลัยวิถีธรรม คณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษาได้ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นกำ�หนดค่านิยมร่วม ได้อัตลักษณ์คุณธรรม คือ “ซื่อสัตย์ ตรงเวลา เอื้ออาทรต่อกัน เพื่อมุ่งมั่นแทนคุณแผ่นดิน”
ได้กำ�หนดแนวปฏิบัติเรื่องความซื่อสัตย์ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ไม่นำ�ทรัพย์สินทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่รายงานเท็จ
เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำ�คัญในการอ้างอิง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ส่งเสริม กระตุ้นให้นักศึกษาอ่านและสรุปความ
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล กิจกรรมนี้ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถาบัน ได้รับความชื่นชมในการผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพ
สถาบันได้รับการยอมรับในการเป็นองค์กรต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน ด้วยหลักการความรู้คู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
ให้มีคุณลักษณะบริการสุขภาพด้วยความเอื้ออาทร
ชื่อ - สกุล		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พรเลิศ ฉัตรแก้ว อายุ ๕๐ ปี
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อายุงาน ๒๓ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล
		
ผศ.นพ.พรเลิศฯ เป็นหนึง่ ในผูน้ �ำ เรือ่ งการดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายในประเทศไทย เป็น
วิสญ
ั ญีแพทย์ ทีป่ ฏิบตั งิ านด้วยความรับผิดชอบสูง ให้การดูแลรับผิดชอบผูป้ ว่ ยในหอวิกฤต เพือ่
ให้ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์แก่นิสิตแพทย์ แพทย์ประจำ�บ้าน เสริมสร้างทักษะการดูแลผู้ป่วย
อย่างองค์รวม คือทัง้ กาย ใจ สังคม และความเชือ่ เป็นบุคคลหลักทีเ่ ผยแพร่ความรูเ้ พือ่ สร้างเจตคติทดี่ ี ในการดูแลผูป้ ว่ ย เป็นผูร้ เิ ริม่
จัดตัง้ เครือข่ายการประสานงานระหว่างผูด้ แู ล ผูป้ ว่ ย ครอบครัว และองค์การทางศาสนาเพือ่ พัฒนาองค์ความรูน้ ี้ ในประเทศไทย
การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย ได้รบั โล่เกียรติคณ
ุ เป็นอาจารย์ทมี่ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม
จากแพทยสภาประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จากผลงาน คือ เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของกลุ่ม
โรงเรียนแพทย์ องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายพุทธิกาโดยประสานงานกับศูนย์มะเร็ง กรมการแพทย์ กรมแพทย์ทางเลือก
กลุม่ ผูป้ ว่ ยครอบครัว กลุม่ ผูป้ ว่ ยครอบครัวและแพทย์พยาบาล โดยมีเป้าหมายเพือ่ พัฒนาการทำ�งานแบบสหสาขาของหอผูป้ ว่ ยหนัก
ทางศัลยกรรม โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีระบบการจัดสรรเตียงที่เป็นธรรม และการก่อตั้ง
ศูนย์ชีวาภิบาล เพื่อทำ�หน้าที่ ให้ความรู้แนะนำ�เทคนิค และให้คำ�ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ประจำ�หอผู้ป่วย ซึ่งต้องดูแลทั้งผู้ป่วยและ
เสริมพลังแก่ญาติ เป็นการดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคอง โดยแพทย์ผมู้ คี วามรูแ้ ละทักษะงานนีจ้ ากทุกภาควิชา ผลจากการดำ�เนินการ
ทำ�ให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับการดูแลอย่างดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ศาสนา และความเชื่อ
ทำ�ให้ผู้ป่วยผ่านวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างสงบ ตามความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว
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ชื่อ – สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ อายุ ๕๓ ปี
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน อาจารย์ประจำ�สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
			
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย อายุงาน ๓๑ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล
		
นักศึกษา คณาจารย์ และสังคมชุมชนในบริเวณมหาวิทยาลัยยอมรับในประสบการณ์
การสอนภาษาไทย คือมีการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยที่มีลักษณะบูรณาการกับ
ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องครอบคลุมการใช้ภาษาไทยที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมและสังคม การ
ศึกษาวรรณกรรมทีเ่ น้นการใช้ทกั ษะการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ อบรมสัง่ สอนให้นกั ศึกษามีทงั้ ความรูค้ วบคูก่ บั การ
พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม มีการกำ�หนดเนื้อหา องค์ความรู้ หลักในรายวิชาทักษะภาษาไทย ทักษะทางปัญญา ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมภูมิภาคในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และจินตนาการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์คือ นักศึกษาสามารถใช้
ภาษาไทยในการนำ�เสนออย่างสร้างสรรค์ พัฒนาให้มีศักยภาพสูงในด้านการสื่อสาร
ผลงานที่ภาคภูมิใจคือ โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อรณรงค์ ให้สังคมไทยเรียนรู้ และ
น้อมนำ�พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรื่อง “การส่งเสริมคนดี” ไปใช้
ประโยชน์ ในการดำ�เนินชีวิตและแก้ปัญหาประเทศได้อย่างจริงจังและกว้างขวาง ส่งผลให้เยาวชนไทยในสถาบันอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนบน มีความรักและภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย
ผลงานวิชาการด้านศีลธรรม คุณธรรม คือรายงานวิจัยเรื่องคติล้านนาในเชียงราย : การใช้ครองตน และการแปรของ
คติล้านนาของคนสามระดับอายุในเชียงแสน เรียบเรียงหนังสือ เรื่อง วาทะอมตะของนักปราชญ์จีน ปรัชญาสำ�หรับการดำ�รง
ชีวิต บทความวิจัยเรื่อง Lanna norms : Local Wisdom of Ethic Groups (๒๐๑๓)
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ชื่อ-สกุล		
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล อายุ ๖๑ ปี
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙
			
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
			
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร อายุงาน ๔๐ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล
		
การส่งเสริมการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษานอกห้องเรียน
โดยผ่านกิจกรรมโครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะสำ�หรับนักเรียนครูโดยผ่านกระบวนการ
ปฏิบตั จิ ริง เรียนรูจ้ ากมูลนิธพิ ทุ ธฉือจีแ้ ห่งประเทศไทย ต่อมาได้พฒ
ั นาเป็นโครงการวิจยั มุง่ สูก่ ารพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างจิต
สาธารณะสำ�หรับนักศึกษาครู มีผลงานวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนากลยุทธ์ทมี่ ปี ระสิทธิผลในการจัดการเรียนรูก้ ลุม่ พืน้ ฐานวิชาชีพครู :
กรณีศกึ ษาการเสริมสร้างจิตสาธารณะสำ�หรับนักเรียนครู” โดยมีขอ้ เสนอแนะให้มแี ผนรองรับกลยุทธ์ทม่ี ปี ระสิทธิผลในการจัดการ
เรียนรู้ ได้แก่ ๑. แผนการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ๒. แผนการจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ๓. การจัดหาแหล่ง
เรียนรู้วิทยากรแบบอย่างที่ดีและเครือข่ายสถานศึกษา ๔. การเลือกหลักการและวิธีการเสริมสร้างจิตสาธารณะที่มีผลที่ปรากฏ
คือ นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่ดีงามของผู้มีจิตสาธารณะ ฝึกการพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ ฝึกภาคปฏิบัติการ
เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล และฝึกการประหยัด การใช้ทรัพยากรและพลังงานที่สำ�คัญ
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูดี ครูคุณภาพ มีคุณธรรมของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของวิทยาลัย
การฝึกหัดครู เป็นกุศโลบายในการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โรงเรียนเครือข่ายต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง เพราะ
เป็นการส่งเสริมครูที่ดี ให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นกัลยาณมิตรต่อลูกศิษย์ มีศรัทธาในวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ มีความ
ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย อันพัฒนาสู่ โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

ชื่อ - สกุล		
พันเอกหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล อายุ ๕๘ ปี
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
			
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร อายุงาน ๓๕ ปี
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล
		
อุทิศเวลาให้แก่การปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้วยความเสียสละและอดทน วางระบบ
การบริหารการพยาบาลในองค์กรของระบบบริการสุขภาพ ส่งผลให้วิชาชีพพยาบาล เกิด
ประโยชน์ตอ่ การส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค การให้ความสำ�คัญต่อระบบสุขภาพ
การสร้างศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพยาบาลมีประสิทธิภาพ
โดยเน้นงานด้านข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย
การปฏิบัติตามพระราชปณิธานสู่การดูแลสุขภาพประชาชน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็นสถาบันหลักหนึ่งที่ผลิต
และพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพเพื่อออกไปรับใช้สังคม การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม
ของพยาบาลให้ ได้รับความรู้และแนวทางในการเดินตามรอยพระราชปณิธาน เพื่อพัฒนาการพยาบาลและระบบสุขภาพของ
ประเทศไทย อันจะนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ สนองการปฏิรปู ระบบสุขภาพและการพยาบาล เพือ่ สร้างความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
ทางสุขภาพของคนไทย จึงให้ความสำ�คัญกับการวางแผนการศึกษาให้ ได้มาตรฐานวิชาชีพ
ในอีกบทบาทหนึง่ พันเอกหญิง ดร.อังคณาฯ ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ าจารย์กองการศึกษา โรงเรียนเสนารักษ์ ร่วมจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอนภาคสนามนักเรียนนายสิบเหล่าแพทย์ ในการทำ�หน้าทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยบาดเจ็บจากภาวะความไม่สงบในเขต ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และเป็นอาจารย์ทำ�กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ให้กับแพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพในหลักสูตร การให้บริการอย่าง
มืออาชีพ การมีจิตสาธารณะ เน้นรูปแบบการเป็นผู้บริการที่มีคุณธรรม โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
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ถ้าคิดได้
ถ้าคิดไม่ ได้
ถ้าทำ�ไม่ ได้
ถ้าร่วมมือไม่ ได้
แม้ ให้กำ�ลังใจไม่ ได้

ให้ช่วยคิด
ให้ช่วยทำ�
ให้ความร่วมมือ
ให้กำ�ลังใจ
ให้สงบนิ่ง

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

ประเภทคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จำ�นวน ๗ คน
ชื่อ-สกุล
นางสาวกาญจนา พรหมมา อายุ ๓๓ ปี
ภูมิลำ�เนา
จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทความพิการ
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
อาชีพ
ทำ�งานอยู่ที่ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธิธารามจังหวัดพิษณุโลก
		
โดย บริษัท สไตรค์ฟอร์ส จำ�กัด เป็นผู้จ่ายเงิน
เหตุผลที่ ได้รับรางวัล
ความพิการทางจิตไม่ ได้ทำ�ลายความรับผิดชอบ และสำ�นึกดี จึงทำ�ให้
ลุกขึ้นสู้ชีวิต ไม่คิดท้อ มุ่งหวังที่จะดูแลย่าที่ชรามาก ด้วยกตัญญูกตเวที
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ชื่อ-สกุล
นายฉายวิชญ์ สุจริตกุล อายุ ๒๘ ปี
ภูมิลำ�เนา
กรุงเทพมหานคร
ประเภทความพิการ
ทางสติปัญญา
การศึกษา
ปริญญาตรี
อาชีพ
ครูโรงเรียนราชวินิตประถม บางแค
เหตุผลที่ ได้รับรางวัล
เป็นผูท้ มี่ คี วามขยันหมัน่ เพียร มุง่ มัน่ มานะอดทน ใฝ่รู้ พยายามเรียนรู้
กับสิง่ ใหม่ๆ เอาใจใส่ดแู ลสุขภาพตนเองอย่างสมํา่ เสมอ มีประสบการณ์ ในการแข่งกีฬาโบว์ลงิ่ มีความ
ชำ�นาญด้านดนตรี ไทย ระนาด เต้น จินตลีลา ร้องเพลง มีนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ตลอดจนเป็นที่รักของ
ลูกศิษย์ ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่ ได้พบเห็น เป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีของสังคม
ชื่อ-สกุล
ดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ อายุ ๓๖ ปี
ภูมิลำ�เนา
กรุงเทพมหานคร
ประเภทความพิการ
ทางการเห็น
การศึกษา
ปริญญาเอก
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
นักวิชาการศึกษา สำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำ�นักงานคณะ
		
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เหตุผลที่ ได้รับรางวัล
เป็นคนพิการทางการเห็นที่ ได้รบั ความสำ�เร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ครบทุกด้าน ทั้งในด้านศึกษาจบปริญญาเอก (สารสนเทศศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา ด้านอาชีพเป็น
ข้าราชการประจำ�สำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความ
ประพฤติเรียบร้อยอยู่ ในศีลธรรมอันดีและเป็นแบบอย่างที่ดี
ชื่อ-สกุล
นางสาวนันทพร จางวรางกูล อายุ ๕๐ ปี
ภูมิลำ�เนา
กรุงเทพมหานคร
ประเภทความพิการ
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
การศึกษา
ปริญญาตรี
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
นักวิชาการภาษามือ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
เหตุผลที่ ได้รับรางวัล
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของวิทยาลัย
ราชสุดา ประจำ�ปี ๒๕๕๔ มีความชำ�นาญในการปฎิบตั หิ น้าทีร่ กั ษาการหัวหน้าหน่วยครูสอนภาษามือ
เป็นผู้มีความตั้งใจและอุทิศเวลาปฎิบัติหน้าที่ ในการทำ�งาน มีความขยันหมั่นเพียร อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ ได้รับมอบ
หมายให้สำ�เร็จลุล่วงด้วยดี
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

ชื่อ-สกุล
นางสาวนฤชล จักรภพสำ�เภา อายุ ๓๓ ปี
ภูมิลำ�เนา
จังหวัดปราจีนบุรี
ประเภทความพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย ขณะนีก้ �ำ ลังศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
		
สุโขทัยธรรมาธิราช
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
เหตุผลที่ ได้รับรางวัล
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม รักความถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนพิการ
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองและส่วนรวม ด้วยความเอาใจใส่ ขยัน อดทน เสียสละ มีจิตสาธารณะ ทำ�ประโยชน์เพื่อคน
พิการและช่วยเหลือคนพิการให้มีงานทำ� เพื่อคนพิการทุกคนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ชื่อ-สกุล
นายเบญจพล มุขเจริญผล อายุ ๑๘ ปี
ภูมิลำ�เนา
จังหวัดอ่างทอง
ประเภทความพิการ
ทางการเรียนรู้ (แอลดี)
การศึกษา
อยู่ ในระหว่างการศึกษาชั้น ปวช.๒ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
อาชีพ
ช่วยครอบครัวประกอบอาชีพอิสระ
เหตุผลที่ ได้รับรางวัล
แม้จะเป็นบุคคลพิการทางการเรียนรู้แต่ก็ยังพยายามขวนขวายศึกษา
เล่าเรียน ฟันฝ่าอุปสรรค(การเรียน) กระทั่งได้ศึกษาในชั้น ปวช.๒ ช่วยเหลือกิจกรรมของสถาน
ศึกษาชุมชน กระทั่งได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในงานศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ ได้รับรางวัล
การประกวด “ศักยภาพเป็นเลิศ” ในปี ๒๕๕๓ นอกจากนี้ยังช่วยเหลือครอบครัวในการประกอบอาชีพอย่างขยันขันแข็งเป็นที่
ชื่นชมของครอบครัวและชุมชนตลอดมา
ชื่อ-สกุล
นายอังกูร ชัยนิมิตวัฒนา อายุ ๒๔ ปี
ภูมิลำ�เนา
กรุงเทพมหานคร
ประเภทความพิการ
ออทิสติก
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
แผนกธุรการภาคสนาม
		
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
เหตุผลที่ ได้รับรางวัล
สามารถเดินทางไปทำ�งาน หาหมอ หรือไปไหนได้ด้วยตนเอง ร่วม
กิจกรรมในการบำ�เพ็ญประโยชน์ ได้รบั รางวัลบุคคลออทิสติกต้นแบบในการทำ�งานจากงานวันตระหนักรูอ้ อทิสติกโลก ประจำ�ปี
๒๕๖๐ รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ ๑ การแข่งขันอ่านออกเสียงและร้องเพลงไทยลูกทุง่ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๒

ละได้
วางได้
ปลงได้
อภัยได้

ใจก็สะอาด
ใจก็ โล่ง
ใจก็เย็น
ใจก็สงบ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก
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ประเภทหมู่บ้านหัตถกรรม
จำ�นวน ๘ หมู่บ้าน (จาก ๗ จังหวัด)
ภาคเหนือ ๔ จังหวัด ๕ หมู่บ้าน
๑. จังหวัดเชียงใหม่
(ผ้าและสิ่งทอ)

บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๕ ตำ�บลบ้านแปะ อำ�เภอจอมทอง
ผ้าฝ้ายทอมือ (ผ้าทอ/ชุดปูโต๊ะ/กระเป๋า/ชุดสตรี)

๒. จังหวัดแพร่
(สิ่งประดิษฐ์)

บ้านอุทธรณ์ หมู่ที่ ๔ ตำ�บลนํ้ารัด อำ�เภอหนองม่วงไข่
พรมเอนกประสงค์จากเศษผ้า

๓. จังหวัดพะเยา
(ผ้าและสิ่งทอ)

บ้านทุ่งกล้วย หมู่ที่ ๕ ตำ�บลทุ่งกล้วย อำ�เภอภูซาง
ผ้าทอไทลื้อ(ผ้าทอ/กล่องทิชชู/ที่รองจาน/ชุดสตรี)

๔. จังหวัดอุทัยธานี
(จักสาน)

บ้านคลองข่อย หมู่ที่ ๑๑ ตำ�บลไผ่เขียว อำ�เภอสว่างอารมณ์
เสื่อกก (กระเป๋าสะพาย/กระเป๋าสตางค์/กล่องทิชชู่)

๕. จังหวัดอุทัยธานี
(ผ้าและสิ่งทอ)

บ้านทุ่งนาสวน หมู่ที่ ๒ ตำ�บลหนองบ่มกล้วย อำ�เภอบ้านไร่
ผ้ามัดหมี่/ผ้าขาวม้า/ผ้าพื้น/ผ้ามัดหมี่สิบขิด
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วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ จังหวัด ๑ หมู่บ้าน
๑. จังหวัดขอนแก่น
(ผ้าและสิ่งทอ)

บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำ�บลบ้านเม็ง อำ�เภอหนองเรือ
ผ้าฝ้ายทอมือ(ผ้าขาวม้า/ผ้าถุง)

ภาคกลาง ๑ จังหวัด ๑ หมู่บ้าน
๑. จังหวัดสมุทรสงคราม
(จักสาน)

บ้านคลองบ้านผู้ ใหญ่ป๋อ หมู่ที่ ๖ ตำ�บลท่าคา อำ�เภออัมพวา
จักสานก้านมะพร้าว(โคมไฟ/ตะกร้า/แจกัน)

ภาคใต้ ๑ จังหวัด ๑ หมู่บ้าน
๑. จังหวัดนราธิวาส
(จักสาน)

บ้านสุเป๊ะ หมู่ที่ ๒ ตำ�บลเรียง อำ�เภอรือเสาะ
ตะกร้าจากหวายและเถาวัลย์

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก
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ประเภทผู้นำ�หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น
จำ�นวน ๒ คน
ชื่อ – สกุล
นางณัฐรดา แก้วชมพู อายุ ๔๓ ปี
ภูมิลำ�เนา
จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ตำ�แหน่งปัจจุบัน ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล
๑. ได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านห้วยทราย และผลักดันผลิตภัณฑ์ ให้ ได้รับการ
คัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสี่ดาว ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำ�บล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ไทย
ปี ๒๕๕๒, ๒๕๕๓, ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๙
๒. ได้รับเชิญให้ ไปแสดงสาธิตการทอผ้า ที่เมืองอาโมริ เมืองโทะกุชิมะ เมืองเกียวโต
ประเทศญี่ปุ่น และได้รับความสนใจสั่งสินค้าจากชาวญี่ปุ่น เป็นจำ�นวนมาก
๓. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความรู้ ในเรื่องของการทอผ้า แก่นักศึกษาที่เข้ามาศึกษา
ดูงาน และจัดทำ�ผลงานจนประสบความสำ�เร็จ
๔. พัฒนากลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย ให้เป็นศูนย์ฝึกสัมมาชีพชุมชนบ้านห้วยทราย
๕. ศูนย์ทอผ้าบ้านห้วยทราย ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นหมู่บ้านส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม ตามแนวประชารัฐของจังหวัดเชียงใหม่
๖. ได้รับรางวัล เกษตรกรคนเก่ง สาขาจอมทอง ประจำ�ปี ๒๕๔๗
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ชื่อ – สกุล
นายอุสมาน บากา อายุ ๔๖ปี
ภูมิลำ�เนา
จังหวัดนราธิวาส
การศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ตำ�แหน่งปัจจุบัน ประธานกลุ่มสุเป๊ะบ้านหวาย
สรุปผลงานที่ ได้รับรางวัล
เป็นผู้ริเริ่มในการทำ�ผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากวัสดุจากธรรมชาติ เช่น หวาย เถาวัลย์
เนื่องจากหมู่บ้านสุเป๊ะ มีกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ได้มีการนำ�ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มมา
จัดแสดงในงานต่างๆ ทำ�ให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จนทำ�ให้มีแนวคิด
ที่จะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ในชุมชนจากผลิตภัณฑ์หวาย เพราะหวายเป็นวัตถุดิบที่สามารถจัดหาได้
ในพื้นที่ มีกิจกรรมปลูกหวายทดแทน ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้และยังเป็นการ
สร้างช่องทางการตลาด ทำ�ให้กลุม่ ลดปัญหาการว่างงาน ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และห่างไกลจากยาเสพติด เป็นการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ให้คนในชุมชน อีกทั้ง ยังเป็น
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ตะกร้าเป็นที่รู้จักน่าสนใจของสังคมอย่างกว้างขวาง
และมีหน่วยงานต่างๆ และชาวบ้านสุเป๊ะให้ความสนใจและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จนทำ�ให้ ได้
จดทะเบียนสินค้า OTOP มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ ในการใช้สอยและเพื่อเพิ่มมูลค่า
เนื่องจากเดิมจะมีผลิตภัณฑ์ประเภทกระเช้าหวาย ซึ่งได้รับความนิยมในท้องตลาด แต่ปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อประโยชน์ ในการใช้สอยที่หลากหลายขึ้น ซึ่งในแต่ละ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะมี ก ารเพิ่ ม ลวดลายและความละเอี ย ดในการจั ก สาน เพื่ อ เพิ่ ม ความสวยงาม
และความคงทนของผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

ภาคผนวก

พระนาม และรายนามคณะกรรมการ

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

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

รายนามผู้บริจาคเงินทุนก่อตั้ง

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

ในงานหม่อมงามจิตต์รำ�ลึกราตรีกุหลาบพราวดาวสุกใส ปี ๒๕๓๔
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.

คุณอรพินท์ คณาธนะวนิชย์
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
คุณศรีภูมิ - ม.ร.ว.หญิงวรรณาภรณ์ ศุขเนตร
คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร (ประธานจัดงานฯ ปี ๒๕๓๔)
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
ธนาคารแหลมทอง จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
คุณพนิดา สารสาส
บริษัท เจริญเลิศ จำ�กัด
คุณหญิงวรรณี วิทยะสิรินันท์
ท่านผู้หญิงเชิญ พิศลยบุตร
ท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์
คุณหญิงวันทนา โรจนนิล
คุณบุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย
คุณคณิต เล้าลิขิตนนท์
ภัตตาคารเรือนหอ
บริษัท แปลนอาคิเทค จำ�กัด
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด โคลัมเบีย
คุณโศภิณ สารสาส อัศวเกียรติ์
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท
มูลนิธิกฤตานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ
ม.ล.จิรายุ - ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
ศ.คุณหญิงสุภาพ วีรวรรณ
คุณวันเพ็ญ เจิมประไพ
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำ�พร้าสตรี ไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๒๕,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
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การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

การประชุมคณะกรรมการโครงการยกย่องเกียรติคุณประเภทต่างๆ
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ขอบพระคุณ
งานทุกสิ่ง
รวมความคิด
จิตเมตตา
ขอขอบคุณ

สำ�เร็จได้
ร่วมส่งเสริม
มาร่วมด้วย
ขอให้ท่าน
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

เพราะมวลมิตร
ร่วมสนับสนุน
ช่วยการุณย์
สุขสันต์เทอญ

รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุน

ในงาน “ วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก ”
ครั้งที่ ๓๒ ประจำ�ปี ๒๕๖๐
ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บีทีดี เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่นส์ จำ�กัด
คุณอารยา อรุณานนท์ชัย
คุณสุวิไล บุญธวัชชัย
คุณวิชัย - คุณวิไล วิทยฐานกรณ์
กระทรวงมหาดไทย
พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี - ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข
คุณยงยุทธ - คุณอุบล วิชัยดิษฐ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดย ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
กองทุน ดร.ไสว - อาจารย์สนม สุทธิพิทักษ์
โดย ดร.ประศาสน์ - คุณเฉิดโฉม จันทราทิพย์
ชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ขนส่ง จำ�กัด
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
บริษัท อัศวะเกียรติ์ จำ�กัด
บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (๒๕๒๔) จำ�กัด
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
คุณวิภาศิริ มะกรสาร
จังหวัดนครสวรรค์
กองบัญชาการตำ�รวจนครบาล
บริษัท เอสพีซีจี จำ�กัด (มหาชน) โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำ�กัด (มหาชน)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
โดย ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง
โรงเรียนเอื้ออำ�พน
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๘๐,๐๐๐ บาท
๗๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
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๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.

  

คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ (ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปี ๒๕๓๕)
คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร (ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปี ๒๕๓๕)
คุณอนุวัฒน์ - คุณทัศนา เมธีวิบูลวุฒิ (ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปี ๒๕๔๙)
ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม (ม.พ.ส.)
ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม (ธ.ร.ศ.)
คุณยรรยง คุโรวาท
ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดกำ�แพงเพชร
จังหวัดเพชรบุรี
สำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร
มูลนิธิสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
มูลนิธิ สุภัทรา สิงหลกะ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบันฑิตย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การไฟฟ้านครหลวง
คุณจิตตรา ศรีรุ่งเรือง
ดร.เลิศลักษณ์ ส.บุรุษพัฒน์
ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม (ธ.พ.)
รศ.ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์ (ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปี ๒๕๕๖)
คุณวิภา ตั้งสิน
คุณศิริพงษ์ - คุณพรทิพย์ ห่านตระกูล
คุณสุสิณี ตั้งสิน
สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
สมาคมแม่บ้านทหารบก
สมาคมแม่บ้านตำ�รวจ
โครงการชลประทานสุโขทัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
สำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
คุณนิภานันท์ ชูพจน์เจริญ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๑๕,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท

๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐
๑๐๑

สำ�นักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดชลบุรี
๓,๑๐๐ บาท
สำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
๓,๐๐๐ บาท
สำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
๓,๐๐๐ บาท
ด่านศุลกากรมาบตาพุด
๓,๐๐๐ บาท
กองกำ�กับการตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔
๓,๐๐๐ บาท
มณฑลทหารบกที่ ๔๔
๓,๐๐๐ บาท
คุณเดือนฉาย คอมันตร์
๓,๐๐๐ บาท
รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์ (ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปี ๒๕๕๙)
๓,๐๐๐ บาท
สำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒,๐๔๐ บาท
สำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว
๒,๐๐๐ บาท
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
๒,๐๐๐ บาท
มูลนิธิพระมงคลบพิตร
๒,๐๐๐ บาท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสุโขทัย
๒,๐๐๐ บาท
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดปัตตานี
๒,๐๐๐ บาท
โครงการชลประทานยโสธร
๒,๐๐๐ บาท
โรงพยาบาลยโสธร
๒,๐๐๐ บาท
โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
๒,๐๐๐ บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
๒,๐๐๐ บาท
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
๒,๐๐๐ บาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
๒,๐๐๐ บาท
ผศ.ภก.หญิง ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ (ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปี ๒๕๕๙) ๒,๐๐๐ บาท
คุณโคมทอง จงเจริญสุข
๒,๐๐๐ บาท
พลตรีอรรถ สิงห์ษฐิต
๒,๐๐๐ บาท
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
๑,๖๘๐ บาท
คุณวิทวัส สิทธิกูล
๑,๕๐๐ บาท
สำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
๑,๐๐๐ บาท
สำ�นักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
๑,๐๐๐ บาท
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
๑,๐๐๐ บาท
สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
๑,๐๐๐ บาท
สมาคมไทย - เวียดนามจังหวัดนครพนม
๑,๐๐๐ บาท
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๑,๐๐๐ บาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๑,๐๐๐ บาท
คุณมณี เกษผกา
๑,๐๐๐ บาท
คุณมยุรี จักร์กระวาฬ
๑,๐๐๐ บาท
คุณอินทรีย์ ชำ�นาญไพร
๑,๐๐๐ บาท
ผู้บริจาครายย่อย จำ�นวน ๑๖ ราย
๓๔,๖๙๙ บาท
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

73

เมื่อวาน ไม่สามารถ
กลับไปแก้ ไขอะไรได้
จึงมีพรุ่งนี้ ให้เราได้ทำ�สิ่งดีๆ ต่อไป
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

75

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร หรือ น.ส.งามจิตต์ สุนทานนท์ (สารสาส)
ถ่ายภาพกับเพื่อนร่วมรุ่น ๕๘
เมื่อสำ�เร็จหลักสูตร ชั้น ม.๘ จากวัฒนาวิทยาลัย ใน พ.ศ. ๒๔๗๖
ปีการศึกษา ๒๔๗๕
ท่านเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ ผู้เป็นความภาคภูมิใจ
ของครูแหม่ม - คณะครูอาจารย์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
และสมาชิกสมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา ทุกคน

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

76

มูลนิธิ “ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน”
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

77

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

78

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

79

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

80

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

81

อารยา อรุณานนท์ชัย

เหรัญญิกมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
และประธานโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่น
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

82

สุวิไล
บุญธวัชชัย
พจพัณณ์ บุญธวัชชัย
ศิริยา
บุญธวัชชัย
ณัฐพร
บุญธวัชชัย
เศรษฐพงศ์ บุญธวัชชัย
June Young Jung
Mina		Jung

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

วิชัย - วิไล วิทยฐานกรณ์

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

83

อภินันทนาการ จาก

84

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

85

ครอบครัว
พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
และ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

86

ยงยุทธ วิชัยดิษฐ

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

87

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

88

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

89

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

90

กองทุน ดร.ไสว - อาจารย์สนม สุทธิพิทักษ์
โดย ดร.ประศาสน์ - เฉิดโฉม จันทราทิพย์

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

91

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

92

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

93

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

94

บริษัท อัศวะเกียรติ์ จำ�กัด
โดย
ภาณุพงค์ - บุญญวัฒน์ - นิรวัชช์ อัศวเกียรติ

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

95

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

96

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

วิภาศิริ มะกรสาร
รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

อภินันทนาการ จาก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

97

อภินันทนาการ จาก

คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์

รองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปี ๒๕๓๕
98

อภินันทนาการ จาก

อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร

รองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปี ๒๕๓๕
99

อภินันทนาการ จาก

ยรรยง คุโรวาท

ประธานโครงการยกย่องเกียรติคุณผู้บำ�เพ็ญประโยชน์ดีเด่น
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

100

อภินันทนาการ จาก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

101

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

โรงเรียนเอื้ออำ�พน

102

อภินันทนาการ จาก

วิภา - สุสิณี ตั้งสิน

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

จังหวัดนครสวรรค์

103

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

การไฟฟ้านครหลวง

จังหวัดกำ�แพงเพชร

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

104

จังหวัดเพชรบุรี
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
Buriram Province
Red Cross Chapter
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

จังหวัดลพบุรี

แม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดสมุทรสาคร

105

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศิริพงษ์ - พรทิพย์
ห่านตระกูล

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

รศ.ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์
ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ปี ๒๕๕๖

จิตตรา ศรีรุ่งเรือง

กรรมการโครงการยกย่องเกียรติคุณ
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์ดีเด่น
106

อภินันทนาการ จาก

มูลนิธิ สุภัทรา สิงหลกะ

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

ประมวลภาพงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก”
งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๑ วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร มอบผู้แทนเป็นประธานรับสังฆทาน
107

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ โปรดให้ ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา
เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัล

“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก”
รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำ�ปี ๒๕๕๙

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

108

วันหม่วัอนมงามจิ
หม่อมงามจิ
ตต์ บุรตฉัต์ตบุร รฉัตร
บุคคลสำ
บุค�คัคลสำ
ญของโลก
�คัญของโลก

รายนามคณะกรรมการ
โครงการยกย่องเกียรติคุณ
ประเภทต่างๆ

คณะกรรมการโครงการยกย่องเกียรติคุณ ครู และเจ้าหน้าที่ดีเด่น ผู้รับผิดชอบงาน
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเมตตาจิตที่คู่ควรแก่การยกย่อง
คุณหญิงสุชาดา
ถิระวัฒน์
ผศ.ดร.พรทิพย์
พุกผาสุข
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ผู้บัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
นางสาวกรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล
นางสาวดาริณี
อิ่มจิตต์

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการโครงการยกย่องเกียรติคุณ
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม
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นายสมพร
เทพสิทธา		
ที่ปรึกษา
ปลัดกรุงเทพมหานคร		
ที่ปรึกษา
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์		
ที่ปรึกษา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่ปรึกษา
นายนคร
ศิลปอาชา		
ที่ปรึกษา
นายยรรยง
คุโรวาท		
ประธาน
ดร.เลิศลักษณ์
ส.บุรุษพัฒน์		
รองประธาน
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองประธาน
ผู้บัญชาการตำ�รวจนครบาล		
รองประธาน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
รองประธาน
ผู้อำ�นวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
รองประธาน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำ�กัด
รองประธาน
ผู้บังคับการตำ�รวจจราจร		
กรรมการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิตวิทยุและโทรทัศน์รายการ จส. ๑๐๐ กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ สวพ. FM 91		
กรรมการ
ผู้จัดการสถานีวิทยุ TRS 99.5		
กรรมการ
ดร.ปฤถา
พรหมเลิศ		
กรรมการ
ดร.ปราศรัย
ประวัติรุ่งเรือง		
กรรมการ
นางจิตตรา
ศรีรุ่งเรือง		
กรรมการ
นางอัจฉราวดี
ชัยสุวิรัตน์		
กรรมการ
นางสาวกรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล		
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสมคิด ครํ่ากระโทก		
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

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

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

“...อยู่ ให้เขาเบาใจ... ยามจากไปให้เขาอาลัยถึง
ไม่ ใช่อยู่ ให้เขาหนักใจ จากไปให้เขาไล่ส่ง”
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก
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คณะกรรมการโครงการยกย่องเกียรติคุณ
คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

112

นายสมพร		
เทพสิทธา		
นางอารยา
อรุณานนท์ชัย		
นายกมล		
ดิฐกมล		
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม กรุงเทพมหานคร
ประธานมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ประธานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 		
นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)
นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย
ดร.มลิวัลย์
ธรรมแสง		
ศ.ดร.ผดุง
อารยะวิญญู (ศาสตรเมธี)
น.ส.อุไรวรรณ
รังคะอุไร		
น.ส.กรรณภรณ์
วงศ์ปิยะกุล		
น.ส.สุนทรี		
สุดสงวน		
น.ส.พรทิพย์
อโนมาศ		

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการโครงการยกย่องเกียรติคุณ
หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น
นายสมพร
เทพสิทธา
นายกฤษฎา
บุญราช
นางสุภาพรรณ
พิชัยรณรงค์สงคราม
นางเดือนฉาย
คอมันตร์
ดร.เรือนแก้ว
กุยยกานนท์ แบรนด์ท
นางฉันทมน
แนวบุญเนียร
อธิบดีกรมการปกครอง		
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขาธิการสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
นางพูนวิลาศ
ตันสกุล
นางศิริกุล
ปิติสันต์
ม.ล.พิจิตรา
(วรวรรณ) จุลชาติ
นางวราพร
พิพิธสุขสันต์
นางนลินรัตน์
ลิ้นปราชญา

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ความสบายใจ ไม่ ได้เกิดจากทำ�ทุกสิ่งให้ ได้ดังใจ
แต่เกิดจากใจที่ยอมรับว่า
ไม่มีอะไรที่จะได้ดังใจเราไปทั้งหมด
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

113

ต่างคน ต่างความคิด
ต่างจิต ต่างใจ
อย่าดูถูกความคิดใคร
ถ้าความคิดต่าง
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

รายนามคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในงาน
“วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”
งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม
ครั้งที่ ๓๒ ประจำ�ปี ๒๕๖๐

รายนามคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม
ครั้งที่ ๓๒ ประจำ�ปี ๒๕๖๐
นายสมพร
นางอุบล
นางวิไล
นางสาวอุไรวรรณ
นางสาวสำ�รวย
นางสาวดาริณี

116

คณะกรรมการฝ่ายมอบโล่เกียรติคุณ
เทพสิทธา
วิชัยดิษฐ
ตั้งสิน วิทยฐานกรณ์
รังคะอุไร
เตยโพธ
อิ่มจิตต์

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ถิระวัฒน์
วิชัยดิษฐ
พุกผาสุข
ศิลปอาชา
จันทราทิพย์
บริพัตร ณ อยุธยา
บุญยินดี
ห่านตระกูล
พรหมเลิศ
ตั้งสิน วิทยฐานกรณ์
โพธิ์เมือง
วงศ์ปิยะกุล
อิ่มจิตต์

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ

คุณหญิงสุชาดา
นางอุบล
ผศ.ดร.พรทิพย์
นายนคร
นางเฉิดโฉม
นางสาวิตรี
นางธีรวรรณ
นางพรทิพย์
ดร.ปฤถา
นางวิไล
นายสุเทพ
นางสาวกรรณภรณ์
นางสาวดาริณี

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่

ปลัดกรุงเทพมหานคร		
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์		
รองปลัดกรุงเทพมหานคร สั่งราชการสำ�นักงานเขตพญาไท
ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสวนสาธารณะ สำ�นักสิ่งแวดล้อม
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานก่อสร้างและบูรณะ สำ�นักการโยธา
ผู้อำ�นวยการเขตพญาไท		
ผู้อำ�นวยการเขตห้วยขวาง		
ผู้อำ�นวยการกองกลาง สำ�นักปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการเขตพญาไท

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำ�คัญของโลก

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์			
ประธาน
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ที่ ได้รับมอบหมาย		
รองประธาน
นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองประธาน
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก หรือผู้แทน		
กรรมการ
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หรือผู้แทน		
กรรมการ
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ หรือผู้แทน		
กรรมการ
ผู้บังคับการกองสารนิเทศ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ หรือผู้แทน		
กรรมการ
ผู้อำ�นวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน กรรมการ
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ บริษัท อสมท. จำ�กัด (มหาชน) หรือผู้แทน
กรรมการ
ประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน		
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อ.ส.ม.ท. หรือผู้แทน
กรรมการ
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือผู้แทน
กรรมการ
ผู้อำ�นวยการสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 หรือผู้แทน		
กรรมการ
ผู้อำ�นวยการสถานี โทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ หรือผู้แทน		
กรรมการ
ผู้อำ�นวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน
กรรมการ
ผู้อำ�นวยการสถานี โทรทัศน์ทีวี ไทย หรือผู้แทน		
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