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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงพระเยาว์

เสด็จพระราชด�าเนินในงานการกุศล 

โดยมีหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เฝ้ารับเสด็จพระราชด�าเนิน
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานผ้าผูกคอลูกเสือชาวบ้าน แก่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 

ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ทรงเล็งเห็นว่า หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นตัวแทนที่ดีของประเทศไทย เนื่องจากได้อุทิศชีวิต

ส่วนใหญ่ในการปรับปรุงสวัสดิภาพสังคมของเพื่อนร่วมชาติให้ดีขึ้น โดยไม่ค�านึงถึง ฐานะชนชั้น 

จนเป็นผลให้เกิดมีองค์การกุศลที่ส�าคัญในประเทศไทยหลายแห่งท่ีเกิดจากความริเริ่มของ

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม”

จากหนังสือที่ราชเลขาธิการ (หม่อมหลวง ทวีสันต์ ลดาวัลย์) มีถึง ดร.โดลาซซาฮี 
อดีตประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ ที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รับต�าแหน่งแทน 

ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๙
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5สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�าเนิน
ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมการสงเคราะห์แห่งชาติ 
โดย หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เฝ้ารับเสด็จพระราชด�าาเนิน 
ในงานนิทรรศการและผลงานขององค์การสาธารณกุศล 

ณ ศาลาสันติธรรม พุทธศักราช ๒๕๐๓

“...หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 

เป็นสตรีไทยที่ท�าประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองมากเหลือเกิน...”

พระราชด�ารัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

พระราชทานแก่ครอบครัว หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
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สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ 

เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดการประชุมใหญ่ครบ ๓ ปี 

ของสภาสตรีระหว่างประเทศ (ไอ ซี ดับบลิว) 

โดยมีหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เฝ้ารับเสด็จพระราชด�าเนิน

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

เมื่อยังเกือบไม่มีใครท�ากันเลย...”

พระราชด�ารัส ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

จากพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ในหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิง หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงโปรดพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนสภาสตรีประเทศต่างๆทั่วโลก

ที่มาร่วมประชุมใหญ่ครบ ๓ ปี ของสภาสตรีระหว่างประเทศ เข้าเฝ้าฯ 

โดยมีหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เฝ้ารับเสด็จพระราชด�าเนิน

ณ พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๓
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 “...ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยบ่นกับท่านว่า  งานบางอย่างนั้นถ้าไม่มีท่านก็ไม่ทราบจะท�าไปท�าไม 

เพราะข้าพเจ้า มีศรัทธาอยู่แต่กับท่านว่า ท�างานโดยไม่หวังผลตอบแทนจริงๆ ท่านก็ได้บอกว่า 

ท่านมีอายุมากแล้ว แต่ก็ไม่ได้ประมาท ได้แนะน�าคนหนุ่มๆ สาวๆ ให้ท�างานต่อโดยไม่ได้ขาดสาย 

ช่วยกันสร้างสรรค์บ้านเมือง อาศัยค�าแนะน�าของผู้มีอายุและท�ากันไปเอง...

 ...งานต่างๆ ที่เป็นโครงการของหม่อมงามจิตต์ เท่าที่ข้าพเจ้าทราบมีมากมาย ทั้งงานใน

ประเทศอันเป็นประโยชน์โดยตรงแก่ประเทศ และงานในต่างประเทศอันเป็นการสร้าง ชื่อเสียงให้

แก่ประเทศไทยคงเป็นที่ทราบกันดีอยู่ข้าพเจ้าจึงขอยืนยันเพียงแต่ความเชื่อที่ว่า ความดีของบุคคล

ในภพนี้ ย่อมส่งผลให้ผู้ปฏิบัติประสบความสุขสวัสดิในสัมปรายภพ อย่างแน่นอน...”

พระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิง หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน

ทรงเป็นประธานในงานบุปผชาติ “เขตหลังตั้งใจช่วย”

รายได้สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย และจัดท�าถุงของขวัญปีใหม่ให้แก่ ต�ารวจ ทหาร พลเรือน ตามชายแดน 

โดยมี หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในฐานะประธานจัดงาน เฝ้ารับเสด็จพระราชด�าเนิน

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี
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9สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

เสด็จทรงเป็นประธานเปิดการประชุมปฐมฤกษ์

คณะกรรมการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์                       

ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

โดยมีหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประธานกรรมการด�าเนินงานมูลนิธิฯ เฝ้ารับเสด็จ

“...จนนาทีสุดท้ายของชีวิต ก็ได้คิดถึงผู้อื่น 

ถึงแม้ว่าตนเองจะเจ็บปวดในกายเพียงใด...”

“...สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

นับถือหม่อมงามจิตต์ฯ มาก ว่าเป็นนักสังคมสงเคราะห์คนแรก...”

พระนิพนธ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ในหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิง หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
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 “...โดยส่วนตัวก็จะได้พบหม่อมงามจิตต์ แต่ไม่ได้พบบ่อย ก็จะทราบว่า หม่อมงามจิตต์ 

จะท�างานในเรื่องของด้านสตรี สังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้และก็ชุมชนต่างๆ มาตลอดเวลา 

ตลอดชีวิตของหม่อมงามจิตต์เอง...ที่หม่อมงามจิตต์ท�านี้จะออกไปต่างประเทศด้วยไม่ใช่ 

ในเฉพาะในประเทศของบ้านเรา... และหม่อมงามจิตต์ท่านจะเป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศด้วย 

เป็นผู้หญิงที่ต้องใช้ค�าว่า เก่ง ในเรื่องของงานสงเคราะห์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถึงได้รับ

การยกย่อง  ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อเยาวชนที่ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสในการ

ศึกษาให้มีรายได้และได้เรียนหนังสือ...”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ประทานทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในงาน “ วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน” ครั้งที่ ๕ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ ท้องพระโรง วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต

พระด�ารัส ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

และ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
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พระนิพนธ์ ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา 
อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

และอดีตประธานที่ปรึกษามูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

 “ข้าพเจ้ารู้จักกับพี่งามจิตต์มาตั้งแต่เสกสมรสกับพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรตลอดเวลาก็รู้สึก
ชื่นชมแกมสงสัยว่า พี่งามจิตต์ท�างานมากมายได้อย่างไร  ตั้งแต่ท�าหนังสือพิมพ์แสตนดาร์ดเป็นต้นมา
จนถึงก่อตั้งมูลนิธิต่างๆ หลายแห่ง
 เมื่อไม่มีพี่งามจิตต์ ข้าพเจ้าก็ถูกคุณหญิงพิมพา สุนทรางกูร ชวนให้มาท�างานแทนพี่งามจิตต์ 
ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพียงช่วยมูลนิธิฯ เดียว ข้าพเจ้าก็
ตกใจมาก เพราะแน่ใจว่าข้าพเจ้าเองนั้นไม่สามารถที่จะท�างานอย่างพี่งามจิตต์ได้เลย แต่คุณหญิง
พิมพาก็รับรองว่า คุณหญิงและคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ในงานนี้
 เมื่อมาช่วยท�างานให้มูลนิธิฯ แล้วยิ่งเห็นมากขึ้นว่า พี่งามจิตต์สามารถจริงๆ  นอกจากใน 
ด้านการงานแล้วยังเลือกคนได้เก่ง เชื้อเชิญบุคคลหลายท่านมาร่วมท�างานด้วย และทุกคนช่วยเหลือ 
ด้วยความจริงใจ ท�าให้งานของมูลนิธิฯ ด�าเนินต่อไปได้ผลส�าเร็จดี สมดังปรารถนาของพี่งามจิตต์”

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ประทานทุนการศึกษา 

แก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน                                

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร“ 

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ณ บ้านมนังคศิลา กรุงเทพมหานคร
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12 บุคลิกที่น่ารักน่าประทับใจของ

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร และ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ่

พระนิพนธ์ ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร

 “ภริยาของข้าพเจ้าเป็นคนเอาการเอางาน เธอท�างานหนักมาก ตั้งแต่เช้าตรู่จนค�่าคืน ดึกดื่น
ทุกๆ วันตลอดปี นอกจากจะท�างานหนักอยู่ที่โต๊ะท�างานแล้ว ยังหมกมุ่นอยู่กับการวางแผน การเขียน 
การต่อโทรศัพท์ การพูดโทรศัพท์ยุ่งไปหมด เวลาที่เธอพักผ่อนก็คือเวลาที่ได้พบเพื่อน ถึงแม้กระนั้น
ก็ตามยังพูดถึงแผนงานและสิ่งที่จะต้องท�าในอนาคตอยู่อีก
 ภริยาของข้าพเจ้าจะท�างานทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาใกล้ตัวเธอ การประพฤติต่อญาติต่อเพื่อน 
และต่อผู้ประสบทุกข์ภัย ไม่ว่างานหรือโครงการอะไร ที่ภริยาของข้าพเจ้าก�าลังท�าอยู่ หากเพื่อนผู้ใด 
บังเอิญผ่านมา หรือนึกขึ้นมาได้ในความรู้สึกของเธอ เธอจะเรียกร้องเชื้อเชิญให้เข้ามาร่วมงาน กับเธอ
ทันที รู้สึกว่าเธอมีอะไรก็ไม่ทราบที่สามารถดึงดูดให้เพื่อนฝูง คนใหญ่คนโตบุคคลในราชสกุล รัฐมนตรี 
และแม้คนใหญ่คนโตในต่างประเทศเธอก็สามารถดึงมาช่วยและมาร่วมงานกับเธอไดั ดังนั้นจึงไม่ต้อง
สงสัยเลยว่าทุกคนมีความยากล�าบาก ในการปฏิเสธค�าขอร้องของเธอ ข้าพเจ้าเชื่อว่า ถึงแม้ว่าตัวท่าน
ผู้ก�าลังอ่านหนังสือนี้อยู่ก็คงเคยถูกเธอเคี่ยวเข็ญให้มาช่วยงานเธอมาแล้วอย่างยากที่จะปฏิเสธเช่นกัน”

“ภริยาของข้าพเจ้า สิ่งประทับใจในตัวเธอ”
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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
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สารบัญ 

   หน้า
• พระราชกระแส – พระราชนิพนธ์ – พระนิพนธ์  ๒
• ยูเนสโกประกาศยกย่องหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นบุคคลส�าคัญของโลก  ๑๕ 
• ชีวประวัติ “ หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร ”  ๑๙
• เพลงสดุดีหม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  ๒๘
• ความหมายของสัญลักษณ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  ๒๙
• โล่เกียรติคุณ “ หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร ”  ๒๙
• ความหมายของเข็มเชิดชูเกียรติรางวัล  “ หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร ”   ๒๙
     รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม 
• วัตถุประสงค์ของมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  ๓๐
• รายนามเจ้าภาพถวายสังฆทานในงาน “ วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส�าคัญของโลก ” ๓๐ 
 ครั้งที่ ๓๓ ประจ�าปี ๒๕๖๑
• งาน “ วันหม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร บุคคลส�าคัญของโลก ”  ครั้งที่ ๓๓ ประจ�าปี ๒๕๖๑ ๓๑
• ก�าหนดการ  ๓๓
• รายนาม ประวัติ และผลงานโดยย่อ ของบุคคลดีเด่นประเภทต่างๆ 
 และหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น ที่ได้รับรางวัลประจ�าปี ๒๕๖๑
 - ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาคและ  ๓๖
  ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจ�าจังหวัด ทั้งอดีตและปัจจุบัน  
  ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ
 - ครู และ/หรือเจ้าหน้าที่ในจังหวัดผู้รับผิดชอบงานของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๔๐
 - ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม   ๔๗
 - อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม  มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม ๖๕ 
  และจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา
 - คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ๖๘
 - หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น และผู้น�าหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น  ๗๐

ภาคผนวก
• พระนาม และรายนามคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  ๗๔
• รายนามผู้บริจาคเงินทุนก่อตั้งมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  ๗๕
• รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานฯ ครั้งที่ ๓๓ ประจ�าปี ๒๕๖๑  ๗๗
• ประมวลภาพบรรยากาศภายในงาน “ วันหม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร ”  ๑๑๙ 
     งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม  ประจ�าปี ๒๕๖๐
• รายนามคณะกรรมการโครงการยกย่องเกียรติคุณประเภทต่างๆ   ๑๒๑
• รายนามคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ๑๒๗
• ผู้สนับสนุนการจัดงาน  ๑๓๒
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การประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองขององค์การยูเนสโก
ส�าหรับบุคคลส�าคัญหรือผู้ที่มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์ส�าคัญทางประวัติศาสตร์

ความเป็นมา
 ยูเนสโกหรือองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) จะแจ้งให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อบุคคลส�าคัญหรือผู้มีผลงานดีเด่น และ
เหตุการณ์ ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ครบหลักเกณฑ์ทุก ๕๐ ปี ๑๐๐ ปี ๑๕๐ ปี ๒๐๐ ปี ใน
ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน ซึ่งสมควรจะได้
รับการพิจารณา จัดไว้เป็นรายการส�าคัญของโลกที่ยูเนสโกจะประกาศให้ประชาคมโลกร่วมเฉลิม
ฉลองพร้อมๆกัน ซึ่งถือเป็นการเชิดชูเกียรติคุณของบุคคลและเหตุการณ์ส�าคัญทางประวัติศาสตร์
ของประเทศ สมาชิกที่เกิดขึ้นในอดีตและมีความโดดเด่นที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นแบบอย่าง
อันดีงามในด้านต่างๆ โดยประเทศสมาชิกจะเสนอชื่อหรือเหตุการณ์ส�าคัญได้ทุก ๒ ปี

แนวทางปฏิบัติในการน�าเสนอ
 ยูเนสโกมีหนังสือเชิญชวนไปยังประเทศสมาชิกแจ้งให้ทราบเก่ียวกับโครงการฉลอง
บุคคล ที่มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ทุกๆ ๒ ปี ประเทศสมาชิกที่
ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลส�าคัญหรือเหตุการณ์ส�าคัญให้ยูเนสโกพิจารณาและร่วมฉลอง จะ
ต้องส่งชื่อและประวัติพร้อมรายละเอียดให้ยูเนสโกล่วงหน้า (อย่างน้อย ๑-๒ ปี) ยูเนสโกน�า
รายการที่ประเทศสมาชิกเสนอเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก 
(UNESCO Executive Board) ยูเนสโกจะน�าข้อมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเข้าสู่การ
พิจารณาของ คณะกรรมาธิการที่ ๑ (Commission I) ของการประชุมสมัยสามัญขององค์การ
ยูเนสโกพิจารณา รับรองก่อนประกาศเป็นทางการต่อไป

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
 ๑. ควรเสนอบุคคลหรือเหตุการณ์ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง/เชื่อมโยงกับภารกิจ
ขององค์การยูเนสโกในสาขาการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และ สื่อสาร
มวลชน และควรส่งเสริมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของประชาชน ขันติธรรม หลักการ สันติภาพ 
ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ตลอดจนความเข้าใจอันดีของมวลมนุษย์
 ๒.  ต้องไม่เป็นการฉลองเหตุการณ์เพื่อระลึกการครบรอบวันก่อตั้ง การได้รับเอกราช หรือ 
ระบอบการปกครองของรัฐหรืออาณาจักร รวมทั้งการฉลองครบรอบเหตุการณ์ทางการทหาร
 ๓. ควรเป็นการฉลองครบรอบเกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีความ
ส�าคัญในระดับโลก หรืออย่างน้อยในระดับภูมิภาค ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นแบบอย่าง 
ความมีคุณค่าและความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นสากลขององค์การยูเนสโก
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 ๔. ควรเป็นการฉลองการครบรอบ ๕๐ ปี ๑๐๐ ปี หรือมากกว่านั้น อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์

เรื่องระยะเวลาจะได้รับการพิจารณาตามความเหมาะสม

 ๕. ควรเป็นโอกาสที่ร่วมเฉลิมฉลองกันได้ทั่วประเทศ และประเทศสมาชิกได้จัดสรรงบประมาณ

รองรับการด�าเนินการฉลองไว้แล้ว

 ๖. หากบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ใดมีความเกี่ยวข้องมากกว่า ๑ ประเทศ 

บุคคลหรือเหตุการณ์นั้นต้องได้รับการเสนอโดยประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 ๗.  ยูเนสโกจะไม่พิจารณาผลงานที่เกี่ยวข้องกับมรดกที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ มุขปาฐะ ศิลปะ

การแสดง การปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเฉลิมฉลอง ความรู้และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ

ธรรมชาติและปรากฏการณ์ ตลอดจนการช่างฝีมือโบราณ

 ส�าหรับประเทศไทย มีรายพระนามและรายนามบุคคลส�าคัญ/เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกับประเทศไทยซ่ึงยูเนสโกได้ประกาศยกย่องเป็นบุคคลส�าคัญ/เหตุการณ์ส�าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ ซึ่งยูเนสโกได้ประกาศยกย่องและร่วมฉลองบุคคลส�าคัญ/เหตุการณ์

ส�าคัญของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาแล้ว จ�านวน ๒๖ รายการ และ ในปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ 

คือ

 ๑. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ( His Majesty 

King Prajadhipok or King Rama 7 ) เสนอโดยสถาบันพระปกเกล้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่อง

ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ในการประกอบพระราชกรณียกิจในประเทศไทย หลังจากเสด็จกลับ

จากการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ และเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

โอกาสวันพระราชสมภพครบรอบ ๑๐ ปีนักษัตร ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ในฐานะที่

ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน 

 ๒. สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ( Her Majesty Queen Sri Bajarindra ) เสนอ

โดยราชินีมูลนิธิ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพครบ ๑๕๐ ปี วันที่ ๑ 

มกราคม ๒๕๕๗ ในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (การศึกษาส�าหรับเด็กหญิงและสตรี 

การศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์) วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สาธารณสุขส�าหรับ 

ประชาชนทั่วไปและสตรี) และสังคมและมนุษยศาสตร์ (สถานะของสตรี)

 ๓. หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ( Princess Prem Ngarmchit Purachatra ) เสนอโดยมูลนิธิ

อนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เพื่อฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล ในปี ๒๕๕๘ เนื่องจากเป็นผู้

มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษา

ด้านวัฒนธรรม
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ยูเนสโกประกาศยกย่องให้หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
เป็นบุคคลส�าคัญของโลก

 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้

ประกาศ ยกย่องหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นบุคคลส�าคัญของโลก ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี 

ชาตกาล ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม ตามที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อม

งามจิตต์ บุรฉัตร เสนอผ่านคณะกรรมการว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ กระทรวง

ศึกษาธิการ ท่านเป็นชาวไทยคนที่ ๒๖ ยูเนสโก ประกาศยกย่องว่า

 “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นนัดดาภาคินี (หลานสะใภ้) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพระอัยกาของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่าง

โดดเด่นต่อประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการสื่อสารมวลชนและวัฒนธรรม รวมทั้ง

การสนับสนุนสวัสดิภาพของสังคมโดยรวม ผลงานของหม่อมงามจิตต์ ในการก่อตั้งหนังสือพิมพ์

ภาษาอังกฤษชั้นน�า ถือว่าเป็นการพัฒนาอันส�าคัญยิ่งต่อวงการวารสารศาสตร์สมัยใหม่ในประเทศไทย

ในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก หม่อมงามจิตต์ เป็นผู้สนับสนุนส�าคัญต่อบทบาทสตรี เป็น

ประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ ระหว่างปี ๒๕๑๙-๒๕๒๒ เป็นสตรีไทยคนแรกและคนเดียว 

และสตรีเอเชียคนที่สอง ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งนี้ หลายสถาบันที่ท่านได้ก่อตั้งขึ้น 

ยังคงด�าเนินสืบทอดการเป็นผู้ร่วมภารกิจในการน�าเสนอผลงานของยูเนสโกจนถึงปัจจุบันนี้ 

พิสูจน์ให้เห็นความสัมพันธ์และความส�าคัญของสถาบันเหล่านั้น ยูเนสโกถือเป็นเกียรติ อย่างยิ่ง

ที่ได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีนี้ และได้รับรองการเป็นแบบอย่างสตรี

ในเชิงสร้างสรรค์ของหม่อมงามจิตต์ ผู้ซึ่งได้สร้างคุณงามความดีทั้งต่อประเทศไทยโดยรวม และ

ต่อภูมิภาค ในระดับหนึ่ง”
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191 EX/32. INF

MEMBER STATES’ REQUESTS DEEMED ADMISSIBLE BY THE DIRECTOR-GENERAL

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

191 EX/32.INF - page 15

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

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

Executive Board
Hundred and ninety-first session

Item 32 of the provisional agenda

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

SUMMARY

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

Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra was a granddaughter-in-law of King Chulalongkorn (Rama 
V) who was the grandfather of King Bhumibol (Rama IX). Princess Prem Purachatra had a 
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 UNES-
CO’s work to this day, which demonstrates their relevance and importance. It would be advanta-
geous for UNESCO to associate with the anniversary and to endorse a positive female role-model 
who has made positive contributions to her country in general, and to some extent to the region.
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ชีวประวัติ

หมอ่มงามจิตต์ บุรฉัตร ท.จ.ว.
ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร

 หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นธิดาของพลโท

พระสารสาส พลขันธ์ุ และนางสวัสดิ์ อัศวนนท์ เกิดเมื่อ

วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๘ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา

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

สารสาส (น้องสาว) นางโศภิณ อัศวเกียรติ์ (น้องสาว) และ

นางเสลา สก๊อต (น้องสาว)

การศึกษา

 ส�าเร็จมัธยมศึกษาปีที่ ๘ จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับ

ประกาศนียบัตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ศึกษาต่อคณะเภสัชกรรมที่

มหาวิทยาลัยซอร์บอน กรุงปารีส จบปีที่ ๓ และฝึกงานในร้านขายยา ๑ ปี เกิดสงครามโลก

ครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ จึงได้เดินทางกลับประเทศไทย หม่อมงามจิตต์ พูด อ่าน เขียน

ได้ ๓ ภาษา คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน

ชีวิตสมรส

 สมรสกับพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร 

พระโอรสในพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๕ พระองค์เจ้า

บุรฉัตร ไชยากร กรมพระก�าแพงเพ็ชรอัครโยธิน และพระเจ้า

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธินฤมล เมื่อวันที่ ๒๒ 

มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๓ มีบุตรบุญธรรม ๑ คน คือ ม.ล.ธีรฉัตร 

บุรฉัตร (ถึงแก่กรรม)

ด้านสังคมสงเคราะห์ และการบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์

 คุณงามความดีที่ได้บุกเบิก ส่งเสริมสถานภาพสตรีไทย 

ในระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอด ๔๒ ปี มีทั้งระดับชนบท 

ระดับประเทศ และระดับโลกด้วย บทบาทส�าคัญ ที่หม่อม

งามจิตต์ บุรฉัตร ได้พากเพียรท�าด้วยใจจริง มีดังนี้

ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ณ ประเทศอินเดีย
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ภายในประเทศ
๒๔๘๔ อาสากาชาด (งานอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์ครั้งแรก) หลังจากนั้นเป็นกรรมการ   

 และ ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิ สมาคม องค์การกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์ ตั้งแต่ไม่มีเงินทุนเลย  

 จนปัจจุบัน องค์การต่างๆ มีเงินทุนที่จะบริหารงานตามวัตถุประสงค์เป็นล้านๆ บาท 

 ตามล�าดับดังนี้ คือ

 ก) องค์การต่างๆ ที่เป็นประธานก่อตั้งหรือมีส่วนก่อตั้ง ๑๓ องค์การ
๒๔๙๗ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

๒๔๙๘ • โรตารีแอนน์ในประเทศไทย (ประธานก่อตั้ง)

 • โรงเรียนจิตต์อารีล�าปาง

๒๕๐๑ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รองประธานก่อตั้งและ

 รองประธาน สมัยที่ ๑)

๒๕๐๒ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ประธานคนแรกที่มาจากการเลือกตั้ง)

๒๕๐๕ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ประธานก่อตั้ง)

๒๕๐๘ มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ประธานก่อตั้ง)

๒๕๑๓ มูลนิธิเด็กโสสะ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๒๕๒๒ • มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท (ประธานก่อตั้งด้วยเงินพระราชทาน)

 • คณะกรรมการด�าเนินงานซีไร้ท์อวอร์ด

๒๕๒๓ มูลนิธิกฤตานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

๒๕๒๔  สมาคมอาพาด้า (Asean Handicraft Promotion and Development Association) 

๒๕๒๕  มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ผู้บุกเบิกประสานการ

 ก่อตั้งและประธานด�าเนินงานคนแรก)

ตลอดเวลาที่อยู่ในต่างประเทศในฐานะภริยาของเอกอัครราชทูตนั้น หม่อม

งามจิตต์ ได้ปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงไปได้เป็นอย่างดียิ่ง และกิจกรรม อันหนึ่งที่

ขาดเสียมิได้ก็คือ การต้อนรับบรรดาบุคคลส�าคัญและบุคคล จากวงการต่างๆ 

ของไทย ที่ไปประชุม ไปศึกษาดูงาน หรือไปแวะ เยี่ยมเยียน

กล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติฟิลิปปินส์ เป็นเจ้าภาพ 

จัดเลี้ยงต้อนรับผู้มาประชุมจากทั่วโลก 
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ข) องค์การที่มีส่วนริเริ่มเป็นกรรมการก่อตั้ง ๑๓ องค์การ
๒๔๘๘-๒๕๑๑ สมาคม วาย ดับบลิว ซี เอ
๒๔๙๑ สมาคมสหประชาชาติในประเทศไทย
๒๔๙๙ มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๐๒  สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิก และเอเชียอาคเนย์
๒๕๐๒-๒๕๐๔  สมาคมนักสังคมสงเคราะห์
๒๕๐๓ มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๒๕๐๔ มูลนิธิมหาราช (กระทรวงมหาดไทย)/มูลนิธิพีระยานุเคราะห์ (เป็นประธานมูลนิธิ) 
๒๕๐๕ มูลนิธิช่วยเหลือเด็กก�าพร้าสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย (เป็นประธานมูลนิธิ) 
๒๕๐๖ มูลนิธิช่วยเหลือเยาวชน
๒๕๐๘ สันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์/มูลนิธิช่วยเด็กก�าพร้าอีสาน 
๒๕๐๙ สโมสรสตรีนานาชาติในประเทศไทย 
 

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

กับเอกอัครราชทูต ปรก อมระนันทน์ และ กงสุลใหญ่ของ

ไทยในอเมริกา พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร และหม่อมงามจิตต์ 

ช่วยกันสนับสนุนงานของเอกอัครราชทูตปรก ในโอกาสสมโภช

กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ให้มีผลประโยชน์แก่ประเทศไทย

มากที่สุด  ทั้งด้านเกี่ยวกับ ภาพพจน์ เศรษฐกิจ การค้า และ

การกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและอเมริกา ยั่งยืนนาน

ถึง ๑๕๙ ปี

จัดเลี้ยงรับรองผู้ทรงคุณวุฒิ ชาวต่างประเทศ ผู้ช�านาญ

การจากสหประชาชาติ และคณะทูตานุทูต เพื่อกระซับ

ความสัมพันธ์อันจะเป็นประโยชน์แก่ ประชาชาติในภาย

ภาคหน้า ณ วังนฤมล ถนนพระราม ๕ กรุงเทพมหานคร
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๒๕๑๐   กองทุนจอห์น เอฟ เคนเนดี้/สมาคมผู้บ�าเพ็ญ  
  ประโยชน์ (ที่ปรึกษา)
๒๕๑๑   มูลนิธิรักษาความสะอาด และสุขภาพของเด็ก  
  นักเรียนสโมสรซอนต้า (ที่ปรึกษาในการก่อตั้ง)
๒๕๑๓   มูลนิธิหมู่บ้านโสสะ (ช่วยก่อตั้ง)
๒๕๑๘   สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย  
  (ที่ปรึกษา)
๒๕๑๙  • คณะกรรมการประสานงานระหว่างองค์กร  
    เอกชนและการป้องกันพลเรือน กระทรวง  
    มหาดไทย
  • ลูกเสือชาวบ้าน (เป็นสมาชิก)

ด้านการประชุม/จัดงาน และอื่นๆ (บางกิจกรรม)
๒๕๐๐  ริเริ่มให้มีอาคารท�าแขน-ขาเทียม ที่โรงพยาบาลศิริราช
๒๕๐๒  จัดสัมมนาระหว่างองค์การเอกชนและยูนิเซฟ เรื่องเยาวชน ณ กรุงเทพฯ
๒๕๐๕  ช่วยให้มีโรงเรียนนักกายภาพบ�าบัดเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ที่โรงพยาบาลศิริราช
๒๕๐๖  ประธานจัดงานวันคนพิการโลก (ครั้งแรก)
๒๕๑๐  ประธานริเริ่มท�าการป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งแรกในประเทศไทย
๒๕๑๙  ประธานจัดงานมิตรสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น (รายได้สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย และ
  จัดเป็นถุงของขวัญให้ต�ารวจ ทหาร พลเรือน ตามชายแดนเนื่องในวันปีใหม่)
๒๕๑๘-๒๕๒๔  คณะอนุกรรมการกิจการด้านสตรีของรัฐบาล (ที่ปรึกษา)
๒๕๒๓  ผู้ประสานการจัดประชุมชาวชนบทไทยทั่วประเทศ (ครั้งแรก)/กรรมการงาน
  “ราตรีศิลปาชีพ”
๒๕๒๔  รักษาการประธานจัดงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซ่ียน 
๒๕๒๐-๒๕๒๑  ประธานร่วมจัดงานบุปผชาติเขตหลังตั้งใจช่วย (ต�ารวจ ทหาร พลเรือนชายแดน)
๒๕๒๕  • อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี (ที่ปรึกษา)
  • กรรมการผู้ประสานงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
๒๕๒๖  • ประธานร่วมจัดงาน “วาย ดับบลิว ซี เอ บาร์ซาร์”
  • ผู้ประสานงานการจัดงาน “พัฒนาสินค้าหัตถกรรม”

หมายเหต ุ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๘ ตามเสด็จพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร
  ชี่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจ�า  
  ประเทศอินเดีย เนปาล อัฟกานิสถาน ศรีลังกา เดนมาร์ก และ นอร์เวย์

เปิดงาน “ศรีสังวาลย์” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิ

อนุเคราะห์คนพิการ ณ โรงเรียนสอนเด็กพิการ 

“ศรีสังวาลย์” ปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๒๓
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ด้านการต่างประเทศ (บางกิจกรรม)
 เป็นรองประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ 
International Council of Women (ICW)
เป็นเวลา ๖ ปี และได้รับเลือกเป็นประธานสภาสตรี
ระหว่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๒ (ค.ศ. 
๑๙๗๖-๑๙๗๙) ณ การประชุมใหญ่ที่แวนคูเวอร์ 
ประเทศแคนาดา และได้มีการประชุมในหัวข้อเรื่อง 
“Challenge of the Future” การเข้าไปท�างานใน 
ICW นี้ เป็นผลให้พระองค์เจ้าเปรม บุรฉัตร ทรง
เลื่อมใส และทรงเป็นสมาชิกตลอดชีพคนแรกของ
สภาสตรีระหว่างประเทศ และทรงเป็นสุภาพบุรุษพระองค์แรกด้วย
 ในวาระที่สภาสตรีระหว่างประเทศฉลอง ๙๐ ปีของการก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ 
หม่อมงามจิตต์ เป็นผู้เสนอและสนับสนุน่ให้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ น้อมเกล้าฯ 
ถวายเหรียญเซเรสแห่งปี ค.ศ. ๑๙๗๙ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในขณะนั้นหม่อมงามจิตต์ ยัง
ด�ารงต�าแหน่งประธาน ICW และในต�าแหน่งเกียรติยศนี้เองที่รัฐบาลอังกฤษในนามของสมเด็จพระ
นางเจ้าอลิซาเบธ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่หม่อมงามจิตต์ พร้อมกันนี้ได้มีประมุขของ
ประเทศต่างๆ ส่งสารมาแสดงความยินดีมากมาย ในช่วงนี้หม่อมงามจิตต์ เดินทางไปต่างประเทศ
ตลอดเวลา เพื่อไปเยี่ยมเยียนองค์การสมาชิก เปิดการประชุม และเปิดสัมมนาในประเทศต่างๆ 
และได้รับการสนับสนุนในด้านการเงินจากรัฐบาล (สมัยพลเอกเกรียงคักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายก
รัฐมนตรี)
 หม่อมงามจิตต์ สนใจในงานพัฒนาที่เกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชน อย่างยิ่ง ดังนั้นจาก
การที่ไปประชุมในต่างประเทศเป็นประจ�า หม่อมงามจิตต์ จึงได้ให้การสนับสนุนองค์การ สหประชาชาติ
ในเรื่องปีสตรีสากล และปีสากลส�าหรับเด็กและการพัฒนาชนบทด้วย 
งานชิ้นส�าคัญที่ได้ปฏิบัติ
๑. ในการประชุมกรรมการอ�านวยการสภาสตรีระหว่างประเทศ (ICW) ที่ปารีส เมื่อ พ.ศ. 
๒๕๒๐ (ค.ศ. ๑๙๗๗) หม่อมงามจิตต์ได้ขอให้สภาสตรีระหว่างประเทศยื่นข้อเสนอต่อ องค์การ
สหประชาชาติผ่านผู้แทน ICW “ขอให้ช่วยรักษาความสงบของโลก อย่าให้เกิดการข่มเหง รังแก
กันไม่ว่าส่วนไหนของโลก” ทั้งนี้ เพราะว่าขณะนั่นมีกองทหารของเขมรแดง บุกเข้ามาฆ่าคนไทย 
เด็กและผู้หญิงอย่างโหดร้ายทารุณหลายครั้งหลายหนในเขตปราจีนบุรี และอรัญประเทศ เพราะ
ต้องการอาหารและทรัพย์สินเงินทอง
๒. จัดงานฉลองครบรอบ ๙๐ ปีของสภาสตรีระหว่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ กรุงออสโล 
ประเทศนอร์เวย์ และจัดสัมมนาเรื่อง Women in Development ซึ่งเจ้าหญิงซอนยา พระชายา
ของมกุฏราชกุมารนอร์เวย์ เสด็จมาร่วมฟังการสัมมนาด้วย

ขณะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อเรี่มก่อ

ตั้ง มูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ ณ บ้านเกศโกมล (บ้าน

พักนายกรัฐมนตรีสมัยนั้น)
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 เข้าประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ ไอซีดับบลิว เมื่อ
วันที่ ๑๙-๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส ขณะด�ารงต�าแหน่งรองประธาน กิตติมศักดิ์ ไอซีดับ
บลิว (พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๙) โดยมี ดร.โดลาชชาฮี่ เป็น
ประธานฯ สภาสตรี ไอซีดับบลิว (พ.ศ. ๒๕๔๑๖-๒๕๑๙) โดย
มีผู้แทนสภาสตรีประเทศต่างๆ
แถวที่ ๑  ประเทศสุรินัม เนเธอร์แลนด์ เลบานอน อิหร่าน     
            ฝรั่งเศส ไทย เบลเยี่ยม 
แถวที่ ๒  ประเทศอิสราเอล แคนาดา แอฟริกาใต้ เยอรมนี           
   อังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เดนมาร์ก นอร์เวย์  
   อังกฤษ กรีซ

ตามเสด็จพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ไปแลกเปลี่ยน ศึกษาดูงาน
ศิลปวัฒนธรรม และวรรณคดีไทย กับประเทศรัสเซีย ตามค�า
เชิญของ องค์การสหประชาชาติ สาขายูเนสโก เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๑๐

ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนสตรีเยาวชนประเทศเปรู ในการประชุม 

ไอซีดับบลิว ระดับภูมิภาค เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕

๓. จัดการประชุมใหญ่สภาสตรีระหว่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ไนโรบี ประเทศเคนยา ใน
หัวข้อ “Communication” ให้ส�าเร็จลุล่วงและได้ผลดี สามารถน�าสตรีอัฟริกาใต้เข้าไปประชุมใน
ไนโรบีได้ ทั้งๆ ที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศนี้ไม่เป็นมิตรกัน โดยที่พระวรวงฅ์เธอ พระองค์เจ้า
เปรมบุรฉัตร ทรงช่วยเป็นธุระเจรจากับรัฐมนตรีต่างประเทศให้ และอีกหลายต่อหลายครั้งที่ชาว
ไนจีเรีย และชาวอัฟริกาตะวันตกไม่ยอมเข้าร่วมการประชุมกับชาวอัฟริกาใต้ ซึ่งการประชุมที่
ไนโรบีมีสัมมนา ๑ วัน เรื่อง “The Child-today the World’s Future”

๔. จัดประชุมสตรีชนบททั่วโลกและประชุม 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารที่มีอ�านาจตัดสินใจในด้าน
พัฒนาชนบท เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กรุงมะนิลา 
ประเทศฟิลิปปินส์ การประชุมครั้งนี้เรียกว่า “Inter-
national Seminar of Leadership Training for 
Rural Women in Socio-Economic Develop-
ment” ซึ่งประธานาธิบดีมาดอส เป็นประธานเปิด 
งาน
๕. พ.ศ. ๒๕๒๔ จัดงานโคเน็กช์ ๘๑ - สหชาติ ศิลปาชีพ 
(Conex ’81) ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หรือชื่อทางการ
ว่า งานแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมระหว่างประเทศ 
และการประชุมชาวชนบททั่วโลก ปี ๒๕๒๔ Inter-
national Crafts Conference and Exhibition 
1981 under the Royal Patronage of Their Maj-
esties the King and the Queen of Thailand) 
เป็นการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมระหว่าง
ประเทศ ที่สวนอัมพร มีการประชุมชาวชนบททั่วโลก 
ที่สวางคนิวาส มีนิทรรศการเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยหม่อมงามจิตต์ เป็น
ผู้ริเริ่ม ผลักดันและหาเงินทุนจากรัฐบาล จาก
สหประชาชาติ สาขา ยู เอ็น เอฟ พี เอ (UNFPA) จาก
สาขายูนิเซฟ (UNICEF) จากสาขาแอสแคป (ESCAP) 
และจากสาขายูนิโด (UNIDO) เพื่อสนับสนุนการจัด
งาน และการเดินทางมาร่วมงานจากทั่วโลก ใน ๘๘ 
ประเทศ อีกทั้งเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาล องค์การเอกชนและองค์กรระหว่าง
ประเทศด้วย
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ผู้แทนรัฐบาลไทย และที่ปรึกษาคณะผู้แทนรัฐบาลไทย
 ในการประชุมระหว่างประเทศและการประชุมสหประชาชาติ ตามล�าดับดังนี้ คือ 
๒๕๐๐ การประชุม UNCTAD, CASTASIA, International Social Development
 ณ กรุงนิวเดลลี ประเทศอินเดีย เป็นผู้แทนสตรีไทยและสภาสตรีระหว่างประเทศ 
๒๕๑๖ European Security Conference ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์
๒๕๑๗ UN. World Population Conferences ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย  
 และเป็นกรรมการด�าเนินงานส�าหรับองค์การเอกชนระหว่างประเทศ (Tribune) 
๒๕๑๙-๒๕๒๒  การประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
๒๕๒๐ • การประชุมภูมิภาคของสหประชาชาติ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
 • The Commission on Status of Women Conference to Draft the Con 
  vention on Elimination of Discrimination of Woman ณ กรุงเจนีวา 
  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. เป็นผู ้บุกเบิกคนแรกให้สตรีไทยออกมาท�างานสาธารณประโยชน์อย่างเป็นระบบอัน
เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระสังคมโดยส่วนรวม
 ๒. ด้วยจริยปฏิบัติและผลงานโดยตลอดมาของท่าน สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของ 
สตรีไทย นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ส่งเสริมและชักน�าสตรีไทยมีสถานภาพเป็นที่ยอมรับยกย่อง และ เชิดชู
ในวงสังคมว่าสามารถท�าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ หม่อมงามจิตต์ ปฏิบัติงานด้วยการ จัดตั้งให้
มีสมาคม มูลนิธิต่างๆ ตามความต้องการของสังคมไทยในขณะนั้น โดยเป็นผู้ริเริ่มวิธีการ ท�างานแบบ
ประสานงาน และเชื่อมโยงระหว่างองค์การกุศลและบุคคลต่างๆ ท�างานร่วมกันเป็นคณะ ไม่ท�าคน
เดียว โดยดึงบุคคลจากทุกวงการที่เกี่ยวข้องมาร่วมงานกัน เมื่องานใดส�าเร็จลุล่วงดี และสามารถ
ด�าเนินการไปได้เอง ท่านจะปล่อยวางให้บุคคลอื่นด�าเนินงานต่อไป และท่านจะริเริ่มเรื่องอื่นตาม
ความต้องการของสังคมต่อไป นอกจากนี้ เมื่อท่านเห็นว่างานใดที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ
ได้อีก ท่านจะระดมพลังคนและทรัพยากรต่างๆ เข้ามาช่วย เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้าน อื่นๆ เพิ่มขึ้น
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ด้านสื่อมวลชน
๒๔๘๙-๒๕๑๑  เป็นบรรณาธิการ (สตรีไทยรุ่นแรก) หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ภาษาอังกฤษ  
 ฉบับแรก ของประเทศไทย “สแตนดาร์ด” ตลอดระยะเวลา ๒๑ ปี ตั้งขึ้น  
 สมัยสงครามโลก ครั้งที่ ๒ โดยเจตนาจะโฆษณาเผยแพร่ประเทศไทยไปยัง  
 นานาประเทศ และให้นานาประเทศเข้าใจวัฒนธรรมและทราบเหตุการณ์  
 ในประเทศอย่างถูกต้อง
๒๔๙๙-๒๕๑๑  บรรณาธิการ วารสารยุวกาชาด-ประเทศไทย
๒๕๐๓-๒๕๑๑  เจ้าของและบรรณาธิการ หนังสือส�าหรับผู้หญิง “เรวดี”
๒๕๐๔-๒๕๐๙  เจ้าของและบรรณาธิการหนังสือ “เยาวชน” ในการนี่ได้ริเริ่มจัดหาทุนให้  
 เยาวชนจาก ต่างจังหวัดที่ได้เข้ามาทัศนคึกษา และเยี่ยมคารวะบุคคลส�าคัญ  
 ในสถานที่ราชการต่างๆ ในกรุงเทพฯ เป็นหมู่คณะด้วยทราบว่าภายหลัง  
 รัฐบาลได้รับงานชิ้นนี้ไปด�าเนินการต่อ
๒๕๐๙ Publication หนังสือส�าหรับเด็ก กระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๑๐ Publication Travelogues to South America
๒๕๑๓ Publication Leadership Training

กิจกรรมสุดท้ายก่อนถึงอนิจกรรม 
• ระดับประเทศ ทางด้านพัฒนาชนบทและพัฒนาเยาวชน

 มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท ก่อตั้งจากมติที่ประชุมของผู้แทนองค์การของ
รัฐและเอกชน ที่ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทประมาณ ๒๙ องค์การ (ปี พ.ศ. ๒๕๒๒) เพื่อท�าหน้าที่ 
ประสานงาน กิจการพัฒนาชนบทของภาครัฐและเอกชนอันจะเป็นการช่วยส่งเสริมการพัฒนาชนบท 
อีกทางหนึ่ง โดยหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร น�าเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่
พระราชทานช่วยชาวชนบทเป็นทุนก่อตั้งและมีผู้บริจาคเงินสมทบอีกเป็นล�าดับ ฯลฯ (ประธานก่อตั้ง 
และประธานมูลนิธิคนแรก)
 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้ประสานงานการก่อ
ตั้งโดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็น
องค์ประธานก่อตั้งและองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ ซึ่งองค์การเอกชน ๑๐ องค์การ ที่มีสาขา 
ทั่วประเทศร่วมใจกันก่อตั้งในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อ 
ประเทศชาติ ศาสนา และราชวงศ์จักรี ตลอดทั้งบรรพบุรุษไทยทุกคนที่ช่วยกันรักษาเอกราชมาโดย
ตลอด เพื่อสนับสนุนรัฐบาลและเพิ่มเยาวชนที่ดีให้เป็นสัญลักษณ์ที่คนไทยทุกคนทั้งในประเทศ และ
นอกประเทศ เป็นเจ้าของโครงการร่วมกันอุปถัมภ์เยาวชนที่ประพฤติดี และขัดสนจากชนบททั่วประเทศ
ได้มึโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่องจนมีงานท�า เนื่องจากเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส�าคัญที่จะต้อง
ท�านุบ�ารุงรักษาประเทศชาติต่อไป (ประธานกรรมการด�าเนินงานมูลนิธิฯ คนแรก)

• ระดับโลก ทางด้านพัฒนาสตรี และวัฒนธรรม
 ประธานกิตติมศักดิ์สภาสตรีระหว่างประเทศ (ICW) ได้รับเลือกตั้ง ๒ วาระ วาระละ ๓ ปี
ซึ่งมีหน้าที่เป็นทั้งที่ปรึกษา และกรรมการอ�านวยการของสภาสตรีระหว่างประเทศ ซึ่งมีสิทธิ์
ออกเสียงด้วย
 กรรมการสภาบริหารกองทุนระหว่างประเทศ องค์การยูเนสโก ส�านักงานใหญ่ กรุงปารีส 
กองทุนนี้มีวัตฤประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อที่จะพิจารณาให้เงินช่วยเหลือแก่บรรดา ประเทศ
ต่างๆ ๔๐ ประเทศ ขณะนั้นมีเงินสนับสนุน ๒ ล้านเหรียญสหรัฐ
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รายชื่อประเทศที่ไปศึกษาดูงานสังคมสงเคราะห์ ประชุม ฯลฯ ตามค�าเชิญของ
รัฐบาล สถาบันและองค์กรต่างๆ ทั่วโลกในทุกทวีป คือ

อัฟกานิสถาน พม่า กัมพูชา ศรีลังกา จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน อิสราเอล ญี่ปุ่น 
เกาหลี คูเวต ลาว มาเลเซีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม ตุรกี 
ออสเตรีย เบสเยี่ยม เชคโกสโสวะเกีย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ ฮังการี 
ไอซแ์ลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ สวีตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส 
โรมาเนีย สเปน สวีเดน รัสเซีย ยูโกสลาเวีย อาร์เจนตินา บราซิล โคลัมเบีย กรีนแลนด์ เปรู อุรุกวัย 
เปอร์โตริโก แคนาดา เม็กซิโก อเมริกา ออสเตรเลีย ฟิจิ นิวซีแลนด์ อียิปต์ เคนยา เซาท์อัฟริกา 
เซเนกัล แทนซาเนีย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

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

ปริญญากิตติมศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๓ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คนแรก)

กิตติมศักดิ์อื่นๆ
พลเมืองกิตติมศักดิ์แห่งเมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เกียรติประวัติของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ได้รับการบันทึกไว้ใน The World Who’s Who of Women,

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

สรุปได้ว่าหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร “สตรีไทยผู้น�าสตรีของโลก” เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของ 
นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคมผู้เสียสละระดับโลก เป็นผู้น�าสตรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ริเริ่ม 
งานระดับชาติจ�านวนมากตั้งแต่ ๕๐ กว่าปีที่แล้ว ซึ่งเป็นงานสาธารณกุศลที่ส่งเสริมสนับสนุนงาน 
ของรัฐบาล และงานเหล่านั้นยังจ�าเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งอ�านวยคุณ
ประโยชน์ ในการพัฒนาคน สังคมและประเทศชาติตลอดมา อีกทั้งได้รับการยกย่องในระดับโลก 
หม่อมงามจิตต์ จึงเป็นบุคคลตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้แก่สตรีไทยรุ่นต่อๆ ไปที่จะพัฒนาตนเอง
ให้มีคุณค่า ท�างานด้วยความเสียสละ ให้มีมาตรฐานในการท�างานระดับสากลและด�ารงตนอย่างมี

คุณธรรม เพื่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

หมายเหตุ สามารถค้นหาข้อมูลเพิมเดิมได้ที http://www.princessngarmchit.org
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 กุลสตรีนามท่านนี้เกียรติไกล 

 เลิศวิไลล�้าค่าสมศักดิ์ศรี 

 หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรยอดนารี 

 ดุจเพชรดีที่งดงามแสนโสภา

  ท่านบ�าเพ็ญประโยชน์หลายด้านเด่น 

  เฉกเช่นสังคมสงเคราะห์ท่านอาสา 

  ในประเทศ - ต่างประเทศนานา 

  ทั้งมูลนิธิ - สมาคมทั่วไป

 ช่วยส่งเสริมสถานภาพของสตรี

 งามจิตใจดังที่มีมากเกินใคร 

 ก่อตั้งองค์การต่างๆ มากมาย 

 คือผู้น�าสตรีไทยสู่สากล

  กุลสตรีนามท่านนี้ลือชื่อ 

  นามเด่นระบือก้องไปทุกแห่งหน 

  หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรงามวิมล 

  ทั่วสกลเชิดชูนามเธอเอย

ด้วยความอุปถัมภ์ ของ มูลนิธิสุนทราภรณ์ ๒๕๕๒ 

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
เพลงสดุดี

วงดนตรีสุนทราภรณ์ 

ค�าร้อง-ท�านอง : พศร.
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มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ความหมายของสัญลักษณ์

รูป “เทวดายกฉัตร” เป็นตราประจ�าพระองค์ของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร 

และหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และปัจจุบันได้รับอนุญาตให้น�ามาใช้เป็นสัญลักษณ์ของมูลนิธิ 

อนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

โล่เกียรติคุณ
ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ ประทาน

พระอนุญาต ให้เชิญพระนามจารึกลงบนโล่เกียรติคุณ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓

เข็มเชิดชูเกียรติ
ความหมายของรูปแบบเข็ม
- เป็นการประสมประสานของแนวสัญลักษณ์เติมของมูลนิธิฯ กับรางวัล

ส่วนที่มาจากสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ
- รูปเทวดายกฉัตร เป็นหลักขององค์ประกอบ แต่ให้ความส�าคัญกับองค์ฉัตร โดย  

 วางอยู่กลางภาพและอยู่ในระดับสูงสุด อีกทั้งขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพราะ

 เป็นความหมายหลักของราชสกุล

- องค์เทวดาและกลุ่มเมฆ ปรับรายละเอียดให้ดีกลมกลืนกับองค์ประกอบ

- พื้นหลังบริเวณกลางเข็มเป็นรูปหัวใจ แทนความหมายของค�าว่า “จิตต์” อันเป็น  

 ส่วนหนึ่งของนามของท่านเจ้าของรางวัล

- เส้นรอบรูปของตัวเข็มฟอร์มรูปดอกบัว อันเป็นสัญลักษณ์ของความดีงาม ซึ่งเป็น  

 ส่วนหนึ่งของนามท่านเจ้าของรางวัลเช่นกัน

ส่วนที่เป็นสัญลักษณ์ของรางวัล เป็นชื่อรางวัลต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ และสามารถ

เปลี่ยน ข้อความของประเภทรางวัลที่อาจจะก�าหนดขึ้นในโอกาสต่อไป ตัวอักษรโค้งไป

ตามแถบริบบิ้น

ความหมายของสี ใช้สีทั้งหมด ๓ สี ได้แก่
- สีทอง เป็นสัญลักษณ์แทนความมีคุณค่า

- สีน�้าเงิน เป็นสัญลักษณ์แทนราชวงศ์

- สีเขียว เป็นสีเดิมที่มูลนิธิฯ ก�าหนดไว้ แต่ได้ปรับสีให้สดใสยิ่งขึ้น เพื่อเหมาะสมกับสีอื่นที่ใช้ในองค์ประกอบของสี

  

  รูปแบบเข็ม ออกแบบโดย นายญาณี ตราโมท
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 วัตถุประสงค์ของมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

รายนามเจ้าภาพถวายสังฆทาน ในงาน 

“วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส�าคัญของโลก” ครั้งที่ ๓๓

ประจ�าปี ๒๔๖๑

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

๑.  จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เพื่อให้เป็นตัวอย่าง และ แบบฉบับที่ดี   

 โดยเฉพาะแก่อนุชนรุ่นหลัง

๒.  พิจารณาให้ความร่วมมือสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ และองค์การพัฒนาสังคม 

 ที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้มีส่วนริเริ่มก่อตั้งตามความเหมาะสม

๓.  พิจารณาให้รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร อนุสรณ์” แก่บุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง

๔.  ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ และกิจกรรมเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การศึกษา การพัฒนาชนบท

 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามที่เห็นสมควร

๔.  ด�าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 

๖.  ไม่ด�าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
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งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๓ ประจ�าปี ๒๔๖๑

 หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้ประกอบคุณงามความดี

แก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ เป็นนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม พัฒนาการศึกษา ผู้เสียสละ

เป็นผู้น�าสตรี ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยริเริ่มก่อตั้งองค์การสาธารณกุศลมากมายตั้งแต่ ๖๐ ปีที่แล้ว 

อีกทั้งเป็นคนไทยคนเดียวและคนเอเชียคนที่สอง ที่ได้รับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานสภาสตรี

ระหว่างประเทศในรอบ ๑๓๐ ปี  ซึ่งมีองค์การสมาชิกถึง ๗๕ ประเทศ รวมทั้งเป็นกรรมการสภาบริหาร

กองทุนระหว่างประเทศ ขององค์การยูเนสโก เพื่อช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ ก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของประชาชน และเกิดสันติภาพในโลก

 คุณสมบัติอันเป็นเลิศเหล่านี้ล้วนเป็นประจักษ์พยานได้ดีถึงการเป็นผู้ที่ยึดมั่นคุณธรรม มุ่งมั่น

ท�างานและเสียสละอุทิศตนเพื่อชาวไทยและชาวโลก องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

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

– UNESCO) จึงได้ประกาศยกย่องให้  หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นบุคคลส�าคัญของโลก ในโอกาส ๑๐๐ ป ี

ชาตกาล ในปี ๒๕๕๘  ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่น ด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ

พัฒนาชุมชน และการศึกษา ด้านวัฒนธรรม

 จึงนับเป็นเกียรติอย่างสูงแก่ประเทศไทย  คนไทย  โดยเฉพาะ สตรีไทย และได้รับพระ

กรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต ุ องค์ประธาน

กิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ ทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการจัดงาน “ ฉลองครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต ์

บุรฉัตร บุคคลส�าคัญของโลก ” ในปี ๒๕๕๘  โดยได้เสด็จทรงเป็นประธานการประชุมเตรียมงาน ๒ ครั้ง 

กับทั้งได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานฉลองฯ เมื่อวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ณ วิเทศสโมสร 

กระทรวงการต่างประเทศ และเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการ “จิตงามดุจดอกบัว” เมื่อวันที่ 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอื่นๆ ในกรุงเทพฯ 

และในส่วนภูมิภาคเพื่อเชิดชูเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานระดับชาติ และระดับโลกของหม่อมงามจิตต์ 

บุรฉัตร บุคคลส�าคัญของโลก

 วัน “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” จัดเป็นครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๒๘ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานที่

หอประชุมบ้านมนังคศิลา เมื่อวันที่ ๑๘  ตุลาคม  ซึ่งเป็นวันที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ถึงแก่อนิจกรรม 

จัดโดยองค์การกุศลต่างๆ ที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  มีส่วนเกี่ยวข้องประมาณ ๔๕ หน่วยงาน

 การจัดงาน “ วันหม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมี

คุณธรรม ต่อเนื่องมาถึงปีนี้ ๒๕๖๑ นับเป็นครั้งที่ ๓๓ เพื่อร�าลึกถึงคุณงามความดีและเผยแพร่เกียรติคุณ
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ของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส�าคัญของโลก  และมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคล

ส�าคัญของโลก” ให้แก่บุคคลผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อเยาวชน สังคม ประเทศชาติ และหมู่บ้านหัตถกรรม

ดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องให้ก�าลังใจอนุชนรุ่นหลังในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเป็นตัวอย่างให้

แก่คนในสังคมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชน 

สังคม และประเทศชาติโดยรวม ซึ่งเป็นการด�าเนินรอยตามจริยปฎิบัติและคุณธรรมส�าคัญข้อหนึ่ง

ของ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ที่ตลอดชีวิตของท่าน มีแต่การให้ให้ความเมตตา ให้โอกาส ให้

เกียรติยกย่อง ให้ก�าลังใจส่งเสริมสนับสนุนเพื่อนร่วมงานผู้น้อย และผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความ

จริงใจ  

 ในปีนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระเมตตาเสด็จ

เป็นองค์ประธานในงาน “ วันหม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร ” อีกวาระหนึ่ง ดุจเดียวกับเมื่อ ๒๖ ปีที่แล้วที่ทรง

พระกรุณาเสด็จทรงเป็นประธานในงาน “ ราตรีกุหลาบพราวดาวสุกใส ” เพื่อหารายได้ก่อตั้งมูลนิธิฯ 

คณะกรรมการมูลนิธิฯ ต่างส�านึกในน�้าพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาตลอดมา นับเป็นพระกรุณาธิคุณ

อันใหญ่หลวง และเป็นมหากุศลยิ่งนัก ยังผลให้มีผู้ศรัทธาทั่วประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงาน

ของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่องตลอดมา

  ในนามของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างสูง  ในความกรุณาของ คุณ

ยงศักดิ์   คณาธนะวนิชย์ และ คุณอรพินท์ คณาธนะวนิชย์ บุตรสาว ที่ได้บริจาคเงินมาแล้ว ๑.๓ ล้าน

บาท ตั้งเป็นกองทุน “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ผู้ทรงคุณและเป็นที่รัก ” เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ 

ขอขอบคุณอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ที่ได้เอื้อเฟื้อให้มูลนิธิฯ ใช้สถานที่ประชุม สถานที่จัดงานและ

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน อย่างดียิ่งตลอดมา  ขอขอบคุณ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัด

กระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ที่กรุณารับ

เป็นประธานจัดท�าหนังสือที่ระลึกเล่มนี้ ซึ่งเป็นหนังสือมีคุณค่า  และเป็นก�าลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัลอย่างยิ่ง  

ขอขอบคุณประธานโครงการและกรรมการทุกคณะ ที่ช่วยคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้ารับรางวัลฯ  ขอขอบคุณ 

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือการจัดงานทุกท่าน รวมทั้งนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยสยาม ธุรกิจบัณฑิตย์และวิทยาลัยเทคโนโลยี่สยามบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ ขอขอบคณุ

อารยา  อรุณานนท์ชัย โดยได้อุปถัมภ์ให้โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ คิดค่าอาหารใน

ราคาลดเป็นพิเศษ และขอขอบคุณ ดร.พรชัย มงคลวนิช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม  ที่สนับสนุนค่า

ใช้จ่ายและการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ ทั้งนี้ย่อมแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่าคณะกรรมการและผู้ให้ความ

สนับสนุนทุกคนเป็นก�าลังส�าคัญในการยกย่องให้ก�าลังใจแก่ผู้บ�าเพ็ญคุณความดีทั่วประเทศ และมีส่วน

ร่วมในการแสดง ความกตเวทิตาคุณต่อ “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ผู้ทรงคุณและเป็นที่รัก ” ซึ่งจากไป

เพียงกาย แต่ได้ฝากผลงานและคุณงามความดี ไว้ในความทรงจ�าของพวกเราตราบนิจนิรันดร์

                                                                   (นายสมพร   เทพสิทธา)

ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร
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ก�าหนดการ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เสด็จไปทรงเป็นประธาน
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส�าคัญของโลก

งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม
ครั้งที่ ๓๓ ประจ�าปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

********************************

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 	  จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
           -  จากหมู่บ้านหัตถกรรมที่เได้รับรางวัลปีนี้ (ทุกภาค) ณ ห้องประชุม ๑ และ    
            หัตถกรรมทั่วไป บริเวณโถงด้านหน้า ชั้น ๑
           -  สินค้าผลิตภัณฑ์คนพิการ
เวลา ๐๙.๐๐ น.   	  พิธีถวายสังฆทาน ชั้น ๓
           -  ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร 
            เป็นประธาน พร้อมพระสงฆ์ ๙ รูป
           -  ประธานองค์การ ๑๐ แห่ง ที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส�าคัญของโลก    
            เป็นประธานก่อตั้ง หรือมีส่วนร่วมก่อตั้ง หรือมีส่วนริเริ่มเป็น     
            กรรมการก่อตั้ง ถวายสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น.   			 พิธีประทานรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส�าคัญของโลก”
            รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจ�าปี ๒๔๖๑ ณ ชั้น ๓
            -  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ     
            ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ ประธานในพิธี
             -  ประทานของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ
             -  ประทานรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส�าคัญของโลก” แก่
                ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาคและประธานคณะ    
               กรรมการอุปการะ เยาวชนประจ�าจังหวัด ทั้งอดีตและปัจจุบัน ของมูลนิธิ   
               ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
                อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา
                 คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
                 ครูในกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ
                ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม (ต�ารวจจราจร     
               พนักงาน กวาดถนน พนักงานขับรถโดยสารประจ�าทาง องค์การขนส่ง    
               มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) พลเมืองดี ดารา    
               นักแสดงที่มีจิตอาสา และอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทา    
               สาธารณภัย)
                 คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
                หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น และผู้น�าหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น
             -  ฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ     
               และผู้รับรางวัล ณ บนเวทีหอประชุมฯ ชั้น ๓
             -  ทรงเยี่ยมร้านค้าของหมู่บ้านหัตถกรรมที่ได้รับรางวัล และ ผลิตภัณฑ์    
               คนพิการ ณ ห้องประชุม๑ และบริเวณโถงด้านหน้า ชั้น ๑
             -  เสวยพระกระยาหารกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้สนับสนุนการจัดงาน  
               ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑
             -  เสด็จกลับตามพระอัธยาศัย
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อ่านหนังสือออก ส�าคัญ

อ่านเหตุการณ์ออก ส�าคัญยิ่งกว่า

อ่านคนอื่นออก ส�าคัญยิ่ง

อ่านตนเองออก ส�าคัญที่สุด

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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รายนาม ประวัติและผลงานโดยสังเขป

ของบุคคลดีเด่นประเภทต่างๆ

และรายชื่อหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น ที่ได้รับรางวัล

“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส�าคัญของโลก”

รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม

ประจ�าปี ๒๕๖๑

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑)
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อดีต ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาค  จ�านวน  ๑ คน

ประเภทประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาค
และ ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจ�าจังหวัด

จ�านวน  ๔๗  คน
ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาค  จ�านวน  ๒  คน

 นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาค ของ
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ปฏิบัติงานให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ทุก
ด้านตลอดเวลา  กับทั้งได้ประสานงานขอความร่วมมือกับประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจ�าจังหวัด 
ในการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ และได้ให้ความสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ 
อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ รวมทั้งการไปร่วมงาน ร่วมประชุมมูลนิธิฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ทุกจังหวัดประจ�าปี  ซึ่งองค์ประธานมูลนิธิฯ ทรงเป็นประธาน โดยจัดประชุม
ได้อย่างสมพระเกียรติยิ่ง 

ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาค ปัจจุบัน  จ�านวน  ๑ คน

ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจ�าจังหวัด  จ�านวน  ๔๕  คน

อดีตประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจ�าจังหวัด  จ�านวน  ๒  คน

 ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจ�าจังหวัด (ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด)
และประจ�ากรุงเทพมหานคร(ภริยาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อ
เยาวชน  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ได้ติดตามดูแลทุกข์สุขของเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 
และสนับสนุนกิจกรรมทุกอย่างของมูลนิธิฯ อย่างดียิ่ง  จ�านวน  ๔๔ คน

นางขนิษฐา  บุญราช 

นางสุคนธ์  เจริญกุล
สงขลา

นางศิริพรรณ  หาญพาณิชย์
สมุทรปราการ

ดร.ปฤถา  พรหมเลิศ
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ประเภทประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาค
และ ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจ�าจังหวัด

จ�านวน  ๔๗  คน

ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาค ปัจจุบัน  จ�านวน  ๑ คน

ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจ�ากรุงเทพมหานคร  จ�านวน  ๑  คน

นางวาสนา  ขวัญเมือง
กรุงเทพมหานคร

นางณัฎฐินีภรณ์  จันทรโณทัย
นครราชสีมา

นางอังคณา  หัตถกิจโกศล
ปราจีนบุรี

นางสิทธินีย์  ทวิพัฒน์
ภูเก็ต

นางศลิษา  ภิรมย์รัตน์
แพร่

นางสุกัญญา ชุมอุปการ
แม่ฮ่องสอน

ผศ.ดร.จุฑามณี  ตระกูลมุทุตา
ยะลา

นางสุจิตรา  ศรีนาม
จันทบุรี

นางวันดี  วุ่นซิ้ว
ชัยภูมิ

นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์
ตราด

นางสุดาภรณ์  สงวนสัตย์
ตาก

นางนวลจันทร์  แย้มศรี
นนทบุรี

ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจ�าจังหวัด ปัจจุบัน  จ�านวน  ๒๕  คน

นางเนาวรัตน์  เอกภาพันธ์
พิษณุโลก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลส�าคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก
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นางกุลทรัพย์  ชื่นโกสุม

เลย

นางจุฬารัตน์  วันไชยธนวงศ์
สุพรรณบุรี

นางอุรสา  จินโต
สุราษฎร์ธานี

นางวัชรินทร์  จิตรวิเศษ
หนองคาย

นางกษมา  อึ้งจิตรไพศาล
อุตรดิตถ์

นางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ
อ�านาจเจริญ

ประธานคณะกรรมการ
อุปการะเยาวชน
ประจ�าจังหวัดที่หมดวาระ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
จ�านวน  ๑๗  คน

นางอุษณี  จงจิระ
นครสวรรค์

นางศศิวิมล  อุทัยพันธ์
สมุทรปราการ

นางเพ็ญจันทร์  จันทร
ราชบุรี

นางจิณณารัชช์  สัมพันธรัตน์
ล�าพูน

นางพิมลรัตน์  สุกใส
ยโสธร

นางนงรัตน์  คงเกษม
ร้อยเอ็ด

นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี
ศรีสะเกษ

นางอัญญาณี  เพ็งจันทร์
สงขลา



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก
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นางปัทมา  วิทย์ด�ารง

นครพนม
นางยินดี  พร้อมมูล

นราธิวาส
นางโศภาพรรณ  วิมลรัตน์

น่าน
นางไขแสง  ศักดา

พังงา

นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดี
เพชรบุรี

นายธวัช  สุระบาล
ศรีสะเกษ

นางนฤมล  พัฒนรัฐ
สงขลา

นางฐิตารีย์  รัตนพิเชฏฐชัย
สตูล

นางศิริโสภา  ตันเสถียร
สมุทรสงคราม

นางพจนันต์  เทวีทิวารักษ์
สระบุรี

นางดรุณี  สายวาณิชย์
สิงห์บุรี

นางทักษณิภร  ปุตระเศรณี
อ่างทอง

นางอัชรา  มากศิริ
อุตรดิตถ์

นางสุชาดา  สีสุวรรณ
ก�าแพงเพชร

นางเนตรชนก  ค�าดี
ฉะเชิงเทรา

นางจิรวรรณ  เพ็ญพาส
สระแก้ว



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลส�าคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก
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นางวันเพ็ญ สุนทรศักดิ์
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

นางสาวกษิรา วาระรัมย์ 
โรงเรียนบ�ารุงรวิรรณวิทยา 

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

นางภัทรา บุณยรัตนสุนทร 
โรงเรียนศรีพฤฒา 

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

นางสาวภาวิณี มะหะมาน 
โรงเรียนสายน�้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

นางกัญญารัตน์ วิเศษสิงห์ 
โรงเรียนวัดสนามแย้

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

นางสงกรานต์ อินเอี่ยม 
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 

อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

นางสาวไพรวรรณ์ กว้างสวาสดิ์ 
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 

อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

นางสาวดรุณี พละสุข 
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

นางสาวศิริมา เข่งเงิน 
โรงเรียนบ้านป่าเหียง 

อ.คลองขลุง จ.ก�าแพงเพชร

รายนามครู  และ/หรือ เจ้าหน้าที่ในจังหวัดผู้รับผิดชอบงาน

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  เพื่อเยาวชน  ในพระบรมราชินูปถัมภ์

อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเมตตาจิตที่คู่ควรแก่การยกย่อง

ผู้ได้รับรางวัล  “ หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร บุคคลส�าคัญของโลก ”  
รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม  

ประจ�าปี ๒๕๖๑   จ�านวน   ๘๐   คน (จาก   ๕๓   จังหวัด)



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก
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นางทัศนี การเนตร 
โรงเรียนวัดบางโรง 

อ.คลองเข่ื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

นางณัทชาภา กิรัตน์ 
โรงเรียนดัดดรุณี 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

นางสาวเพ็ญศรี จินดาศักดิ์ 
โรงเรียนหัวถนนวิทยา
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

นายนภดล ปาจิตต์ 
โรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ) 

อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

นางสาวปัทมวรรณ ศรีวิลัย 
โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 

อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ว่าท่ีร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน 
ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

นางพิชญ์สินี ฦาชา 
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

นางจรรยา พุ่มคง 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

อ.ปะทิว จ.ชุมพร

นางสาวเกษสุดา จันแดง 
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

นางสายสมร ใจสืบ 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

อ.เมือง จ.เชียงราย

นายพิทักษ์ชัย วงศ์ตระกูล 
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) 

อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

นางสุเมตตา ลิ่มอรุณ 
โรงเรียนวังวิเศษ 
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลส�าคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

42

นางศิริรัตน์ ศุภนราพรรค์ 
โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ 

(นิเทศก์อุปถัมภ์)
อ.แหลมงอบ จ.ตราด

นางสาวพฤติลักษณ์ ฉันทานุสิทธิ์ 
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ารุง 

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

นางสาวธิดารัตน์ กาน�า 
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 

อ.สามเงา จ.ตาก

นางสุภาวดี กิจประเสริฐ 
โรงเรียนสามพรานวิทยา 
อ.สามพราน จ.นครปฐม

นางสุดาวัลย์ นามพลแสน 
โรงเรียนบ้านโคกกลาง 
อ.ปลาปาก จ.นครพนม

นางสาวนัดดา แสงผา 
โรงเรียนพะทายพิทยาคม 
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

นางสาวปาริชาติ ช่วยรอดหมด 
โรงเรียนวัดนาเหรง

อ.นบพิต�า จ.นครศรีธรรมราช

นายจิรพล ลิวา 
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 
อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

นางสะดียะห์ เต๊ะมาลอ 
โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 

อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

นางแววมณี ไข่มุกด์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

อ.เมือง จ.นราธิวาส

นางจิราภรณ์ เชียงจันทร์ 
โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 
อ.สันติสุข จ.น่าน

นางรักษ์มณี ผลแก้ว 
โรงเรียนบ้านโชคกราด 
อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก
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นางหทัยรัตน์ ปะติเพนัง 
โรงเรียนบ้านหาดขาม  

อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

นางสาวสุทิศา เขียวหวาน 
โรงเรียนกุยบุรีวิทยา  

อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

นางนิตยา วิจิตร 
โรงเรียนวัดสารวัน 
อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

นางสาวสุมาลี ขาวแสง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

อ.เมือง จ.ปัตตานี

นางอัมพร กระแสร์นุช 
โรงเรียนวัดปากคลอง(ประชามหาราช) 

อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

นางสาวจุฑาทิพ จันทขันทร์ 
โรงเรียนวัดนารายณิการาม 

อ.กะปง จ.พังงา

นางสาวสมบูรณ์ รอดดิษฐ ์
โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 
อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

นางอ�าพิน สุขสวัสดิ์ 
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 
อ.สามง่าม จ.พิจิตร

นางสาวพิไลลักษณ์ โตมิ 
โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 

อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

นางผกาวลี มนตรีภักดิ์
โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 

อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

นางรัชนี อินพุ่ม 
โรงเรียนวัดจันทราวาส 
(ศุขประสารราษฎร์)
อ.เมือง จ.เพชรบุรี

นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ 
โรงเรียนหนองไผ่  

อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลส�าคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก
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นางเพ็ญนภา ท้าวพันวงค์ 
โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 

อ.ร้องกวาง จ.แพร่

นางวิลาวัลย์ ก้อนมณี 
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 

อ.สูงเม่น จ.แพร่

นางสาวทิพสุคนธ์ สิทธิยากรณ์ 
โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ 

อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

นางณัฐกุล กิ่งแก้ว 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
อ.เมือง จ.ภูเก็ต

นางพรทิพย์ โมกศรี 
โรงเรียนบ้านเม็กด�า 

อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

นางชมัยพร ศิดสันเทียะ 
โรงเรียนบ้านงิ้ว 

อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

นางณัฏฐวันดี วงค์อินตา 
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน

อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

นางเตือนใจ สมคิด 
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 

อ.แกลง จ.ระยอง

นางสาวอนันต์ภา เกษรบัว
โรงเรียนวัดสันติการาม  
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

นางจิดาภา ปรีคาน 
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 

อ.บางแพ จ.ราชบุรี

นางสาวณีรนุช กลมอ่อน 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

อ.เมือง จ.ลพบุรี

นางทิพรัตน์ จูจันทร์ 
วิทยาลัยการอาชีพเถิน 

อ.เถิน จ.ล�าปาง



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

45

นางพิจิตตา เอ่ี่ยมเฉย 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖

 จังหวัดล�าพูน
อ.ป่าซาง จ.ล�าพูน

นางอรพิน จันทรา 
โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 

อ.ท่าล่ี่ จ.เลย

นางพิกุล พุทธมาตย ์
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 

อ.ปากชม จ.เลย

นางเกษร สมใจ 
โรงเรียนบ้านผักขะ 

อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

ดาบต�ารวจหญิงศศิวิมล คงศรีเจริญ 
โรงเรียน ตชด.บ้านชายควน

อ.สะเดา จ.สงขลา

นางอรวรรณ ฝอดสูงเนิน
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

นางนิตยา ขาวสะอาด 
โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 
อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

นายเจษฎา สายพิมพ์ 
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด (พิพัฒน์ดวง
ราษฎร์บ�ารุง) อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

นางวรวรรณ เตโช 
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้

 อ.เมือง จ.สระบุรี

นางวะจี ชะเอม 
โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข 
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

นางสาวรภัสสา ศศิร์ภัทร 
ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี 

อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

นางอรพิน ทองดี 
โรงเรียนวัดวังจิก 

อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลส�าคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

46

นายเธียร ศิริสกุล 
โรงเรียนท่าชีวิทยาคม 

อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎ์ธานี

นางสาวเฉลิมขวัญ กุศลสุข 
โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 

อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎ์ธานี

นางเสาวนีย์ บู่แก้ว 
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 
อ.นากลาง จ.หนองบัวล�าภู

นางสุพรรณี อินมะณี 
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

อ.โพธ์ิทอง จ.อ่างทอง

นางธนพร สิงสุพรรณ 
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง

 อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

นายกันทรากร นาคจันทร์ 
โรงเรียนชัยนาค�าวิทยา
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

นายวิชัย พูลศรี
โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 

อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

นางสาวรัชนก ธัญญเจริญ 
โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 

อ.เมือง จ.อุทัยธานี

นางสาวกนกวรรณ แสนทวีสุข 
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 

อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

นางทองเลียน แฉขุนทด 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔
อ.วารินช�าราบ จ.อุบลราชธานี

นางสุนียา มหาชาติ 
โรงเรียนบ้านท่ายางชุม

อ.หัวตะพาน จ.อ�านาจเจริญ

หมายเหตุ 

 บางจังหวัดไม่มีผู้ได้รับรางวัลฯ หรือ

บางจังหวัดมีผู้ได้รับรางวัลฯ เพียง ๑ คน 

เนื่องจากจังหวัดเหล่านั้น มีจํานวนสถาน

ศึกษาที่มี เยาวชนผู ้ รับทุนไม ่ครบตาม

ระเบียบการคัดเลือก หรือจังหวัดไม่แจ้งผล

การคัดเลือก หรือจังหวัดคัดเลือกมาไม่ครบ

ตามจํานวนที่มูลนิธิฯ แจ้งคัดเลือก
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ประเภทผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม
จ�านวน  ๖๒  คน

ต�ารวจจราจร จ�านวน  ๑๐  นาย
ชื่อ-สกุล    ดาบต�ารวจ ธนาธิป  ประเสริฐ อายุ  ๕๓  ปี
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดเชียงราย
การศึกษา ปริญญาโท
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีต�ารวจนครบาล ดอนเมือง   
 (ปฏิบัติหน้าที่อ�านวยการจราจร บริเวณแยกคลังน�้ามันบาฟส์ 
 ถนนก�าแพงเพชร ๖) อายุงาน  ๒๗  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้พิทักษ์
สันติราษฎร์ จนได้รับรางวัลจากรองผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล ช่วยเหลือประชาชน
หมดสติ โดยการ CPR จนฟื้น

ชื่อ-สกุล    ดาบต�ารวจ ประพันธ์  อัศวภูมิ อายุ  ๕๑  ปี
ภูมิล�าเนาเดิม   จังหวัดร้อยเอ็ด
การศึกษา   มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีต�ารวจนครบาล บางขุนเทียน  
 (ปฏิบัติหน้าที่ ประจ�าจุดแยก บางบอน และทางต่างระดับสวน 
 เรียบ) อายุงาน  ๒๗  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นข้าราชการต�ารวจที่ท�าหน้าที่จราจร ด้านอ�านวยการจราจร
ในพื้นที่รับผิดชอบมานานกว่า ๒๗ ปี เป็นผู้มีความรู้ มีปฏิภาณไหวพริบ ในการปฏิบัติ
งานด้านการจราจรเป็นอย่างดี จนได้รับค�าชมเชยจากผู้บังคับบัญชา โดยตลอด เป็นผู้มี
ระเบียบวินัย เอาใจใส่ต่อระเบียบค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาตลอดมา แต่งกายสะอาด
เรียบร้อย

ชื่อ-สกุล    ดาบต�ารวจ เผชิญโชค  ฑีฆายุ  อายุ  ๔๓  ปี  
ภูมิล�าเนาเดิม   จังหวัดปราจีนบุรี
การศึกษา   ปริญญาโท 
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีต�ารวจนครบาล พญาไท (ปฏิบัติ 
 หน้าที่ประจ�าจุดและกดสัญญาณ ไฟจราจร บริเวณแยก  
 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) อายุงาน  ๒๐  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล จัดระเบียบรถตู้บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ทหาร ช่วยเหลือประชาชนที่รถเสียระหว่างเดินทาง ติดตามเจ้าของกระเป๋าสตางค์มารับ
กระเป๋าสตางค์ที่สูญหาย เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในระเบียบวินัย ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายไปอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ

ชื่อ-สกุล    ดาบต�ารวจ พิระชาติ  บัวมาศ อายุ  ๔๒  ปี  
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดนครศรีธรรมราช
การศึกษา ปริญญาตรี
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ผู้บังคับหมู่ งานสายตรวจ ๒ กองก�ากับการ ๑ กองบังคับการ 
 ต�ารวจจราจร(ปฏิบัติหน้าที่ประจ�าจุดหน้าโรงเรียนวัฒนา 
 วิทยาลัย และ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย) อายุงาน ๑๒ ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ได้รับรางวัลปราบปรามยาเสพติดดีเด่น งานสายตรวจ ๒ กอง
ก�ากับการ ๑ กองบังคับการ ต�ารวจจราจร ประจ�าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ได้รับรางวัล
มนุษยสัมพันธ์ดีเด่น และงานจราจรผู้มีผลการจับกุมดีเด่น งานสายตรวจ ๒ กองก�ากับ
การ ๑ กองบังคับการต�ารวจจราจร ประจ�าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
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ชื่อ-สกุล  ดาบต�ารวจ ภัทรพล  วงศเจริญ อายุ  ๔๘  ปี  
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดพะเยา
การศึกษา ปริญญาตรี
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีต�ารวจนครบาล ลุมพินี (ปฏิบัติ 
 หน้าที่ สายตรวจเฉพาะกิจ บริเวณ เขตพื้นที่สุขุมวิท ซอย ๓  
 และ ซอย ๔) อายุงาน  ๒๓  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นข้าราชการต�ารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเด่น ตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต�ารวจประจ�าเดือน กันยายน ๒๕๖๐ จาก
ผู้ก�ากับการ สน.ลุมพินี  ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการต�ารวจดีเด่น 
ด้านการจราจร จากคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลการบริหารงานต�ารวจ 
สน.ลุมพินี ได้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรเยาวชนสัมพันธ์ รุ่นที่ ๓๖๗ ของกอง
บัญชาการต�ารวจนครบาล

ชื่อ-สกุล    ดาบต�ารวจ ศักดิ์ศรี  สาสีดา อายุ  ๔๕  ปี  
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดอุบลราชธานี
การศึกษา ปริญญาตรี
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน  ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีต�ารวจนครบาล มีนบุรี (ปฏิบัติ 
 หน้าที่อ�านวยการจราจรบริเวณแยกโรงเรียนพาณิชยการ       
 มีนบุรี และหน้า วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรี บริหารธุรกิจ)  
 อายุงาน  ๒๒  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ปฏิบัติหน้าที่งานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของสถานี
ต�ารวจนครบาลสุวินทวงศ์ ช่วยราชการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ 
กองบังคับการต�ารวจนครบาล ๓ ตามโครงการ สถานที่ควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการ
รอตรวจพิสูจน์ “บ้านหนองจอก” ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา เป็นวิทยากรประจ�า 
สน.มีนบุรี ด้านการจราจรและยาเสพติด ในสถานศึกษา

ชื่อ-สกุล    ดาบต�ารวจ เสรี  อินทสระ อายุ  ๔๙ ปี   
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดสงขลา  
การศึกษา ปริญญาโท
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีต�ารวจนครบาล จักรวรรดิ   
 (ปฏิบัติหน้าที่ ประจ�าจุดในเขตพื้นที่ สน.จักรวรรดิ (เยาวราช  
 ส�าเพ็ง , คลองถม)และขับรถยก ) อายุงาน  ๓๐  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ได้รับรางวัลตามโครงการวิทยากรครูต�ารวจแดร์ / ได้รับ
รางวัลตามโครงการช่วยเหลือพี่น้องต�ารวจใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ที่เป็นต�ารวจที่มี
อุดมการณ์ ผลงานเด่น / ได้รับรางวัลโครงการ ๕ ธันวาคม มอบทุนการศึกษา , 
อุปกรณ์กีฬา , สิ่งของต่างๆ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง 

ชื่อ-สกุล    ดาบต�ารวจ สุระชาติ  ประเสริฐวงค์  อายุ  ๕๑  ปี  
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดศรีสะเกษ
การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีต�ารวจนครบาล  บางคอแหลม  
 (ปฏิบัติหน้าที่ประจ�าจุดแยกพระราม ๒ , จุดกลับรถปากซอย  
 สุขสวัสดิ์ ๖ และ ๗)  อายุงาน  ๒๘  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ภารกิจพิเศษ คือ ได้ท�าการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นผู้
ขับรถนั่งส่วนบุคคล และน�้ามันหมด บริเวณใกล้แยกพระราม ๒ จึงได้น�าเจ้าของรถไป
ซื้อน�้ามันมาเติม ซึ่งมีปั๊มให้บริการไม่มาก และได้ช่วยอ�านวยความสะดวกการจราจร 
ในขณะที่เติมน�้ามันจนเสร็จสิ้นภารกิจ และได้น�าถังน�้ามันส่งคืนปั้มน�้ามัน ซึ่งการกระ
ท�าดังกล่าว ได้รับค�าชมเชยจากประชาชนในโซเชียลและสื่อมวลชน
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ชื่อ-สกุล    ดาบต�ารวจ ฤทธิรงค์  มุกดา  อายุ  ๔๗  ปี  
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดชัยภูมิ
การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓)
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ผู้บังคับหมู่งานปฏิบัติงานตามโครงการพระราชด�าริ ๑ กองก�ากับ  
 การ ๖ กองบังคับการต�ารวจจราจร (ปฏิบัติหน้าที่ประจ�าจุดทางลง  
 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งพหลโยธิน)  อายุงาน  ๒๑  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ภารกิจพิเศษ คือช่วยเหลือหญิงคลอดบุตรฉุกเฉิน บนรถยนต์
นั่งส่วนบุคลล บริเวณปากซอยลาดพร้าวขาเข้าและอ�านวยความสะดวกการจราจร ส่งโรง
พยาบาลราชวิถี ทั้งแม่และเด็กปลอดภัย

ชื่อ-สกุล    จ่าสิบต�ารวจ ชวินณธรรศ ผดุงธรรมะสันติ อายุ ๓๓  ปี  
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดอุบลราชธานี
การศึกษา ปริญญาตรี
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีต�ารวจนครบาล ลาดพร้าว (ปฏิบัติ  
 หน้าที่สายตรวจจราจร ทั้งเส้นถนนลาดพร้าว, ถนนนวมินทร์ และ   
 แยกส�านักงานที่ดิน)  อายุงาน  ๙  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการพระราชทานและประชาชนจิตอาสา 
“โครงการท�าความดี ด้วยหัวใจ” งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ให้ความช่วยเหลือรถยนต์
น�้ามันหมด ที่หน้าแม็คโคร สาขาบางกะปิ ให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นลมหมดสติบนรถ
ประจ�าทาง โดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรีบประสานหน่วยกู้ภัย เพื่อน�าส่งโรงพยาบาล 
ท�าให้ผู้ป่วยปลอดภัย

ชื่อ- สกุล นางแฉล้ม  ลีลาสุวณิชย์ อายุ  ๕๘  ป ี
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดบุรีรัมย์  
การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๓   
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานกวาด (รอบเช้า) เขตลาดกระบัง (พื้นที่ถนนฉลองกรุง 
 ตั้งแต่แยกสะพานคลองปรือ ถึงหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ ์
 ไวยวัฒน์) อายุงาน  ๒๐  ปี   
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่าง
ดี มีความตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ อุทิศเวลาให้ราชการ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ต่อเพื่อนร่วมงานและประชาชน

ชื่อ- สกุล นางภาวิณี  ชื่นบาน  อายุ  ๔๙  ป ี
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖   
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานกวาด (รอบเช้า) เขตบางคอแหลม (พื้นที่ถนน  
 พระรามที่ ๓ ตั้งแต่หน้าศูนย์การค้าทรี ออน ทรี ถึงแยก  
 ถนนเจริญราษฎร์ และ เกาะกลางใต้สะพาน) 
 อายุงาน  ๑๙  ปี  
สรุปผลงานที่ไดรับรางวัล เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบ
หมาย เสียสละอุทิศตนให้กับงานในหน้าที่ เป็นคนสุภาพ เรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงานและประชาชนในพื้นที่

พนักงานกวาดถนน จ�านวน ๑๐ คน
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ชื่อ- สกุล นางมนู  สันติเพชร  อายุ  ๕๕  ปี 
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดพิจิตร   
การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔   
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานกวาด (รอบเช้า) เขตบางพลัด (พื้นที่ถนนบรม   
 ราชชนนี (ฝั่งขาเข้า)  ตั้งแต่คลอง บางบ�าหรุ ถึง   
 ทางออกห้างสรรพสินค้าเมเจอร์ปิ่นเกล้า) อายุงาน   
 ๑๒  ปี    
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติงาน ขยันหมั่นเพียรดีมาก รับผิดชอบ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เสียสละ อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
เพื่อนร่วมงานและประชาชน สุภาพ อ่อนน้อม 

ชื่อ- สกุล นางมานิต  จรูญเนตร  อายุ  ๕๖  ปี 
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดชัยนาท   
การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔   
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานกวาด (รอบเช้า) เขตสะพานสูง (พื้นที่ถนน  
 รามค�าแหง  ตั้งแต่หน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
 น้อมเกล้า ถึงซอยรามค�าแหง ๑๕๒) อายุงาน  ๒๑  ปี  
สรุปผลงานที่ไดรับรางวัล เป็นผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติงาน ขยันหมั่นเพียร อดทน รับผิด
ชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความประพฤติดี อุทิศเวลาช่วยเหลือกิจกรรม
ของหน่วยงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและประชาชน

ชื่อ- สกุล นางเมียด  โนนนาตร์  อายุ  ๕๖  ป ี
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดสุพรรณบุรี   
การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔   
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน  พนักงานกวาด (รอบเช้า) เขตห้วยขวาง (พื้นที่ถนน  
 รัชดาภิเษก ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงห้วยขวางถึงร้านกวงทะเล 
 เผา) อายุงาน  ๒๐  ปี 
สรุปผลงานที่ไดรับรางวัล เป็นผู้มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ อุทิศเวลาให้กับราชการ 
มีความเสียสละ ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจท�างานที่ได้รับมอบหมาย รักษาระเบียบวินัย มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และประชาชน มีความคิดริเริ่มและแก้ไขงาน
ได้ดี

ชื่อ- สกุล นางรุ่งลักษณ์  ดวงชื่น  อายุ  ๔๑  ป ี
ภูมิล�าเนาเดิม กรุงเทพมหานคร   
การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖   
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานกวาด (รอบเช้า) เขตบางบอน (พื้นที่ถนน
 กาญจนาภิเษก (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่คลองบางบอน ถึง แยก 
 ทางเข้าถนนเอกชัย) อายุงาน  ๑๓  ปี  
สรุปผลงานที่ไดรับรางวัล เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ เสียสละเวลา ให้แก่ทางราชการ รับผิดชอบหน้าที่  มีน�้าใจกับ
เพื่อนร่วมงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย
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ชื่อ- สกุล นางวาศีรฎา  ยงพฤกษา อายุ  ๕๙  ป ี
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดยโสธร   
การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔   
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน  พนักงานกวาด (รอบเช้า) เขตคลองสาน (พื้นที่โค้ง
 วงเวียนใหญ่ ตั้งแต่ร้านทองแม่ทองสุข ถึงมุมถนน  
 เจริญรัถ) อายุงาน  ๒๗  ปี  
สรุปผลงานที่ไดรับรางวัล เป็นผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติงาน ขยันหมั่นเพียร อดทน อุทิศ
เวลาให้กับราชการ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มี
มนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและประชาชนในพื้นที่ ที่ปฏิบัติงาน สุภาพ
อ่อนน้อม

ชื่อ- สกุล นางสายทอง  เกิดศิริ  อายุ  ๕๖  ป ี
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดร้อยเอ็ด  
การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔   
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานกวาด (รอบเช้า) เขตดอนเมือง (พื้นที่ถนนสรง  
 ประภา ตั้งแต่ซอยสรงประภา ๕  ถึง แยกประชาอุทิศ)   
 อายุงาน  ๑๐ ปี   
สรุปผลงานที่ไดรับรางวัล เป็นผู้มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ อุทิศเวลาให้กับราชการ 
นอกเหนือหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้งานบรรลุผลตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและประชาชนในพื้นที่ ที่ปฏิบัติงาน เป็นคนสุภาพ

ชื่อ- สกุล นางสุนีย์  ศรีสุข อายุ  ๕๙  ป ี
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดกาญจนบุรี   
การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๗   
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานกวาด (รอบเช้า) เขตบึงกุ่ม (พื้นที่ถนนนวมินทร์  
 (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่ซอยนวมินทร์ ๓๐ ถึง หน้าร้านตั้ง  
 วัฒนา)  อายุงาน ๒๐  ปี
สรุปผลงานที่ไดรับรางวัล  เป็นผู้รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย มี
ความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของทาง
ราชการ เชื่อฟังค�าสั่งผู้บังคับบัญชา มีน�้าใจ เอื้อเฟื้อ อุทิศเวลาช่วยเหลือกิจกรรม
ของหน่วยงาน

ชื่อ- สกุล นายสมภพ  คล้ายหุ่น อายุ  ๔๐  ป ี
ภูมิล�าเนาเดิม กรุงเทพมหานคร   
การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖   
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานกวาด (รอบเช้า)  เขตบางขุนเทียน (พื้นที่เส้น  
 ทางเดินชมและศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบางขุนเทียน)  
 อายุงาน  ๙  ปี  
สรุปผลงานที่ไดรับรางวัล เป็นผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติงาน ขยันหมั่นเพียร อดทน อุทิศ
เวลาให้กับราชการ  ดูแลท�าความสะอาดทรัพย์สินของทางราชการอย่างดี 
มีน�้าใจกับเพื่อนร่วมงาน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ 
อ่อนน้อม



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลส�าคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

52

ชื่อ - สกุล    นายชินวัตร  ฤกษ์ชัย อายุ  ๔๙  ป ี       
ภูมิล�าเนาเดิม    จังหวัดบุรีรัมย์         
การศึกษา    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓)
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน  พนักงานขับรถ สาย ๓๙ ตการเดินรถที่ ๑  (จาก ตลาดไท ถึง 
 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) อายุงาน  ๒๓  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นโครงการธนาคารความดี  
จ�านวน ๑๒ ครั้ง ติดต่อกัน ผ่านการอบรมหลักสูตรภาษามือไทยเพื่อการสื่อสารและการ
จัดการล่ามภาษามือ การส่งเสริมศักยภาพผู้น�าในการให้บริการ และการใช้รถโดยสาร 
HINO-NGV อย่างถูกต้อง ได้รับโอกาสให้ไปดูแลนักกีฬาคนพิการ ในการแข่งขันกีฬา 
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ ชมรมทหารผ่านศึก กิจกรรม ๕ 
ส. และกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และประพฤติตนอยู่ในระเบียบ
วินัย  ข้อบังคับ  ค�าสั่ง แบบแผนและข้อปฏิบัติขององค์การ ไม่มีโทษทางวินัยหรือข้อ
ร้องเรียน ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุ มีความขยันหมั่นเพียร อุทิศเวลาในการท�างาน ช่วยงาน
อื่น นอกเหนืองานประจ�า 

ชื่อ - สกุล    นายบรรพต  คะหินทพงษ์ อายุ  ๕๔  ปี       
ภูมิล�าเนาเดิม    จังหวัดนนทบุรี           
การศึกษา    ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน  พนักงานขับรถ สาย ๖๖ เขต การเดินรถที่ ๗ (จาก ศนูย์ราชการ
 แจ้งวัฒนะ ถึง สถานีขนส่งสายใต้ใหม่) อายุงาน  ๑๒  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล    ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นโครงการธนาคารความดี 
๕ - ๑๐ ครั้ง/ปี ทุกปีตั้งแต่ ปี  ๒๕๔๙  ถึง ปัจจุบัน โดยปี ๒๕๖๐ ได้รับ จ�านวน ๗ ครั้ง 
มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละ มีจิตอาสาช่วยเหลืองานกิจกรรมของหน่วยงานและ
สังคม  เช่น ได้รับหนังสือชมเชยจากเจ้าอาวาสวัดเสาธงหิน  กรณีช่วยบ�าเพ็ญประโยชน์ 
กวาดล้างท�าความสะอาด บริเวณโรงทานและลานวัด  เป็นประจ�าทุกวันพระ และวัน
ส�าคัญทางศาสนา มีจิตอาสา เสียสละ ช่วยเหลืองานกิจกรรรมของหน่วยงาน ปฏิบัติ
หน้าที่ขับรถโครงการไหว้พระ ๙ วัด  ท�าความสะอาด ห้องสุขา และท่าปล่อยรถ เป็น
ประจ�า ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย ข้อบังคับ ค�าสั่ง แบบแผนและ
ข้อปฏิบัติขององค์การ ไม่มีโทษทางวินัยหรือข้อร้องเรียน  ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุ

ชื่อ - สกุล    นายพรรษา  สิริวรพันธ์ อายุ  ๔๘  ป ี       
ภูมิล�าเนาเดิม     กรุงเทพมหานคร      
การศึกษา    มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน  พนักงานขับรถ  สาย ๕๒๖  เขตการเดินรถที่ ๒  (จาก   
 สวนสยาม ถึง หนองจอก) อายุงาน  ๒๒  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการธนาคารความดี ๒๒ 
ครั้ง ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๑ เก็บโทรศัพท์มือถือได้ส่งให้ผู้
บังคับบัญชา ติดต่อเจ้าของมารับ ขับรถดี มีมารยาท มีจิตอาสา เสียสละอุทิศเวลาหลัง
เลิกงาน ช่วยกิจกรรมของหน่วยงาน ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนพนักงาน สาย ๕๒๖ 
ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับ ค�าสั่ง แบบแผนและข้อปฏิบัติขององค์การ 
ไม่มีโทษทางวินัยหรือข้อ ร้องเรียน ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุ

พนักงานขับรถโดยสาร ขสมก. จ�านวน ๑๐ คน
ก. รถประจ�าทาง ขสมก. จ�านวน  ๘ คน
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ชื่อ - สกุล    นายไพสันติ์   เขียวดี อายุ  ๕๕  ป ี       
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดตราด                 
การศึกษา    ประถมศึกษาปีที่ ๔
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานขับรถ สาย ๗๓ ก เขตการเดินรถที่ ๘  (จาก 
 สวนสยาม ถึง สะพานพุทธ) อายุงาน  ๒๔  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการธนาคารความดี 
๘ ครั้ง มีความขยันหมั่นเพียร อุทิศเวลาในการท�างาน  เสียสละวันหยุดประจ�า
สัปดาห์มาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่หวังผลตอบแทน มีจิตอาสา ให้ความร่วมมือ ช่วย
เหลือกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย ข้อบังคับ ค�า
สั่ง แบบแผนและข้อปฏิบัติขององค์การ ไม่มีโทษทางวินัยหรือข้อร้องเรียน  ขับ
รถไม่เกิดอุบัติเหตุ   

ชื่อ-สกุล นายทองแหวน  ดวงมณี     อายุ  ๔๓  ป ี
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดศรีสะเกษ
การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานขับรถ สาย ๒๑  เขตการเดินรถที่ ๕  (จาก วัด 
 คู่สร้าง เขตทุ่งครุ ถึง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย)  
 อายุงาน ๑๕  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล    ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการธนาคารความ
ดี ๕ ครั้ง  ผ่านการอบรมหลักสูตรป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม,การให้
ข่าวและแบบธรรมเนียมทหาร,คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน มีจิตอาสา อุทิศเวลาช่วยงานปรับปรุง สถานที่
ท�างาน ให้ความร่วมมือผู้บังคับบัญชา   มีความขยันหมั่นเพียร อุทิศเวลาในการ
ท�างาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อหน่วยงานและสังคม ขับรถไม่
เกิดอุบัติเหตุ  ไม่มีโทษทางวินัยหรือข้อร้องเรียน 

ชื่อ-สกุล นายวิชาญ   แสงวงศ์ อายุ  ๕๑   ปี
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดสุรินทร์           
การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานขับรถ สาย ๑๗๙ เขตการเดินรถที่ ๔ (จาก 
 อู่พระราม ๙ ถึง ท่าเรือพระราม ๗) อายุงาน  ๑๖  ปี   
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นโครงการธนาคาร
ความดี ๘ ครั้ง มีความขยันหมั่นเพียร   เสียสละอุทิศเวลาหลังเลิกงาน วันหยุด
ประจ�าสัปดาห์และวันลาทุกประเภท  ช่วยซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่
ท�างาน ให้ความร่วมมือหัวหน้างานในกิจกรรมขององค์การทุกด้าน โดยไม่ขอรับ
สิทธิ์ผลประโยชน์สิ่งตอบแทนใดๆ ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย ข้อบังคับ ค�าสั่ง  
แบบแผนและข้อปฏิบัติขององค์การ ไม่มีโทษทางวินัยหรือข้อร้องเรียน ขับรถไม่
เกิดอุบัติเหตุ
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ชื่อ - สกุล     นายวิริยะ  ทรงทรัพย์  อายุ   ๕๖  ปี       
ภูมิล�าเนาเดิม     จังหวัดราชบุรี  
การศึกษา     มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน   พนักงานขับรถ  สาย ๒ เขตการเดินรถที่  ๓  (จาก  
   ส�าโรง ถึง ปากคลองตลาด) อายุงาน  ๑๙  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล  ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นโครงการธนาคารความ
ดี ๑๒ ครั้ง  มีจิตอาสาเสียสละ อุทิศเวลาหลังเลิกงานและวันหยุดประจ�าสัปดาห์ช่วย
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน  โดยไม่หวังผล
ตอบแทน ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย ข้อบังคับ ค�าสั่ง แบบแผนและข้อปฏิบัติ
ขององค์การ ไม่มีโทษทางวินัยหรือข้อร้องเรียน ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุ
         
ชื่อ - สกุล     นายสนอง  หลักตา   อายุ  ๕๓  ปี       
ภูมิล�าเนาเดิม      จังหวัดหนองบัวล�าภู        
การศึกษา     มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน   พนักงานขับรถ สาย  ๔๒  เขตการเดินรถที่ ๖  (จาก  
   วงกลมเสาชิงช้า  ถึง วงกลมเสาชิงช้า กล่าวคือ ขับรถ 
   เป็นวงกลม ผ่านถนนราชด�าเนิน ห้าง สรรพสินค้า  
   พาต้า สามแยกไฟฉาย ท่าพระ บางยี่ขัน วงเวียนใหญ่  
   สะพานพระปกเกล้า  ปากคลองตลาด  ดิโอสยาม   
   และ กลับมาที่ วงกลมเสาชิงช้า) อายุงาน  ๒๖  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นโครงการธนาคารความดี  
จ�านวน ๙ ครั้ง  ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นโครงการ ขับขี่ปลอดภัย ไม่ร้องเรียน 
เพียรท�าดี  ได้รับการคัดเลือกให้เดินทางไปดูงานด้านการขนส่งรถยนต์โดยสาร ที่
ประเทศไต้หวัน ในฐานะพนักงานขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุ มีความขยันหมั่นเพียร  อุทิศ
ตน เสียสละเวลานอกเวลางานและวันหยุด ช่วยดูแลความสะอาด ซ่อมแซมท่อ
ประปา,ไฟฟ้า,ติดป้ายบอกเส้นทาง  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้ความร่วมมือและช่วย
เหลืองานผู้บังคับบัญชาในการทดสอบผู้สมัครเป็นพนักงานขับรถ ประพฤติตนอยู่ใน
ระเบียบวินัย ข้อบังคับ ค�าสั่ง แบบแผนและข้อปฏิบัติขององค์การ ไม่มีโทษทางวินัย
หรือข้อร้องเรียน ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุ

ชื่อ - สกุล     นายชูชัย  มงคลเอี่ยม  อายุ  ๕๐  ปี       
ภูมิล�าเนาเดิม      จังหวัดสุพรรณบุรี           
การศึกษา     ประถมศึกษาปีที่ ๔
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน   พนักงานขับรถ สาย ๗๑ บริษัทฉมาพันธ์การเดินรถ  
   จ�ากัด (จากตลาดปัฐวิกรณ์  ถึง วัดธาตุทอง) อายุงาน   
   ๒๖  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ได้รับหนังสือรับรองการชมเชยจากโซเชี่ยลเน็ตเวิลด์ 
(Face Book) กรณีปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เก็บ Ipad Air Cellular ที่ผู้
โดยสารลืมไว้บนรถแจ้งเจ้าของมารับคืนและไม่ขอรับค่าตอบแทนท่ีเจ้าของเสนอให้ 
ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่เคยถูกร้องเรียน ขยันหมั่นเพียรตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  มีความรับ
ผิดชอบต่องาน

ข.รถร่วมบริการ ขสมก. จ�านวน  ๒  คน
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ชื่อ - สกุล    นายเอกยุทธ   พงษ์โพชน์  อายุ  ๔๘  ป ี       
ภูมิล�าเนาเดิม   จังหวัดอุบลราชธานี  
การศึกษา    ประถมศึกษาปีที่ ๔
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน  พนักงานขับรถ สาย ๓๘ บริษัท ไพศิริเดินรถ จ�ากัด   
 (จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร 
 เกษม) อายุงาน  ๖  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ได้รับการชมเชยจากผู้ใช้บริการผ่านทาง Call Center 
๑๓๔๘ กรณีปฏิบัติหน้าที่มีน�้าใจ ให้บริการ มีกิริยา วาจาสุภาพ มีจิตบริการ ให้การ
ดูแลผู้โดยสารเป็นอย่างดี  อุทิศตนเสียสละเวลาว่าง จากการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ
งานบริษัทฯ ช่วยเลื่อนรถที่จอดกีดขวางในอู่ จัดเก็บให้เรียบร้อย พูดจาไพเราะเหมาะ
สมต่องานบริการ ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่เคยถูกร้องเรียน 

ชื่อ –สกุล    นายค�าแหง  ศรีทอง  อายุ  ๕๒  ปี                
ภูมิล�าเนาเดิม   จังหวัดพิษณุโลก   
การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ  ๒ (จากกรุงเทพมหานคร ถึง  
 อ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์) อายุงาน  ๑๒ ปี 
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นพนักงานขับรถโดยสารดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๑ ปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่บริษัทฯ
จัดขึ้น และได้รับรางวัล  “ขับรถทั้งปีไม่มีอุบัติเหตุ ปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๗”

ชื่อ –สกุล    นายธนกฤตศรณ์  รอดแก้ว อายุ  ๔๗  ปี                
ภูมิล�าเนาเดิม   จังหวัดนครสวรรค์  
การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ ๓ (จากกรุงเทพมหานคร ถึง  
 จังหวัดเชียงใหม่)  อายุงาน  ๑๔ ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นพนักงานขับรถโดยสารดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๑ ปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
บริษัทฯจัดขึ้น และได้รับรางวัลขับรถทั้งปีไม่มีอุบัติเหตุ ปี ๒๕๕๖- ๒๕๕๗

ชื่อ –สกุล    นายปราโมทย์  เชยสาคร อายุ  ๕๕  ปี                
ภูมิล�าเนาเดิม   จังหวัดชุมพร    
การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ ๔ (จากกรุงเทพมหานคร ถึง  
 อ�าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร) อายุงาน  ๑๘  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นพนักงานขับรถโดยสารดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๑ ปฏิบัติ
ตนตาม มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อการบริการส�าหรับพนักงานขับรถ มีความรับ
ผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับรางวัล  “ ขับรถทั้งปีไม่มีอุบัติเหตุ ปี ๒๕๕๗”

ก. รถประจ�าทาง บขส. จ�านวน ๗  คน

พนักงานขับรถโดยสาร บขส. จ�านวน ๑๐ คน
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ชื่อ –สกุล    นายปัญญา  ดิษฐบรรจง  อายุ  ๕๕  ปี                
ภูมิล�าเนาเดิม   จังหวัดสุพรรณบุรี   
การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน  พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ ๓ (จากกรุงเทพมหานคร ถึง  
 อ�าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี) อายุงาน  ๑๓ ปี 
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นพนักงานขับรถโดยสารดีเด่น  ประจ�าปี ๒๕๖๑ 
ปฏบัิตหิน้าท่ีตามกฎระเบยีบของบรษิทัฯ และของกรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครดั 
อุทิศตนและเวลาให้กับบริษัทฯ แม้ในช่วงเทศกาล มีความรู้ในเส้นทางที่รับผิดชอบ 
และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

ชื่อ –สกุล    นายศุภกิจ  ชาติสิริ  อายุ  ๕๑ ปี                
ภูมิล�าเนาเดิม   จังหวัดสมุทรสงคราม  
การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖  
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน  พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ ๓ (จากกรุงเทพมหานคร ถึง  
 จังหวัดภูเก็ต) อายุงาน  ๑๕  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นพนักงานขับรถโดยสารดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๑ เป็นผู้
ที่มีความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติงานให้บริการผู้โดยสารจนเกิดผลดีต่อหน่วยงาน
และบริษัทฯ ได้รับรางวัล “คนดีมีคุณธรรม” ประจ�าปี ๒๕๖๑

ชื่อ –สกุล    นายอ�านาจ  ทิมรัตน์  อายุ  ๕๔ ปี                
ภูมิล�าเนาเดิม   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖  
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน  พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ ๒ (จากกรุงเทพมหานคร ถึง  
  จังหวัดพิษณุโลก)  อายุงาน  ๑๓  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นพนักงานขับรถโดยสารดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๑ ประพฤติ
ตนดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ที่บริษัทฯจัดขึ้น เช่น โครงการรณรงค์เมาไม่ขับ กิจกรรมด้านความปลอดภัย  มีความ
รักในอาชีพด้านบริการ

ชื่อ –สกุล    นายอนุพงค์  แย้มขะมัง อายุ  ๕๑  ปี                
ภูมิล�าเนาเดิม  กรุงเทพมหานคร   
การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖  
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานขับรถโดยสาร ระดับ ๒ (จากกรุงเทพมหานคร ถึง  
 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก) อายุงาน  ๑๒ ปี 
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นพนักงานขับรถโดยสารดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๑ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และของกรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด อุทิศ
ตนและเวลาให้กับบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ เช่น โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุ โครงการเมาไม่ขับ 
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ชื่อ –สกุล    นายนิรันดร์  ไชยสาร  อายุ ๕๐ ปี                
ภูมิล�าเนาเดิม   จังหวัดน่าน 
การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖   
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานขับรถโดยสาร บริษัท เทพสมบัติ จ�ากัด  (จาก  
 กรุงเทพมหานคร ถึง จังหวัดน่าน) อายุงาน  ๑๕  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นพนักงานรถร่วมฯ ดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๑ ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ค�าสั่ง ของบริษัทอย่างเคร่งครัด เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และความตั้งใจใน
การปฏิบัติงาน มีความช�านาญในเส้นทางที่รับผิดชอบ

ชื่อ –สกุล    นายบรรพต  เส็งเอี่ยม อายุ  ๕๙ ปี                
ภูมิล�าเนาเดิม   จังหวัดเพชรบูรณ์   
การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานขับรถโดยสาร บริษัท รถรุ่งเรือง จ�ากัด  (จากสุวรรณภูมิ  
 ถึง อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) อายุงาน  ๒๐  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นพนักงานรถร่วมฯดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๑ มีความช�านาญ
ในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถในเส้นทางที่ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน

ชื่อ –สกุล    นายอ�านาจ  สาระวงษ์  อายุ  ๕๑  ปี                
ภูมิล�าเนาเดิม   จังหวัดกาญจนบุรี
การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานขับรถโดยสาร บริษัท นครชัยแอร์ จ�ากัด   
 (จากกรุงเทพมหานคร ถึง จังหวัดศรีสะเกษ) อายุงาน  ๑๑ ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล  เป็นพนักงานรถร่วมฯ ดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๑ มีความตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกพนักงานขับรถ ได้รับรางวัล “โครงการ 
Smart Driver”ของกระทรวงคมนาคม และรางวัลขับรถปลอดอุบัติเหตุ ๗ สมัย

ชื่อ – สกุล นายเดชาวัต   ปัญญาดี     อายุ  ๔๘  ปี
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดก�าแพงเพชร  
การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒)   
อาชีพ พนักงานราชการ
สถานที่ปฏิบัติงาน  จังหวัดก�าแพงเพชร อายุงาน  ๗  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล   การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า กรณีเรือดูดทราย
ล่มบริเวณแม่น�้าปิง อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร อยู่เวรระวังช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๑ ใน
เขตจังหวัดก�าแพงเพชร และการเฝ้าระวังช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการจมน�้าในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ บริเวณแม่น�้าปิง ในเขตอ�าภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร

ข. รถประจ�าทาง บขส. จ�านวน ๓ คน

อาสาสมัครด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ�านวน ๑๐ คน
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ชื่อ – สกุล นายติณณภพ  กฤชธนากร อายุ  ๓๒ ปี
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดปทุมธานี  
การศึกษา       ปริญญาโท
อาชีพ  ข้าราชการ
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดปทุมธานี อายุงาน  ๕  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ปฏิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด และ อาคารวีก้า อ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี / ช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยจากอุบัติเหตุรถชน บริเวณแยกปู่โพธิ์  อ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และช่วยเหลือผู้ที่
ปีนเสาไฟฟ้าแรงสูง ณ คอสะพานข้ามถนนโรจนะ ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อ�าเภอ
อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อ – สกุล นายทรงวุฒิ   ปันชัย อายุ  ๔๐  ปี
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดชัยนาท  
การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.๓)
อาชีพ  พนักงานราชการ
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดชัยนาท อายุงาน  ๑๐  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยรับผิดชอบ
การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟป่าหมอกควันภาค
เหนือ อบรมให้ความรู้ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ 
ชาวบ้านกรณีต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนจากพายุ

ชื่อ – สกุล นายธนวัฒน์   ตราเต็ง  อายุ  ๕๒  ปี
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดกระบี่                                                        
การศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖
อาชีพ  ค้าขาย
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดกระบี่ อายุงาน  ๑๔  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล น�าเรือออกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย น�้าท่วมที่จังหวัด
ตรัง เข้าระงับเหตุ กรณีเกิดไฟไหม้ห้องครัวของโรงแรมอ่าวนาง ขณะเข้าระงับเหตุไม่มี
อาสาสมัครอื่นเข้าไประวังเหตุเพราะเกรงอันตรายจากถังแก๊ส สุดท้ายสามารถระงับเหตุ
ดังกล่าวได้ และสามารถยกถังแก๊สทั้งหมดออกนอกอาคารอย่างปลอดภัย

ชื่อ – สกุล นายบวรเกียรติ   คชินทร  อายุ  ๓๕  ปี
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดก�าแพงเพชร  
การศึกษา ปริญญาตรี  
อาชีพ  เกษตรกร
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดก�าแพงเพชร อายุงาน  ๑๑  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ได้พบเห็นเหตุเพลิงไหม้บ้าน จึงแจ้งไปยังเทศบาล เพื่อเข้า
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่สภาพที่อยู่อาศัยเป็นบ้านที่ท�าด้วยไม้ไผ่ จึงไม่สามารถดับเพลิง
ได้ทัน ท�าเพียงได้ช่วยเหลือสงเคราะห์ โดยเบื้องต้นเทศบาลได้มอบเงินซ่อมแซมบ้าน 
พร้อมเงินจ�านวนหนึ่ง เพื่อบรรเทาทุกข์ ให้แก่ผู้ประสบภัย รับบริจาคสิ่งของ อาหารแห้ง 
จังหวัดกระบี่  เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัด
ใกล้เคียง เวลากลางคืน จะน�า อปพร. ออกตรวจในพื้นที่ทุกคืน
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ชื่อ – สกุล นายศักดิ์ชัย  ชนะอุดม  อายุ  ๔๒  ปี
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดจันทบุรี                                                     
การศึกษา ปริญญาตรี
อาชีพ รับจ้างทั่วไป
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อายุงาน  ๑๓  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ปฏิบัติหน้าที่เป็นทีมกู้ชีพของต�าบลสะตอน โดยอยู่ประจ�า
ศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุฉุกเฉินศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต�าบลสะตอน จังหวัด
จันทบุรี เมื่อได้รับแจ้งเหตุจะออกช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน โดยใช้ รถกู้ชีพ (EMS) 
ตามสถิติการออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉิน ดังนี้ ออกช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุฉุกเฉิน จ�านวน ๑๘๖ ราย

  
ชื่อ – สกุล นายศิรวิทย์   นาคบรรพต    อายุ  ๓๓  ปี
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดสตูล  
การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
อาชีพ เกษตรกร
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสตูล อายุงาน  ๒  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล  ออกช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ จากเหตุถูกท�าร้ายด้วยอาวุธปืน จน
ได้รับบาดเจ็บ เข้าร่วมค้นหาผู้เสียชีวิตใต้น�้า พื้นที่ป่าพน ร่วมกับทีมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสตูล เข้าร่วมค้นหาผู้เสียชีวิต ทางทะเล ร่วมกับ ต�ารวจน�้า พื้นที่เกาะไข ่
ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บติดภายใน รถสิบล้อพลิกคว�่าหลุดโค้งชนบ้านเรือน
ประชาชน ซึ่งรถดังกล่าวได้ติดตั้งถังแก๊ส NGV ในพื้นที่ อ�าเภอควนโดน จังหวัดสตูล และ
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมและน�้าหลาก ซึ่งผู้ประสบภัยเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ท�าให้มีความเสี่ยงและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

ชื่อ – สกุล นายสมชาย  ประจวบลาภเจริญ  อายุ  ๖๐  ปี
ภูมิล�าเนาเดิม กรุงเทพมหานคร                                          
การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๗
อาชีพ อาสาสมัครองค์กรต่างๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร อายุงาน  ๑๑  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล   ร่วมออกตรวจตราพื้นที่กับส�านักงานเขตหลักสี่ และอาสา
สมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัย และยาเสพติด ในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อลดความ
เสี่ยงและป้องกันการเกิดสาธารณภัย ร่วมกิจกรรมในเวทีไทยนิยมยั่งยืนเพื่อร่วมรณรงค์
ให้ความรู้และสาธิตด้านการป้องกันอัคคีภัยให้แก่ชุมชนในพื้นที่ และอ�านวยความสะดวก
ด้านการจราจร โดยช่วยเหลืองานสถานีต�ารวจนครบาลทุ่งสองห้อง

ชื่อ – สกุล นายสุวัฒน์   ภู่ทองสุข   อายุ  ๔๘  ปี
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดนครราชสีมา    
การศึกษา ปริญญาตรี  
อาชีพ ลูกจ้างประจ�า
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดนครราชสีมา อายุงาน  ๑๐  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถมอเตอร์ไซด์ พบผู้บาดเจ็บ
จ�านวน ๑ ราย เป็นชายได้เข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้น และได้แจ้ง ๑๖๖๙ เพื่อน�ารถ
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พลเมืองดี  จ�านวน  ๙  คน

พยาบาลมารับที่เกิดเหตุผู้ประสบภัยปลอดภัย เข้าระงับรถสารเคมีพลิกคว�่า อ�าเภอ
หนองบุญมาก เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ปั๊มน�้ามัน อ�าเภอปักธงชัย เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้
ข้างศาลตาลคู่ ต�าบลโคกกรวด เข้าระงับรถบรรทุกน�้ามันพลิกคว�่า หน้าปั๊มน�้ามันพงค์กิต 
อ�าเภอสี่คิ้ว และเข้าระงับเหตุรถสารเคมีพลิกคว�่าที่หน้าโรงไฟฟ้า สูบกลับ ล�าตะคลอง 
อ�าเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  

ชื่อ – สกุล นายอภิศักดิ์   พาศรี อายุ  ๔๒  ปี
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดพังงา                                                                          
การศึกษา ปริญญาตรี
อาชีพ  พนักงานราชการ
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดพังงา อายุงาน ๑๐  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล  ช่วยเหลือกรณีรถตู้แหกโค้งชนบ้านเรือนประชาชน มีผู้บาด
เจ็บและเสียชีวิตจ�านวนมากติดอยู่ในรถ ช่วยเหลือกรณีเหตุรถบรรทุกน�้ามันชนเสาไฟฟ้า 
เกิดลุกไหม้ ช่วยเหลือกรณีเหตุรถกระบะแหกโค้ง  ตกเหวลึก ประมาณ ๗๐ เมตร มีผู้บาด
เจ็บติดอยู่ในรถ จ�านวน ๔ ราย ช่วยเหลือกรณีเหตุรถเก๋ง แหกโค้งชนต้นไม้ มีผู้บาดเจ็บ
เป็นชาวต่างชาติ ติดอยู่ภายในรถ จ�านวน ๑ ราย ช่วยเหลือกรณีรถบัสบรรทุกนักท่อง
เที่ยวชาวจีน ชนเสาไฟฟ้า มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตติดอยู่ในรถจ�านวนหลายราย 
ช่วยเหลือกรณีเหตุนักท่องเที่ยวชาวจีนลงเล่นน�้าทะเล และจมน�้าเสียชีวิต ๒ ราย สูญหาย 
๑ ราย และช่วยเหลือกรณีเหตุชาวบ้านตกภูเขาได้รับบาดเจ็บ จ�านวน ๑ ราย 

ชื่อ-สกุล  นายทวีสิทธิ์  อุ่นสกุลสุข อายุ  ๔๖  ปี
ภูมิล�าเนาเดิม กรุงเทพมหานคร   
การศึกษา ปริญญาโท       
อาชีพ  ผู้ดูแลท่าเรือวัดคลองเตยนอก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ชื่อ-สกุล  นายไพบูลย์  ข�ามาก อายุ  ๖๓  ปี
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดสมุทรปราการ   
การศึกษา ไม่ได้เรียนหนังสือ       
อาชีพ  คนขับเรือวัดคลองเตยนอก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่เสนอ สถานีวิทยุ จส.๑๐๐
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล นายไพบูลย์ เป็นคนช่างสังเกตและมีไหวพริบ และทั้ง ๒ คน มี
ความเมตตาต่อผู้อื่น โดยเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. ขณะ
ที่ นายไพบูลย์ ก�าลังขับเรือออกจากท่าเรือวัดคลองเตยนอก กรุงเทพมหานคร เพื่อข้าม
ไปท่าเรือฝั่งจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อไปถึงกลางแม่น�้า มีผู้ชายกระโดดน�้าฆ่าตัวตาย 
นายไพบูลย์ สังเกตเห็นจึงสามารถคว้าจับแขนเสื้อไว้ได้ทัน และขณะนั้นมีเรือในท่าเรือ
เดียวกันขับผ่านมาพอดี จึงช่วยกันจับตัวไว้และน�าไปขึ้นฝั่งจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ
นายทวีสิทธิ์ ผู้ดูแลท่าเรือ ฝั่งกรุงเทพมหานคร ทราบข่าว จึงได้ประสานงานกับก�านันท้อง
ถิ่นช่วยดูแลผู้ชายไว้ก่อนเกรงว่าจะพยายามฆ่าตัวตาย และนายทวีสิทธิ์ ได้ประสานงาน
กับ ต�ารวจ และน�าตัวไปที่ สน.ท่าเรือ ซึ่งผู้ชายพูดคุยไม่รู้เรื่อง ระหว่างนั้น นายทวีสิทธิ์
พยามยามพูดคุย ปลอบใจ จนผู้ชายไว้วางใจ จึงได้บอกเบอร์โทรศัพท์ญาติ  นายทวีสิทธิ์
จึงแจ้งให้ จส.๑๐๐ ช่วยประชาสัมพันธ์หาญาติ จนญาติมารับตัวผู้ชายกลับบ้านอย่าง
ปลอดภัย

พลเมืองดี  จ�านวน  ๙  คน
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ชื่อ – สกุล นายสากล  กัสปะ  อายุ  ๔๐  ปี
ภูมิล�าเนาเดิม       กรุงเทพมหานคร      
การศึกษา        ประถมศึกษาปีที่ ๖
อาชีพ  ขับรถแท็กซี่
หน่วยงานที่เสนอ สถานีวิทยุ จส.๑๐๐
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ช่างสังเกต และมีความเมตตาต่อผู้อื่น โดยเมื่อวันที่ 
๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. ได้ขับรถผ่านไปทางถนนวิภาวดี ก่อนถึง
ด่านทางด่วนดินแดง สังเกตเห็นรถยนต์โตโยต้า คัมรี่ จอดอยู่ช่องทางด่วน ตรงข้ามโรง
พยาบาลทหารผ่านศึก และเห็นคบขับรถผู้ชายนอน มีน�้าลายสีเหลืองไหลออกจากปาก 
ประตูรถได้เปิดไว้ ลักษณะผิดสังเกต จึงถอยรถกลับมาดู และโทรศัพท์แจ้งไปยัง จส.๑๐๐ 
เพื่อประสานขอความช่วยเหลือจาก สน.ดินแดง และหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลราชวิถี ช่วย
เหลือ เมื่อต�ารวจไปถึงที่เกิดเหตุ ผู้ป่วยไม่มีการตอบสนอง มีอาการชักเกร็ง ขณะเดียวกัน 
จส.๑๐๐ สามารถติดต่อญาติได้ทราบว่าเป็นน้องชายมีโรคประจ�าตัวเบาหวานและโรคหัวใจ 

ชื่อ – สกุล นายอธิวัฒน์  ปิยะอัครศักดิ์  อายุ  ๖๐ ปี
ภูมิล�าเนาเดิม  กรุงเทพมหานคร   
การศึกษา        ปริญญาตรี
อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว (ร้านขายข้าวแกง)
หน่วยงานที่เสนอ สถานีวิทยุ จส.๑๐๐
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อ และมีน�้าใจ  โดยเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. ได้มีผู้ชายหน้าตามอมแมม ลักษณะท่าทางอิดโรย เดิน
เข้าไปในร้าน จึงได้น�าอาหารและน�้าดื่ม มาให้ และให้นั่งพักที่ร้านจนร้านปิด จึงได้ให้คน
ไปส่งที่ป้ายรถเมล์ ต่อมาทราบว่าผู้ชายคนดังกล่าว คือ นายฮาร์กา บาฮาดู ซับบา หนึ่งใน
คณะครูจากประเทศภูฏาน ที่พลัดหลงจากคณะอาจารย์ชาวภูฏาน ที่เดินทางมาดูงานที่
ประเทศไทย ซึ่งเลขานุการเอกอัครราชทูตภูฏาน เข้าแจ้งความกับต�ารวจ สน.บางซื่อ 
เพื่อให้ช่วยตามหา เพราะนายฮาร์กาฯ ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ได้ พูดได้เฉพาะภาษา
ท้องถิ่นภูฏาน  และ นายอธิวัฒน์ฯ ได้มีโอกาสพบนายต�ารวจที่รู้จัก ที่ สน.ปากน�้า จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งก�าลังตามหา ทราบว่ามีผู้น�าส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ต่อมา  
พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา  ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ  ได้สั่งการให้ย้าย นายฮาร์กา 
ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลต�ารวจ หลังจากเข้ารักษาตัวแล้ว สถานฑูตภูฏาน ได้ด�าเนิน
การส่งตัว นายฮาร์กาฯ กลับประเทศเป็นที่เรียบร้อย

ชื่อ – สกุล นายก�าพล จันทร์เทพ  อายุ  ๔๙ ปี
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดเลย 
การศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ ๓
อาชีพ  ขับรถแท็กซี่
หน่วยงานที่เสนอ  สถานีวิทยุ สวพ.FM ๙๑
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล   เป็นผู้แสดงออกซึ่งความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ โดย
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๑.๓๐ น. ระหว่างที่ขับรถผ่านถนนรัชดาภิเษก 
บริเวณหน้าโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ได้เห็นรถส่วนบุคคลฮอนด้าแจ๊ส จอดอยู่ จึงเข้าใจ
ว่ารถจอดเสีย จึงจอดรถเพื่อจะเข้าไปให้การช่วยเหลือ แต่พบว่าคนขับได้รับบาดเจ็บถูก
แทงที่หน้าอกและมีเลือดออกค่อนข้างมากและไม่สามารถขับรถเองได้ จึงรีบแจ้ง สวพ.
๙๑ เพื่อขอความช่วยเหลือให้ประสานส่งรถพยาบาลไปรับผู้ป่วยจนกระทั่งทางศูนย์กู้ชีพ
นเรนทรได้ส่งรถพยาบาลไปรับผู้บาดเจ็บและน�าส่งโรงพยาบาลโดยปลอดภัย
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ชื่อ – สกุล นายพงศ์ชัยลักษณ์  ชลาชัย  อายุ  59  ปี  
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดสมุทรปราการ  
การศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ ๔
อาชีพ  ขับรถแท็กซี่
หน่วยงานที่เสนอ สถานีวิทยุ สวพ.FM ๙๑
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล   เป็นผู้แสดงออกซึ่งความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ โดย
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๑.๓๐ น. ระหว่างที่ขับรถผ่านถนนเทพารักษ์ 
บริเวณหน้าบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด เห็นผู้ชายถูกชิงทรัพย์ จึงลงไปให้การช่วย
เหลือ พบว่าคนร้ายได้ท�าร้ายร่างกายผู้เสียหายและชิงรถจักรยานยนต์และทรัพย์สินหลบ
หนีไป จึงรับผู้เสียหายขึ้นรถ เพื่อจะน�าไปโรงพยาบาล แต่ระหว่างทางพบเห็นรถของผู้
เสียหายจอดทิ้งอยู่ริมถนน จึงรีบแจ้ง สวพ.FM๙๑ เพื่อประสานเจ้าหน้าที่ต�ารวจ โดยเจ้า
หน้าที่ต�ารวจน�ารถผู้เสียหายไปเก็บรักษาไว้ที่สถานีต�ารวจและพาผู้เสียหายไปโรง
พยาบาล ท�าให้ผู้เสียหายได้รถคืนและไปโรงพยาบาลได้ทันเวลา 

ชื่อ-สกุล   นายสุนทร อ่านเขียน  อายุ  ๔๖  ปี
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖
อาชีพ  ขับรถแท็กซี่
หน่วยงานที่เสนอ สถานีวิทยุ สวพ. FM ๙๑
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล   เป็นผู้แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ถือเอาทรัพย์สิน
ของผู้อื่นมาเป็นของตน โดยเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ได้
รับผู้โดยสารไปส่งที่ตรงข้ามโรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ หลัง
จากส่งผู้โดยสารแล้วเห็นกระเป๋าสตางค์สีน�้าตาลหล่นอยู่ในรถ พบว่ามีธนบัตรดอลลาร์
จ�านวนมาก จึงตัดสินใจน�ากระเป๋าเข้าไปฝากที่ สวพ.FM๙๑ ตรวจสอบแล้วมีธนบัตรสกุล
เงินดอลลาร์ ๖,๕๐๐ ดอลลาร์ คิดเป็นเงินบาทไทย มูลค่า ๒๑๔,๘๘๒ บาท ซึ่งเป็นของ
นักท่องเที่ยวชาวโรมาเนีย นายสุนทร คิดว่าเงินจ�านวนมากขนาดนี้เจ้าของกระเป๋าคงร้อนใจ
และเดือดร้อน เพราะมาอยู่ต่างบ้านต่างเมือง จึงรีบติดต่อ สวพ.FM๙๑ และเดินทางน�า
กระเป๋าเข้ามาฝากไว้เพื่อติดตามหาเจ้าของจนสามารถส่งคืนทรัพย์สินให้เจ้าของที่แท้จริงได้

ชื่อ – สกุล นางสาวปณิดา   ยศปัญญา อายุ ๒๓  ปี
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดขอนแก่น  
การศึกษา       ปริญญาตรี
อาชีพ  รับจ้าง
หน่วยงานที่เสนอ สถานีวิทยุ สวพ.FM ๙๑
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล เมื่อปี ๒๕๖๐ ขณะก�าลังศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาพัฒนาชุมชน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ�าเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลการทุจริตเงินงบประมาณช่วยเหลือคนจน ของ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ซึ่งน�ามาสู่การเป็นข่าวและเกิดการตรวจสอบ
การทุจริตทั่วประเทศ นับได้ว่าเป็นตัวอย่างที่น่ายกย่องในความกล้าหาญตัดสินใจท�าสิ่งที่
ถูกต้องโดยเปิดโปงการทุจริตในครั้งนี้ 
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ชื่อ – สกุล นายวรเชษฐ์  เอมเปีย  อายุ  ๔๗  ปี 
ภูมิล�าเนาเดิม       จังหวัดชลบุรี
การศึกษา        ปริญญาตรี
หน่วยงานที่เสนอ สถานีวิทยุ สวพ.FM ๙๑ 
สรุปเหตุการณ์ท�าความดี   เป็นผู้ที่ผันตัวเอง จากอดีตมือกลองวงสไมล์บัฟฟาโล ตลอด
เวลา ๑๐ ปี มาท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปิดโรงทาน 
“เชษฐ์  สไมล์บัฟฟาโล” ที่ต�าบลหนองขยาด อ�าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  ดูแลเด็ก
ยากไร้ให้มีข้าวกิน ได้เรียนหนังสือ ฝึกอาชีพ (วิชาช่าง / ท�าการเกษตร) สอนทุกอย่างที่
เขารู้ เพื่อเด็กจะได้ท�างานช่วยเหลือตัวเองได้ โดยไม่เป็นภาระของสังคม แสดงถึงความ
เป็นผู้มีเมตตา เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือ เกื้อกูล แบ่งปันต่อเพื่อนมนุษย์ 

ชื่อ - สกุล นายบุญบัญชร บุญนาม อายุ  ๕๘ ปี
ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดนครปฐม
การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔
อาชีพ  ขับรถแท็กซี่
หน่วยงานที่เสนอ สถานีวิทยุ TRS ๙๙.๕
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เพื่อนมนุษย์ ในด้านต่างๆ  
มากมาย รวมทั้งเสียสละทรัพย์ส่วนตัวช่วยเหลือสังคม อาทิ เป็นจิตอาสาร่วมกับเพื่อนๆ 
โดยการขับรถแท็กซี่ วิ่งรับส่งผู้โดยสารทั้งวัน ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ  วันที่ ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๒  และน�าเงินทั้งหมดที่วิ่งในวันนั้น ไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่มูลนิธิชัย
พัฒนา และมูลนิธิในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  / ตั้งจุดรับบริจาค ช่วยเหลือน�้าท่วม ในปี 
๒๕๕๔ ด้วยการตั้งจุดบริจาค สิ่งของ น�าไปช่วยเหลือ ร่วมกับหลายหน่วยงาน ในหลาย
จังหวัด ที่ประสบภัยน�้าท่วม ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์  สิงห์บุรี  อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ และ นครปฐม / ช่วยเหลือโรงพยาบาลหลังน�้าท่วม โดยการจัด
ท�าโครงการ “ยิ้มใสสวมใส่สะอาด” ตัดชุดผู้ป่วยทั้งชายและหญิง มอบให้แก่โรงพยาบาล 
นครชัยศรี จ�านวน ๓๐๐ ชุด พร้อมกับบริจาคเงินบ�ารุงโรงพยาบาล จ�านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
และจัดซื้อรถวีลแชร์ บริจาคให้แก่โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี หลังน�้าท่วมใหญ่ 
จ�านวน ๘ คัน

ดารานักแสดงที่มีจิตอาสาดีเด่น  จ�านวน ๓ คน

ชื่อ – สกุล นางสาวอรทัย  ดาบค�า (ต่าย)  อายุ  ๓๘  ปี
ภูมิล�าเนาเดิม      จังหวัดอุบลราชธานี
การศึกษา        ปริญญาตรี
หน่วยงานที่เสนอ สถานีวิทยุ สวพ.FM ๙๑
สรุปเหตุการณ์ท�าความดี   อุทิศตนช่วยเหลือสังคมและงานการกุศลอย่างสม�่าเสมอ 
อาทิ การช่วยเหลือน�้าท่วม ได้น�าเพื่อนศิลปิน นักร้อง จัดกิจกรรมร้องเพลงเปิดหมวก 
เพื่อน�ารายได้ และเสียสละเงินส่วนตัว ซื้อสิ่งของจ�าเป็นลงพื้นที่น�้าท่วม น�าสิ่งของบรรเทา
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ทุกขไ์ปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม พร้อมน�าอุปกรณ์เครื่องเขียน แบบเรียนไปมอบให้
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่น�้าท่วมสูง ที่จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนี้ ยังได้
บริจาคเงินผ่านกองทุนเหรียญสลึง เพื่อน้องด้อยโอกาสกับ สวพ.FM๙๑ น�าไปช่วย
เหลือ ครูติ๋ว ผู้ก่อตั้งบ้านโฮมฮัก ช่วยเด็กด้อยโอกาส/เด็กติดเชื้อ HIV ฯลฯ ที่ จังหวัด
ยโสธร ล่าสุดเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม  ๒๕๖๑ ขณะก�าลังจะถ่ายละครอยู่ที่หน้าฟิวเจอร์ปาร์ค
รังสิต ได้เข้าช่วยเหลือเด็กนักเรียน เกิดอุบัติเหตุล้มและร่างไปติดอยู่ใต้ท้องรถประจ�าทาง 
จนกระทั่งเด็กนักเรียนปลอดภัย และถูกน�าตัวส่งโรงพยาบาล และได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ 
รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๔๘ สาขาสื่อสารมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกัน
ปัญหาสังคม จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ รางวัลลูกกตัญญูดีเด่น 
ประจ�าปี ๒๕๔๘ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา
มาตุ รางวัลสตรีดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๔ สาขาผู้ท�าคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียง
ให้กับจังหวัดอุบลราชธานี  รางวัล”เข็มเกียรติคุณกิตติมศักดิ์ ในฐานะผู้บ�าเพ็ญ
ประโยชน์แกส่ังคมและประเทศชาติ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้มอบ

ชื่อ – สกุล นายอเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์ (อเล็กซ ์) อายุ ๒๘ ปี
ภูมิล�าเนาเดิม      กรุงเทพมหานคร
การศึกษา        ปริญญาตรี
หน่วยงานที่เสนอ สถานีวิทยุ สวพ.FM ๙๑
สรุปเหตุการณ์ท�าความดี   อุทิศตนช่วยเหลือสังคมและงานการกุศลอย่างสม�่าเสมอ อาทิ 
ประมูลเสื้อเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน�้าท่วม ในงานเวทีน�้าใจไทย และลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้
ประสบภัยน�้าท่วมและท�างานจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเป็นผู้
ร่วมก่อตั้ง EEC Thailand (Environmental Education Centre Thailand ) หรือ “ศูนย์
สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย” ซึ่งตั้งใจจะท�าตามรอยเท้าของในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดยการ
สร้างคน ปกป้องและอนุรักษ์ผืนดินและผืนป่า พร้อมปลูกฝังจิตส�านึกเยาวชน และคนทั่วไป  
ให้ตระหนักถึงความส�าคัญและหยุดท�าลายสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติ รวมถึงการช่วยเหลือ 
“ผู้พิการทางสายตา” จัดค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา ส�าหรับนักเรียนตาบอดและตาบอด
พิการซ�้าซ้อน สอนเด็กๆผู้พิการทางสายตาให้ว่ายน�้าและด�าน�้า พร้อมทั้งมีการระดมเงิน
ร่วมกับแฟนคลับที่มีจิตอาสา ช่วยกันท�าบุญ จนสามารถซื้อรถพยาบาลช้าง ส�าหรับใช้
บริการรับ-ส่งขนช้าง เพื่อไปรักษาที่โรงพยาบาลช้างได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
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ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่น
ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

จ�านวน  ๗  คน 

ชื่อ – สกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.บุณย์  นิลเกษ อายุ  ๘๐  ป ี  
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน รองศาสตราจารย์  คณะบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
  อ�าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ อายุงาน  ๒๕  ปี

สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ด้วยพื้นฐานการศึกษาที่โดดเด่น เป็นอักษรศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา จากมหาวิทยาลัยเดลี และอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาอินเดียจากมหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย  
รองศาสตราจารย์ ดร.บุณย์ นิลเกษ ได้ท�าหน้าที่เพื่ออุทิศแก่สังคมในการบ�าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ เป็นผู้ร่วมจัดตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
และจังหวัดอื่นๆ อีกประมาณ ๔๐ แห่ง
 ประสบการณ์ในด้านการสอนระดับอุดมศึกษารวม ๕๗ ปี ในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ๒๒ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๕ ปี มีผลงานวิชาการ
สายปรัชญา ศาสนา ในส่วนการท�างานเพื่อสังคม เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งศูนย์การ
ศึกษาพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์จ�านวน ๑,๐๘๕ แห่ง ในภาคเหนือและ ทั่วประเทศ 
และเป็นผู้เรียบเรียงพระไตรปิฎก และอรรถกถาส�าหรับประชาชน ซึ่งใช้เป็นหลักฐาน
อ้างอิงอย่างแพร่หลายในวงการศึกษาพระพุทธศาสนา
  

ชื่อ - สกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล  สันติวรากร อายุ  ๔๔  ปี  
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน รองศาสตราจารย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์     
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ�าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น    
  อายุงาน  ๑๕  ปี   

สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ในฐานะผู้บริหารหลักสูตรและภาควิชา ได้ส่งเสริมให้
นักศึกษาจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ผ่านค่านิยมของภาควิชา คือ SPIRIT (Service Mind, Patience, 
Integrity, Ready to Work, Innovative Thinking และ Teamwork) โดยก�าหนด
กิจกรรมของนักศึกษาให้ฝึกความอดทน สร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พลังงานและการ
พัฒนาพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง
 ในส่วนของการพัฒนานักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร 
ริเริ่มพัฒนาระบบกิจกรรมนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นเกณฑ์หน่ึงในการ
ส�าเร็จการศึกษา โดยจัดให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และ   เข้าร่วมกิจกรรมที่หลาก
หลายอย่างน้อย ๒๔ ครั้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้น�าแนวคิดการส่งเสริมคุณลักษณะ
ที่   พึงประสงค์ของนักศึกษามาก�าหนดเป็นกฏระเบียบให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างน้อยคนละ ๖๐ หน่วยกิต จึงจะ
สามารถส�าเร็จการศึกษาได้ จากการด�าเนินการดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาได้ประยุกต์
ใช้วิชาการ ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมและพัฒนาสังคมด้าน
ต่างๆ เช่น การให้บริการแก่ประชาชนด้านเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม เทคโนโลยี
ควบคุมอัตโนมัติ การให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และพลังงานทดแทน 
เป็นต้น ปัจจุบันระบบการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นได้รับความสนใจในการศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
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ชื่อ – สกุล  ดร.วิมลพรรณ  นิธิพงศ ์อายุ  ๖๐  ปี
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ    
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
  อ�าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  อายุงาน  ๓๗  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ดร.วิมลพรรณ  นิธิพงศ์ เป็นนักวิชาการ
สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ปฏิบัติงานในภาควิชา
อนามัยชุมชนและจิตเวช รับผิดชอบทั้งด้านการสอน การวิจัย บริการ
วิชาการแก่สังคมและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยจากผลงานวิจัยเรื่อง
การทดลองจัดการเรียนการสอนวิชาการควบคุมยาสูบในหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์บัณฑิต เกิดเป็นแนวคิดหลักการในโครงการสถานศึกษาพยาบาล
ต้นแบบในการแก้ปัญหาบุหรี่และสุขภาพ พัฒนาการเขียนต�าราของสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทย โดยมีการบูรณาการเนื้อหาเพื่อสอดคล้อง 
กับการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ และสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ไขปัญหาบุหรี่กับสุขภาพ ได้รับการยอมรับให้เป็นหัวหน้าศูนย์การเรียน
รู้การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เป็นผู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์สื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
 ผลงานที่ได ้รับการยอมรับจากเครือข่ายพยาบาลเพื่อการ
ควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย โดยโครงการสังคมปลอดบุหรี่ด้าน
นวัตกรรมสร้างสรรค์ บูรณาการศิลปวัฒนธรรม โดยสื่อสารด้วยเพลงไทย
ลูกทุ่ง และนวัตกรรมภาพยนตร์สั้น ได้รับเกียรติบัตรพยาบาลดีเด่นด้าน
การสร้างชุมชนและองค์กรปลอดบุหรี่

ชื่อ - สกุล   ดร.สุรี  ขันธรักษวงศ ์ อายุ  ๖๐  ปี
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
  เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร อายุงาน  ๓๗ ปี  
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ดร.สุรี  ขันธรักษวงศ์ เป็นแกนน�าส�าคัญใน
การผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนการด�าเนินงานการพัฒนาศีลธรรม 
คุณธรรมและจริยธรรมทั้งในส่วนของอาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
และนิสิตพยาบาลทุกชั้นปี โดยด�าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรสู่องค์กรคุณธรรม เพื่อสร้างอัตลักษณ์
คุณธรรมให้ถึงพร้อมด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ
และความกตัญญู
 เมื่อเรียนรู้ ฝึกฝน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรครูสมาธิของหลวง
พ่อวิริยัง ได้น�าหลักค�าสอนทางพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการจัด 
การเรียนการสอนทั้งในรายวิชาภาคทฤษฎี ภาคทดลองและวิชาปฏิบัติ
การเทคนิคโดยการน�าหลักการฝึกสมาธิแบบวิทิสาสมาธิไปปฏิบัติ วิทิสาสมาธ ิ
คือ หลักวิธีการท�าสมาธิที่ง่ายที่สุด ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้ผลประโยชน์มาก 
การท�าสมาธิคือ พลังจิตสูงอย่างต่อเนื่อง ท�าน้อยแต่ได้ผลมากและเพียงพอ 
ต่อความต้องการของจิตใจให้สามารถด�ารงความเป็นมนุษย์ได้อย่าง
สมบูรณ์ มีความนิ่งและความอดทนต่อสิ่งต่างๆ ที่มากระทบได้ดีขึ้น 
ผลลัพธ์คือ การฝึกควบคุมสติที่อาจารย์สอนช่วยท�าให้มีสติในงานปฏิบัติ
การพยาบาล ไม่ปรากฏอุบัติการณ์เรื่องปฏิบัติงานผิดพลาด
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ชื่อ – สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดสายชล  หอมทอง 
  อายุ  ๔๗  ปี
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ท.๘  คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา  อ�าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  
  อายุงาน  ๒๐  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ผลงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม
และจริยธรรมของ นักศึกษาในบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมพุทธ
ศาสน์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน  
รวม ๙๐ โครงการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการของชมรมวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวิต ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน รวม ๒๐ โครงการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดสายชล หอมทอง รับผิดชอบในรายวิชา
จริยธรรมนักวิทยาศาสตร์ ส่งเสริม ปลูกฝังนิสิตให้มีอัตลักษณ์ทั้ง ๕ ก คือ เก่ง
งาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา สนับสนุนให้มีโครงการ
ไหว้พระ หัวใจใฝ่ธรรมะของคณะวิทยาศาสตร์ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันด้วย
ธรรมะ โครงการเผยแพร่วิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพาทางวิทยุกระจายเสียงสู่
ทุกภูมิภาค ในเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสมาธิเพื่อสุขภาพกายและใจสมาธิกับ
การพัฒนาพลังแห่งใจด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรมชาวพุทธเพื่อการดูแลกาย-ใจ เพื่อพัฒนาจิตและ
ศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ โดยเสนอแนวคิดในการด�าเนินชีวิตที่ถูกต้องและ
ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตของนิสิตที่ก�าลังศึกษาอยู่และส�าเร็จการศึกษาแล้ว โดยการ
สื่อสารผ่านทาง Facebook และ Line 
  
ชื่อ-สกุล  นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ อนุรักษ์  โชติดิลก 
  อายุ  ๕๖  ป ี
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร อายุงาน  ๓๑  ปี
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล
 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช แต่งตั้ง นาวาอากาศ
เอก รองศาสตราจารย์ อนุรักษ์  โชติดิลก เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะ
กรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ มีหน้าที่จัดท�าคู่มือ และ ให้การประเมิน
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท

กษัตริยาธิราช ประเด็นจรรยาบรรณในด้านการเป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ และพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาการสังคม และประเทศชาติ มีผลงานวิจัยที่ปรากฏ
คือ เทคนิคการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนกลุ่มรหัสวิชาคณิตศาสตร์ มีข้อเสนอแนะการสอนวิชาค�านวณ 
ใช้หลัก สุ จิ ปุ ลิ เป็นขั้นตอนและล�าดับวิธีการเขียน มยีุทธวิธีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนโดย
การ จัดนิทรรศการ การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
 ในบทบาทหนึ่งของคณะอนุกรรมการด�าเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น “ความรู้คู่คุณธรรม” และการ
สอดแทรกจริยธรรมในการสอนของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ ได้แก่ กา
รบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมผ่านสื่อ การท�าสมาธิ การพัฒนาจิตใจด้วยหลักธรรมการสอนและปฏิสัมพันธ์ด้วย
ความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างครูกับศิษย์
 ในส่วนของการเป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้เสนอแนะการปลูกฝังทัศนคติในด้าน
การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองด้วยความมีเหตุผลในการด�าเนินชีวิต มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีในสาย
งานวิชาชีพ เป็นการหล่อหลอมนักศึกษาให้เป็นคนดีของสังคม มีจิตอาสาบ�าเพ็ญประโยชน์กับสาธารณะ การปลูกฝัง
ให้นักเรียนนายเรืออากาศให้ยึดมั่นปรัชญาการเรียน คือ สุตะ – ต้องขยันสดับรับฟัง จินตะ – ต้องคิดตาม ปุจฉา – 
ต้องไต่ถามเมื่อสงสัย ลิขิต – ต้องเขียนบันทึกไว้ ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นมืออาชีพมีการกระตุ้นให้นักศึกษา
รู้จัก “ฟังให้หมด จดให้มาก ปากต้องไว ใจต้องคิด”
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  ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  กิจก�าแหง  
      อายุ  ๕๑  ปี
  ต�าแหน่งงานปัจจุบัน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
         เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร อายุงาน  ๒๗  ปี

ชื่อ-สกุล   นายวีรวุฒิ  เลิศชัยสุวรรณ  อายุ  ๓๙  ปี

ภูมิล�าเนา   จังหวัดนครสวรรค์ 

ประเภทความพิการ ทางการเห็น

การศึกษา  ปริญญาตรี   

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน นักจัดการงานเทศกิจช�านาญการ ส�านักงาน 

   เทศบาลนครสวรรค์  

เหตุผลที่ได้รับรางวัล มีความมุ่งมั่น สนใจใฝ่รู้รอบด้าน สามารถ 

ด�าเนินชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างเป็นผู้สร้างสรรค์ เป็นผู้ที่ทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อ 

บ�าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและครอบครัวด้วยจิตใจเสียสละ เป็นผู้ที่มีความ

กตัญญูกตเวทิตาคุณต่อบิดา มารดา ในฐานะอภิชาตบุตร  เป็นพุทธมามกะที่

เข้าถึงหลักพระธรรมค�าสอนแห่งพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  กิจก�าแหง  มีผลงานการพัฒนา
บุคลากรในสถาบันการศึกษาและองค์กรทางศาสนาด้วยหลักคุณธรรม หลัก
ธรรมาภิบาล แนวทางการรักษาจิตเพื่อชีวิตที่เป็นสุข จิตวิทยาในการแสดง
ธรรม เทคนิคการแสดงธรรมโดยเป็นวิทยากรให้กับภาครัฐและเอกชนในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  ด้วยยุทธศาสตร์การบูรณาการความรู้
กับศาสตร์สมัยใหม่

 เป็นผู ้มีภาพลักษณ์ท่ีดีในการท�างานท่ีสามารถเป็นแบบอย่างให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
มีเทคนิคการสอนที่จูงใจให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปซึมซับข้อคิดแห่งคุณธรรมโดยเน้นแต่ละประเด็นให้เข้า
กับสถานการณ์ การเป็นผู้รักษาศีลอย่างเคร่งครัด การเป็นผู้อุทิศตนรับใช้พระพุทธศาสนาในการเป็น
วิทยากรด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับวงการพระพุทธศาสนาและการเขียนบทความที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม เผยแพร่ในสื่อโทรทัศน์ และวิทยุ
 การสั่งสมคุณงามความดีจนเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องจึงได้รับรางวัลที่เป็นขวัญและก�าลังใจ
ในการท�างานเพื่อสังคม อาทิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ�าปี ๒๕๕๕ โล่รางวัล “ญาณ
สังวร” ประจ�าปี ๒๕๕๗ รางวัล “อาสาตามหาคนดี” ประจ�าปี ๒๕๕๘ รางวัล “เสาอโศกผู้น�าศีลธรรม” 
ประจ�าปี ๒๕๕๙ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ และโล่รางวัล  
“ต้นธรรม” บุคคลผู้มีคุณธรรมต้นแบบแห่งปี ๒๕๖๑ สาขาผู้น�าด้านวิชาการและพัฒนางานด้านการศึกษา 
มูลนิธิจิตโสภณภาวนา      วัดพระธาตุดอยสุเทพ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
ประเภทคนพิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จ�านวน ๖ คน
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ชื่อ-สกุล   นางสาวกฤษณา  ล้นเหลือ    อายุ  ๕๖  ปี 

ภูมิล�าเนา   จังหวัดอุดรธานี

ประเภทความพิการ ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

การศึกษา  ปริญญาตรี  

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

เหตุผลที่ได้รับรางวัล   ร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

และสถานที่ส�าคัญตามโอกาสอันควรและการป้องกันยาเสพติดให้นักเรียนและ

ชุมชนหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ ช่วยสอนทักษะการสื่อสาร ภาษามือให้กับ

บุคคลที่สนใจ มีวินัยในตนเอง ประพฤติปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด�ารงชีวิต

อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความศรัทธาในวิชาชีพ

 

ชื่อ-สกุล   นางสาวจิรากัญ  มากบุญธรรม  อายุ ๔๓  ปี  

ภูมิล�าเนา   จังหวัดชลบุรี

ประเภทความพิการ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

การศึกษา  ปริญญาตรี

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และบริษัท คิดการด์  

   วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ากัด

เหตุผลที่ได้รับรางวัล เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมีน�้าใจจิตสาธารณะชอบ 

อาสาช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะช่วยคนพิการ มีส่วนในการขับเคลื่อนงานให้บริษัท

เอกชนสนับสนุนด้านอาชีพให้คนพิการมีงานท�า มีรายได้ มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเปลี่ยน

ชีวิตคนพิการและครอบครัวมีความสุขมากขึ้นทั่งประเทศ

ชื่อ-สกุล    นางเตือนใจ  พัวพัน     อายุ  ๔๑  ปี

ภูมิล�าเนา   จังหวัดพิษณุโลก   

ประเภทความพิการ ทางจิตใจหรือพฤติกรรม

การศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ ๓  

อาชีพ   รับจ้างทั่วไป

เหตุผลที่ได้รับรางวัล เป็นคนพิการที่ดูแลตนเองอย่างดี คอยกินยา 

และพบหมอตามนัดสม�่าเสมอ  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการพูดและการ

ปฎิบัติ ไม่เอาเปรียบใคร มีน�้าใจคอยช่วยเหลือผู้อื่น  ขยันหมั่นเพียร ไม่เคยท้อแท้ 

ไม่รอความช่วยเหลือจากผู้อื่น รับจ้างท�างานเพื่อเลี้ยงชีพตัวเอง  ทั้งยังคอยดูแล

ครอบครัวและลูกชาย ๒ คน เป็นแม่และลูกที่ดี  มีความกตัญญูต่อบุพการี และ

ช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชนตามศักยภาพของตนเอง
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ชื่อ-สกุล  นายพีรัช  พนาโยธากุล     อายุ  ๒๘  ปี  

ภูมิล�าเนา จังหวัดปทุมธานี

ประเภทความพิการ ทางสติปัญญา

การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

อาชีพ เย็บเสื้อคอกระเช้าขาย

เหตุผลที่ได้รับรางวัล ด้วยความพิการทางสติปัญญาระดับรุนแรงมากมาแต่ก�าเนิด 

“ Best เบส ” แปลว่า   ดีที่สุด จึงได้ตั้งเป็นชื่อเล่นของนายพีรัช คนทั่วไปอาจจะมอง

ว่า การมีลูกพิการเป็นภาระ แต่เบส ได้เปลี่ยนภาระเป็นพลัง ขณะที่เบส ได้ศึกษา

ระดับชั้น ปวส. เบสได้เรียนตัด-เย็บเสื้อคอกระเช้าควบคู่ไปด้วย ความมุ่งมั่น ขยัน 

อดทน และฝึกฝนจนส�าเร็จกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเสื้อคอกระเช้าที่ขายดีมาก และติด

ตลาดภายใต้แบรนด์ “เบส” เบสยังเป็นครูอาสาให้กับเด็กพิเศษ  ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 

บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่วัดและชุมชน  ความนอบน้อมถ่อมตน มีน�้าใจ รู้จักแบ่ง

ปัน เบส จึงสมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชน

ชื่อ-สกุล  นายกันตพงษ์  ทองแก้ว   อายุ ๒๔ ปี     

ภูมิล�าเนา จังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทความพิการ ออทิสติก

การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน  แผนกเวชระเบียน  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  

เหตุผลที่ได้รับรางวัล  ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก

สมุทรปราการทุกครั้ง ร่วมกิจกรรมอาสาท�าดอกไม้จันทน์ แจกอาหาร เก็บขยะ ใน

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  ช่วยแบ่งเบาภาระงานในบ้าน และมอบราย

ได้บางส่วนให้แม่เป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่เป็นภาระหรือ

ปัญหาของสังคม

ประเภทหมู่บ้านหัตถกรรม 
จ�านวน  ๑๒  หมู่บ้าน  (จาก  ๑๒  จังหวัด)

ภาคเหนือ ๒ จังหวัด ๒ หมู่บ้าน

๑. จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มหัตถกรรมทอผ้า  บ้านดงด�า  หมู่ที่  ๕  ต�าบลฮอด  อ�าเภอฮอด

 (ผ้าและสิ่งทอ) ผ้าทอกะเหรี่ยง (เสื้อผ้ากะเหรี่ยง/ย่าม/ผ้าคลุมไหล่/ผ้ารองจาน)

๒. จังหวัดแพร ่ กุล่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ  บ้านธรรมเมือง หมู่ที่  ๔  ต�าบลช่อแฮ  อ�าเภอเมือง

 (ผ้าและสิ่งทอ) ผ้าด้นมือ (ปลอกหมอนอิง/ผ้าคลุมเตียง)
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ จังหวัด ๓ หมู่บ้าน

๑. จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านเจริญสุข  หมู่ที่ ๑๒  ต�าบลเจริญสุข  
  อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ
 (ผ้าและสิ่งทอ) ผ้าฝ้ายทอมือ (ผ้าพันคอ/ผ้าคลุมไหล่)
๒. จังหวัดเลย กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายพื้นบ้านไทด�า(ฟื้นฟู)  บ้านนาป่าหนาด  หมู่ที่ ๔   
  ต�าบลเขาแก้ว  อ�าเภอเชียงคาน
 (ผ้าและสิ่งทอ) ผ้าฝ้ายพื้นบ้านไทด�า (เสื้อผ้าส�าเร็จรูป/กระเป๋า)
๓. จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าช่องเม็ก  บ้านเหล่าอินทร์แปลง  หมู่ที่ ๓  ต�าบลช่องเม็ก   
  อ�าเภอสิรินธร

 (ผ้าและสิ่งทอ) ผ้าทอช่องเม็ก (ผ้าขาวม้าและผ้าถุงฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ)

ภาคกลาง ๕ จังหวัด ๕ หมู่บ้าน

๑. จังหวัดชลบุร ี ชมรมผ้าทอมือบ้านปึก  บ้านสวนมะม่วง  หมู่ที่ ๒  ต�าบลบ้านปึก อ�าเภอเมือง
 (ผ้าและสิ่งทอ) ผ้าทอ(ผ้าทอ/เสื้อผ้า/หมวก/ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน)
๒. จังหวัดนครนายก กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่  บ้านใหม่  หมู่ที่ ๔  
  ต�าบลเกาะหวาย  อ�าเภอปากพลี
 (ผ้าและสิ่งทอ) ผ้าทอ (ผ้าทอ/เสื้อผ้าส�าเร็จรูป/กระเป๋า)
๓. จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง  หมู่ที่ ๘  ต�าบลชุมตาบง  อ�าเภอชุมตาบง
 (ผ้าและสิ่งทอ) ผ้าทอ 
๔. จังหวัดนนทบุร ี ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด  หมู่ที่ ๑  ต�าบลบ้านใหม่  อ�าเภอปากเกร็ด
 (เครื่องไม้)  โต๊ะ/ม้านั่งยาว/ตู้เสื้อผ้า/เขียง/ชั้นวางของ
๕. จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มบ้านเบญจรงค์บางช้าง  บ้านคลองวัดจุฬามณี  หมู่ที่ ๙  ต�าบลบางช้าง   
  อ�าเภออัมพวา

 (เครื่องปั้นดินเผา) เครื่องเบญจรงค์

ภาคใต้  ๒ จังหวัด  ๒ หมู่บ้าน

๑. จังหวัดนราธิวาส  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพรุกาบแดง  หมู่ที่ ๗  ต�าบลไพรวัน    
  อ�าเภอตากใบ
 (จักสาน)  กระเป๋า/ตระกร้า/หมวก
๒. จังหวัดยะลา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา  บ้านโต๊ะปาเกะ  หมู่ที่ ๒  
  ต�าบลวังพญา  อ�าเภอรามัน 
 (จักสาน)  กระเป๋า/กล่องอเนกประสงค์/แฟ้ม/ปกไดอารี่
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สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล

1. นักพัฒนาท้องที่ช่วยเหลือสังคมดีเด่น 

2. อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ระดับต�าบล 

3. อปพร.ดีเด่นด้านรักษาความปลอดภัย 

4. ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลผู้กระท�าความดี “โครงการ เมืองไทย เมืองคนดี” ประจ�าปี ๒๕๕๕  

5. เป็นผู้ด�ารงตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรม และบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม “โครงการ เมืองไทย เมืองคนดี” 

6. ชุมชนบ้านสวนมะม่วง หมู่ที่ ๒ ต�าบลบ้านปึก อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  รางวัล “ชุมชนหรือหมู่บ้าน  

 ประชาธิปไตยตัวอย่าง” ๒ ครั้ง 

7. รางวัลก�านันยอดเยี่ยม อ�าเภอเมืองชลบุรี ประจ�าปี ๒๕๕๖ และ ประจ�าปี ๒๕๕๗ 

8. ผู้ที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ในปี ๒๕๖๐

9. รับรางวัลอาสาสมัครแห่งชาติ งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติประจ�าปี ๒๕๖๑

ชื่อ – สกุล นางรอบีย๊ะ เย๊าะลีมา  อายุ ๔๘ ปี

ภูมิล�าเนา จังหวัดยะลา

การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (กศน.) 

ต�าแหน่งปัจจุบัน ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา 

ผลงานที่ได้รับรางวัล 

1. ได้จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญาและผลักดันผลิตภัณฑ์ให้ได้รับ

การคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับสามดาว ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕ และระดับสี่ดาวในปี 

๒๕๕๙  ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

2. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดสานใบเตยให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และชาวบ้าน ที่มาศึกษาดูงาน 

3. ได้รับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ได้รับการ 

 คัดเลือกให้เป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี ๒๕๕๒

4. เป็นปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับการจัดสานใบเตย 

5. ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายการบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านให้กับกลุ่มในชุมชนและละแวกใกล้เคียง 

6. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่น ปี ๒๕๔๕

7. ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท พัฒนาเชิงพาณิชย์ (ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน) จากการประกวดผลิตภัณฑ์ใน  

 งานมหกรรม “หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ปี ๒๕๔๕ 

8. ได้รับเชิญให้ไปแสดงสาธิตการจักสาน ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ ให้คณะรัฐมนตรีมาเลเซีย  (ในสมัยนายก  

 มะห์เด) ปี ๒๕๔๖ 

9. ได้รับเข็มตราพระราชทานสายใยรักแห่งครอบครัว ปี ๒๕๕๔

ชื่อ - สกุล นายเกษม อินทโชติ อายุ ๕๒ ปี
ภูมิล�าเนา จังหวัดชลบุรี

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะศิลปกรรม 

  ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ต�าแหน่งปัจจุบัน  ก�านันต�าบลบ้านปึก จังหวัดชลบุรี
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พระนาม  และรายนามคณะกรรมการ
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ    ประธานกิตติมศักดิ์
ปลัดกรุงเทพมหานคร      (นายภัทรุตม์  ทรรทรานนท์)  ที่ปรึกษา
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  (พลโท สรรเสริญ  แก้วก�าเนิด) ที่ปรึกษา
ผู้อ�านวยการส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (พลตรี ฉลองรัฐ  นาคอาทิตย์)  ที่ปรึกษา
นายสมพร  เทพสิทธา ประธานมูลนิธิ
คุณหญิงสุชาดา  ถิระวัฒน์ รองประธาน
คุณหญิงแสงเดือน  ณ  นคร รองประธาน
ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ฯ  กรรมการ
 (นางณินทิรา   โสภณพนิช)
ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ
 (พลเอกสิงหา   เสาวภาพ) 
ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  กรรมการ
 (ดร.วันดี  กุญชรยาคง  จุลเจริญ)    
ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  กรรมการ
 (นางสายสม   วงศาสุลักษณ์)    
ประธานมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรรมการ
 (คุณหญิงตรึงใจ   อิฐรัตน์)
ประธานมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  กรรมการ
 (พล.ต.ต.นรวัฒน์   เจริญรัชต์ภาคย์)     
ประธานมูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท กรรมการ
 (นางฉันทมน  แนวบุญเนียร)
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  บุคคลส�าคัญของโลก

75

รายนามผู้บริจาคเงินทุนก่อตั้ง 

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 
ในงานหม่อมงามจิตต์ร�าลึกราตรีกุหลาบพราวดาวสุกใส ปี ๒๕๓๔

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

การประชุมคณะกรรมการโครงการยกย่องเกียรติคุณประเภทต่างๆ  

ขอขอบคุณ

งานทุกสิ่ง  สําเร็จได้  เพราะมวลมิตร

รวมความคิด  ร่วมส่งเสริม  ร่วมสนับสนุน

จิตเมตตา  มาร่วมด้วย  ช่วยการุนย์

ขอขอบคุณ  ขอให้ท่าน  สุขสันต์เทอญ
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รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุน
ในงาน “ วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก ”

ครั้งที่ ๓๓  ประจ�าปี ๒๕๖๑
    
๑. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. มหาวิทยาลัยสยาม  โดย  ดร.พรชัย  มงคลวนิช ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๔. คุณอารยา  อรุณานนท์ชัย ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๕. คุณสุวิไล  บุญธวัชชัย ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๖. กระทรวงมหาดไทย ๗๐,๐๐๐ บาท 
๗. คุณวิชัย - คุณวิไล  วิทยฐานกรณ์ ๗๐,๐๐๐ บาท 
๘. พล.อ.อ.ชลิต  พุกผาสุข  องคมนตรี  -  ผศ.ดร.พรทิพย์  พุกผาสุข ๕๐,๐๐๐ บาท 
๙. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๐. ชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     ๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๑. ชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง    ๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๒. สมาคมแม่บ้านทหารบก ๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๓. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดย ภราดา ดร.บัญชา  แสงหิรัญ ๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๔. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๕. กองทุน ดร.ไสว - อาจารย์สนม  สุทธิพิทักษ์   ๕๐,๐๐๐ บาท 
  โดย  ดร.ประศาสน์ - คุณเฉิดโฉม  จันทราทิพย์  
๑๖. บริษัท แคปปิตอล เรสซิเดนซ์ จ�ากัด    ๕๐,๐๐๐ บาท 
  โดย  ดร.วันดี  กุญชรยาคง  จุลเจริญ 
๑๗. การประปานครหลวง ๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๘. บริษัท อัศวะเกียรติ์ จ�ากัด ๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๙. บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (๒๕๒๔) จ�ากัด   ๕๐,๐๐๐ บาท 
๒๐. บริษัท อิทธิพร อิมปอร์ต จ�ากัด ๕๐,๐๐๐ บาท 
๒๑. บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ๕๐,๐๐๐ บาท 
๒๒. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ๕๐,๐๐๐ บาท 
๒๓. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ๕๐,๐๐๐ บาท 
๒๔. คุณยงยุทธ - คุณอุบล  วิชัยดิษฐ ๕๐,๐๐๐ บาท 
๒๕. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (ก.น.) ๕๐,๐๐๐ บาท 
๒๖. จังหวัดตาก ๒๐,๐๐๐ บาท 
๒๗. กองบัญชาการต�ารวจนครบาล ๒๐,๐๐๐ บาท 
๒๘. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ๒๐,๐๐๐ บาท 
๒๙. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๒๐,๐๐๐ บาท 
๓๐. คุณหญิงสุชาดา  ถิระวัฒน์   ๒๐,๐๐๐ บาท
  (ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปี ๒๕๓๕) 
๓๑. คุณหญิงแสงเดือน  ณ  นคร   ๒๐,๐๐๐ บาท
  (ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปี ๒๕๓๕)  
๓๒. คุณยรรยง  คุโรวาท ๒๐,๐๐๐ บาท 
๓๓. คุณวิภา  ตั้งสิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๓๔. ผศ.ดร.แตงอ่อน  มั่นใจตน ๑๕,๐๐๐ บาท 
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๓๕. จังหวัดปัตตานี ๑๒,๐๐๐ บาท 
๓๖. จังหวัดชุมพร ๑๐,๐๐๐ บาท 
๓๗. จังหวัดบึงกาฬ ๑๐,๐๐๐ บาท 
๓๘. จังหวัดราชบุรี ๑๐,๐๐๐ บาท 
๓๙. จังหวัดลพบุรี ๑๐,๐๐๐ บาท 
๔๐. จังหวัดสิงห์บุรี ๑๐,๐๐๐ บาท 
๔๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ๑๐,๐๐๐ บาท 
๔๒. ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ๑๐,๐๐๐ บาท 
๔๓. ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๐,๐๐๐ บาท 
๔๔. ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ๑๐,๐๐๐ บาท 
๔๕. การไฟฟ้านครหลวง ๑๐,๐๐๐ บาท 
๔๖. มหาวิทยาลัยรังสิต  ๑๐,๐๐๐ บาท 
๔๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
๔๘. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
๔๙. มูลนิธิพระมงคลบพิตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๐,๐๐๐ บาท 
๕๐. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (ณ.ส.) ๑๐,๐๐๐ บาท 
๕๑. ดร.เลิศลักษณ์  ส.บุรุษพัฒน์ ๑๐,๐๐๐ บาท 
๕๒. คุณนิภานันท์  ชูพจน์เจริญ ๑๐,๐๐๐ บาท 
๕๓. คุณศิริพงษ์ - คุณพรทิพย์  ห่านตระกูล ๑๐,๐๐๐ บาท 
๕๔. ศ.คลินิก ทพ.วิรัช  พัฒนาภรณ์ ๑๐,๐๐๐ บาท
  (ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปี ๒๕๕๖) 
๕๕. คุณจิตตรา  ศรีรุ่งเรือง ๑๐,๐๐๐ บาท 
๕๖. คุณทัศนีย์  จันทร์แสงศรี ๑๐,๐๐๐ บาท 
๕๗. คุณสุสิณี  ตั้งสิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๕๘. จังหวัดกาฬสินธุ์ ๖,๐๐๐ บาท 
๕๙. จังหวัดนครศรีธรรมราช ๕,๐๐๐ บาท 
๖๐. จังหวัดยโสธร ๕,๐๐๐ บาท 
๖๑. ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ๕,๐๐๐ บาท
๖๒. ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕,๐๐๐ บาท 
๖๓. สมาคมภริยาทหารเรือ ๕,๐๐๐ บาท 
๖๔. สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ๕,๐๐๐ บาท 
๖๕. สมาคมแม่บ้านต�ารวจ ๕,๐๐๐ บาท 
๖๖. ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ในพระบรมราชานุเคราะห์ ๕,๐๐๐ บาท 
๖๗. สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ๕,๐๐๐ บาท 
๖๘. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๕,๐๐๐ บาท 
๖๙. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๕,๐๐๐ บาท 
๗๐. ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด ๕,๐๐๐ บาท 
๗๑. ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี ๕,๐๐๐ บาท 
๗๒. ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕,๐๐๐ บาท 
๗๓. พลต�ารวจตรี ธวัชชัย  มวญนรา ๕,๐๐๐ บาท 
๗๔. คุณสาวิตรี  บริพัตร  ณ  อยุธยา ๕,๐๐๐ บาท 
๗๕. ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ๓,๐๐๐ บาท 
๗๖. ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ๓,๐๐๐ บาท 
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๗๗. ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ๓,๐๐๐ บาท 
๗๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๓,๐๐๐ บาท 
๗๙. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓,๐๐๐ บาท 
๘๐. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด  ๓,๐๐๐ บาท 
๘๑. โรงพยาบาลตรัง ๓,๐๐๐ บาท 
๘๒. ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปัตตานี ๓,๐๐๐ บาท 
๘๓. พลต�ารวจตรี กษณะ  แจ่มสว่าง ๓,๐๐๐ บาท 
๘๔. คุณศุภวรรณ์  เล็กวิไล ๓,๐๐๐ บาท 
๘๕. ส�านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ๒,๐๐๐ บาท 
๘๖. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ๒,๐๐๐ บาท 
๘๗. เรือนจ�าอ�าเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์ ๒,๐๐๐ บาท 
๘๘. คุณพรทิพย์ โมกศรี ๒,๐๐๐ บาท
๘๙. ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ๑,๘๐๐ บาท 
๙๐. ส�านักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแค ๑,๘๐๐ บาท
๙๑. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (สนง.ปก.พ.) ๑,๐๐๐ บาท 
๙๒. ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ๑,๐๐๐ บาท 
๙๓. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ ๑,๐๐๐ บาท 
๙๔. มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ๑,๐๐๐ บาท 
๙๕. มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ๑,๐๐๐ บาท 
๙๖. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๑,๐๐๐ บาท 
๙๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ๑,๐๐๐ บาท 
๙๘. กศน.อ�าเภอโนนนารายณ์  จังหวัดสุรินทร์ ๑,๐๐๐ บาท 
๙๙. โครงการชลประทานเพชรบุรี ๑,๐๐๐ บาท 
๑๐๐. โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑,๐๐๐ บาท 
๑๐๑. พ.ต.ต.ณวิภาส เทศแย้ม  ๑,๐๐๐ บาท 
๑๐๒. คุณปิยาภรณ์  ศิริภานุมาศ ๑,๐๐๐ บาท 
   
 ผู้บริจาครายย่อย   จ�านวน  ๘  ราย   ๔,๐๐๐ บาท 
   

รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุน (เพิ่มเติม)
ในงาน “ วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก ”

ครั้งที่  ๓๒  ประจ�าปี  ๒๕๖๐
(หลังจากปิดเล่มหนังสือแล้ว)

   
๑. บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ๒๐,๐๐๐ บาท 
๒. คุณวาสนา  ขวัญเมือง ๒๐,๐๐๐ บาท 
๓. ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี ๑๐,๐๐๐ บาท 
๔. ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ๕,๐๐๐ บาท 
๕. ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา ๕,๐๐๐ บาท 
๖. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   ๓,๐๐๐ บาท 
๗. บริษัท ไทยแอโรว์ จ�ากัด ๒,๐๐๐ บาท 
๘. ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ๑,๐๐๐ บาท
๙. ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตร ๑,๐๐๐ บาท 
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เมื่อวาน ไม่สามารถ

กลับไปแก้ไขอะไรได้

จึงมีพรุ่งนี้ ให้เราได้ท�าสิ่งดีๆ ต่อไป
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร หรือ น.ส.งามจิตต์ สุนทานนท์ (สารสาส)

ถ่ายภาพกับเพื่อนร่วมรุ่น ๕๘

เมื่อส�าเร็จหลักสูตร ชั้น ม.๘ จากวัฒนาวิทยาลัย ใน พ.ศ. ๒๔๗๖ 

ปีการศึกษา ๒๔๗๕

ท่านเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ ผู้เป็นความภาคภูมิใจ 

ของครูแหม่ม - คณะครูอาจารย์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

 และสมาชิกสมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา ทุกคน
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มูลนิธิ “ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน”

ในพระบรมราชินูปถัมภ์

อภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

83

อภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

84

อภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

85

อภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

86

อภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

87

อารยา อรุณานนท์ชัย
เหรัญญิกมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

และประธานโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่น

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

อภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

88

สุวิไล             บุญธวัชชัย

พจพัณณ์       บุญธวัชชัย

ศิริยา             บุญธวัชชัย

ณัฐพร          บุญธวัชชัย

เศรษฐพงศ์   บุญธวัชชัย

June Young   Jung
Mina              Jung

อภินันทนาการ จากอภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

89

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

อภินันทนาการ จาก

“บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข”

อภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

90

วิชัย -  วิไล วิทยฐานกรณ์ 

อภินันทนาการ จากอภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

91

อภินันทนาการ จากอภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

92

พล.อ.อ.ชลิต  พุกผาสุข  องคมนตรี  

และครอบครัว

อภินันทนาการ จากอภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

93

ยงยุทธ วิชัยดิษฐ

อภินันทนาการ จากอภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

94

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

 

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย ฟื้นฟูและกู้ภัย คือหัวใจกรม ปภ. 

 

 

อภินันทนาการ จากอภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

95

อภินันทนาการ จากอภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

96

อภินันทนาการ จากอภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

97

อภินันทนาการ จากอภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

98

อภินันทนาการ จากอภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

99

อภินันทนาการ จากอภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

100

อภินันทนาการ จากอภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

101

อภินันทนาการ จากอภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

102

อภินันทนาการ จากอภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

103

อภินันทนาการ จากอภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

104

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

อภินันทนาการ จากอภินันทนาการ จาก อภินันทนาการ จาก

บริษัท อัศวะเกียรติ์ จ�ากัด
โดย

ภาณุพงค์ - บุญญวัฒน์ - นิรวัชช์ อัศวเกียรติ์



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

105

อภินันทนาการ จาก

บริษัท อัศวะเกียรติ์ จ�ากัด
โดย

ภาณุพงค์ - บุญญวัฒน์ - นิรวัชช์ อัศวเกียรติ์

อภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

106

อภินันทนาการ จาก

บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จ�ากัด
CHAINUNT CONSTRUCTION CO., LTD.

125 ถนนรามค�าแหง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2919-4531-1 โทรสาร. 0-2919-4540
Email : chainunt_limited@hotmail.co.th

อภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

107

อภินันทนาการ จาก

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

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทร. 0 - 29733560-3 แฟกซ์ 0 - 25511457

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

อภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

108

คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน ์
รองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 

ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร ปี ๒๕๓๕

 
 		

อภินันทนาการ จากอภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร 
รองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร 

ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร ปี ๒๕๓๕



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

109

คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน ์
รองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 

ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร ปี ๒๕๓๕

 
 

	

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร 
รองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร 

ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร ปี ๒๕๓๕

 
 

	

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

110

ยรรยง  คุโรวาท
ประธานโครงการยกย่องเกียรติคุณผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ดีเด่น

 
 		

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

111

ยรรยง  คุโรวาท
ประธานโครงการยกย่องเกียรติคุณผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ดีเด่น

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

112

อภินันทนาการ จาก

วิภา ตั้งสิน

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

113

อภินันทนาการ จาก

สุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

อภินันทนาการ จาก

ประธานแม่บ้านมหาดไทย

จังหวัดเพชรบุรี

อภินันทนาการ จาก

วีรนันทน์ เพ็งจันทร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

อภินันทนาการ จาก

ดลเดช พัฒนรัฐ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

114

อภินันทนาการ จาก อภินันทนาการ จาก

จังหวัดบึงกาฬจังหวัดชุมพร

จังหวัดราชบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อภินันทนาการ จาก อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

115

อภินันทนาการ จากอภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร

อภินันทนาการ จาก

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

อภินันทนาการ จาก

เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

อภินันทนาการ จาก

การไฟฟ้านครหลวง

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

116

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

ทัศนีย์ จันทร์แสงศรี

อภินันทนาการ จาก

ศิริพงษ์ - พรทิพย์ - กรณ์ - พิมพ์ชีวิน

ห่านตระกูล

อภินันทนาการ จากอภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก อภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

117

อภินันทนาการ จาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

มหาวิทยาลัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศ.คลินิค ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์
ได้รับรางวัล 

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

ปี ๒๕๕๖

จิตตรา ศรีรุ่งเรือง 
กรรมการโครงการยกย่องเกียรติคุณ 

ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ดีเด่น

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก

อภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

118

มูลนิธิพระมงคลบพิตร
จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

สุสิณี ตั้งสิน

อภินันทนาการ จาก อภินันทนาการ จากอภินันทนาการ จาก อภินันทนาการ จาก



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

119

ประมวลภาพบรรยากาศภายในงาน
“วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส�าคัญของโลก” ครั้งที่ ๓๒ ประจ�าปี ๒๕๖๐



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

120



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

121

รายนามคณะกรรมการ

โครงการยกย่องเกียรติคุณ

ประเภทต่างๆ



วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลส�าคัญของโลก

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส�าคัญของโลก

122

คณะกรรมการโครงการยกย่องเกียรติคุณ

ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาค และประจ�าจังหวัด

นายสมพร เทพสิทธา ที่ปรึกษานางอุบล 

ดร. ปฤถา  พรหมเลิศ ประธาน

นางมีนา รัตนเสนีย์ รองประธาน 

นางพักตร์พิมล สุดประเสริฐ กรรมการ

นางปรานต์ทิพย์ ธิติศักดิ์ กรรมการ

นางวราภรณ์ พัวพงศกร กรรมการ

นางสาวสุภาภรณ์ ภักดีจรัส กรรมการ

นางสาวอุไรวรรณ รังคะอุไร กรรมการ

นางสาวกรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล กรรมการ   

นางสาวสมคิด คร�่ากระโทก กรรมการและเลขานุการ

นางสาวพธพรร นววิชธนรัชต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการโครงการยกย่องเกียรติคุณ ครู หรือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  เพื่อเยาวชน  ในพระบรมราชินูปถัมภ์

อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยเมตตาจิตที่คู่ควรแก่การยกย่อง

คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.พรทิพย์    พุกผาสุข รองประธาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กรรมการ

ผู้บัญชาการ ต�ารวจตระเวนชายแดน กรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   กรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษากรุงเทพมหานคร   กรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ

     ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   

นางสาวกรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล กรรมการและเลขานุการ

นางสาวดาริณี   อิ่มจิตต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม

นายสมพร เทพสิทธา ที่ปรึกษา 

ปลัดกรุงเทพมหานคร  ที่ปรึกษา 

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษา

ผู้อ�านวยการส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ปรึกษา 

นายนคร ศิลปอาชา ที่ปรึกษา

ดร.ปฤถา พรหมเลิศ ที่ปรึกษา

นายยรรยง คุโรวาท ประธาน

ดร.เลิศลักษณ์ ส.บุรุษพัฒน์ รองประธาน

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองประธาน

ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล รองประธาน

ผู้อ�านวยการส�านักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร รองประธาน

ผู้อ�านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รองประธาน

กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รองประธาน

ผู้บังคับการต�ารวจจราจร กรรมการ

ผู้อ�านวยการฝ่ายผลิตวิทยุและโทรทัศน์รายการ จส. ๑๐๐ กรรมการ

กรรมการผู้จัดการสถานีวิทยุ  สวพ.FM๙๑ กรรมการ

ผู้จัดการสถานีวิทยุ TRS ๙๙.๕ กรรมการ

นางสาวกรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล กรรมการ

ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง กรรมการ

นางจิตตรา ศรีรุ่งเรือง กรรมการ

นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ กรรมการ  

นางสาวสมคิด คร�่ากระโทก กรรมการและเลขานุการ

นางสาวใจทิพย์ พุ่มศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานดีเด่น

ในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

นายสมพร   เทพสิทธา ที่ปรึกษา 

คุณหญิงสุชาดา  ถิระวัฒน์ ที่ปรึกษา

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ปรึกษา

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  ที่ปรึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ปรึกษา   

นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ที่ปรึกษา

 ในพระราชูปถัมภ์     

ภราดา ดร.ประทีป   ม. โกมลมาศ  ที่ปรึกษา  

รศ.ดร.ขัตติยา  กรรณสูต ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.แตงอ่อน  มั่นใจตน ประธาน 

ศ.นพ.สุชาย  สุนทราภา รองประธาน 

นางเฉิดโฉม  จันทราทิพย์ กรรมการ 

นางสุภณิดา  สุวณิชย์ กรรมการ

รศ.ดร.อนุชาติ  ศรีศิริวัฒน์ กรรมการ

รศ.เกษม  ช่วยพนัง กรรมการ   

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

นางสาว กรรณภรณ์  วงศ์ปิยะกุล กรรมการ 

นางกาญจนา  ธรรมประทานกุล กรรมการและเลขานุการ

นางนุจรีย์  แก้วงามประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นายสมพร เทพสิทธา  ที่ปรึกษา
นางอารยา  อรุณานนท์ชัย ประธาน 
นายกมล ดิฐกมล  รองประธาน
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม กรรมการ 
 กรุงเทพมหานคร
ประธานมูลนิธิสิริวัฒนา  เชสเชียร์  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  กรรมการ
ประธานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ  ในพระราชูปถัมภ์ฯ  กรรมการ
ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย      กรรมการ
 ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย  กรรมการ
 ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรรมการ
นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กรรมการ
นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย  กรรมการ
นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย กรรมการ
นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) กรรมการ
นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย  กรรมการ
นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย กรรมการ
ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง กรรมการ
ศ.ดร.ผดุง   อารยะวิญญู (ศาสตรเมธี)  กรรมการ
นางสาวอุไรวรรณ  รังคะอุไร   กรรมการ
นางสาวกรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุนทรี  สุดสงวน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพรทิพย์  อโนมาศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการโครงการยกย่องเกียรติคุณหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น
คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ที่ปรึกษา
คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ ที่ปรึกษา
คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษา
คุณหญิงอารีย์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
คุณหญิงมานิดา ยุวบูรณ์ ที่ปรึกษา
นายสมพร   เทพสิทธา ที่ปรึกษา
นายกฤษดา บุญราช ที่ปรึกษา
นายยรรยง คุโรวาท ที่ปรึกษา
นางเดือนฉาย คอมันตร์ ที่ปรึกษา 
ดร.เรือนแก้ว กุยยกานนท์  แบรนด์ท ที่ปรึกษา
นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม ที่ปรึกษา
นางฉันทมน แนวบุญเนียร ประธาน
นางลีนา ไชยภัทรานันท์ รองประธาน
รศ.เพ็ญพร พรรณพิสุทธิ์ รองประธาน
นางวิษา เจริญวัฒนานนท์ รองประธาน
อธิบดีกรมการปกครอง   กรรมการ
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน   กรรมการ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร   กรรมการ
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรรมการ
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
เลขาธิการส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรรมการ   
นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร กรรมการ
นางสาวสมนึก หริการบัญชร กรรมการ
นายศักดิ์ชัย โปปัญจมะกุล กรรมการ
นายสมพล อุทัยรัตน์ กรรมการ
นางพราภรณ์ ชูชัยศรี กรรมการ
นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ กรรมการ
นางพูนวิลาส  ตันสกุล กรรมการ
นางศิริกุล  ปิติสันต์ กรรมการ
ม.ล.พิจิตรา   (วรวรรณ) จุลชาติ กรรมการ
นางวราพร  พิพิธสุขสันต์ กรรมการ
นางนลินรัตน์  ลิ้นปราชญา กรรมการ
นายวิรัช  ชลายนเดชะ กรรมการและเลขานุการ
นางวิภาวรรณ  ไวถนอมสัตว์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการฝ่ายมอบโล่เกียรติคุณ  
นายสมพร เทพสิทธา ประธาน
นางอุบล วิชัยดิษฐ รองประธาน
นางวิไล ตั้งสิน  วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
นางสาวอุไรวรรณ รังคะอุไร กรรมการ
นางสาวส�ารวย เตยโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวดาริณี อิ่มจิตต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ 
คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์  ที่ปรึกษา
นางอุบล วิชัยดิษฐ  ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข  ประธาน
นายนคร ศิลปอาชา   รองประธาน
นางเฉิดโฉม จันทราทิพย์ กรรมการ
นางสาวิตรี บริพัตร  ณ  อยุธยา  กรรมการ
ดร.ปฤถา พรหมเลิศ กรรมการ
นางธีรวรรณ บุญยินดี กรรมการ
นางพรทิพย์ ห่านตระกูล กรรมการ
นางวิไล ตั้งสิน  วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
นางสาวกรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล กรรมการ
นางสาวดาริณี อิ่มจิตต์ กรรมการและเลขานุการ
นางรัชนี สีหเดชวีระ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
ปลัดกรุงเทพมหานคร  ประธาน
รองปลัดกรุงเทพมหานคร สั่งราชการส�านักงานเขตพญาไท รองประธาน
ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย กรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานสวนสาธารณะ ส�านักสิ่งแวดล้อม กรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้างและบูรณะ ส�านักการโยธา กรรมการ
ผู้อ�านวยการเขตพญาไท  กรรมการ
ผู้อ�านวยการกองกลาง ส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการ
เลขานุการส�านักการโยธา  กรรมการและเลขานุการ
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ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรบุคคลส�าคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม

ครั้งที่ ๓๓ ประจ�าปี ๒๕๖๑

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์   ประธาน
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  ที่ได้รับมอบหมาย  รองประธาน
นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  รองประธาน
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก หรือผู้แทน กรรมการ
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หรือผู้แทน กรรมการ
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ หรือผู้แทน กรรมการ
ผู้บังคับการกองสารนิเทศ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ หรือผู้แทน กรรมการ
ผู้อ�านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  กรรมการ 
 กรมประชาสัมพันธ์หรือผู้แทน 
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท อสมท. จ�ากัด (มหาชน) หรือผู้แทน กรรมการ
ประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน กรรมการ
กรรมการผู้จัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อ.ส.ม.ท. หรือผู้แทน กรรมการ
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  หรือผู้แทน กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ ช่อง 7 HD  หรือผู้แทน กรรมการ
ผู้อ�านวยการสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์  หรือผู้แทน กรรมการ
ผู้อ�านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน  กรรมการ
ผู้อ�านวยการสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย หรือผู้แทน  กรรมการ
นายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน  กรรมการ
นายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน  กรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ
ผู้อ�านวยการส่วนเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ส�านักพัฒนาการประชาสัมพันธ์   กรรมการและผู้ช่วย เลขานุการ 
 กรมประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการฝ่ายจัดท�าหนังสือที่ระลึก
นายสมพร เทพสิทธา ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.พรทิพย์   พุกผาสุข ประธาน
ดร.พรชัย มงคลวนิช รองประธาน
นางทัศนา เมธีวิบูลวุฒิ รองประธาน
นางวิไล  ตั้งสิน วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
นางพรทิพย์  ห่านตระกูล กรรมการ
นางธีรวรรณ  บุญยินดี กรรมการ
นางสาวกรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล  กรรมการ
นางสุวิไล บุญธวัชชัย กรรมการ
นางนันทนา  สังขวิจิตร  กรรมการ 
นายภูวนาถ  โชติคุณ กรรมการ
นางสาวกัลยา  กล่อมวิทย์   กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสิริวรรณ  มุกุระ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพธพรรณ  นววิชธนรัชต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหาร  
ปลัดกรุงเทพมหานคร  ที่ปรึกษา

คุณหญิงแสงเดือน ณ  นคร ที่ปรึกษา

นางเฉิดโฉม  จันทราทิพย์  ที่ปรึกษา

นางอารยา   อรุณานนท์ชัย  รองประธาน 

นางสาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา กรรมการ

นายยรรยง  คุโรวาท กรรมการ

นางวิไล ตั้งสินวิทยฐานกรณ์ กรรมการ  

นางสาวกรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล  กรรมการ

นางสาวพรทิพย์ อโนมาศ  กรรมการและเลขานุการ

นางปิยธิดา  ดุริยะรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
นางเฉิดโฉม  จันทราทิพย์  ที่ปรึกษา

ดร.วันดี   กุญชรยาคง  จุลเจริญ ที่ปรึกษา

นางสาวิตรี  บริพัตร  ณ  อยุธยา ประธาน

ดร.พรชัย  มงคลวนิช  รองประธาน 

ดร.ปราศรัย  ประวัติรุ่งเรือง  รองประธาน

นางวิไล ตั้งสิน วิทยฐานกรณ์ กรรมการ

นางพรทิพย์  ห่านตระกูล  กรรมการ

นางสาวกรรณภรณ์  วงศ์ปิยะกุล  กรรมการ

นางอัจฉราวดี  ชัยสุวิรัตน์  กรรมการและเลขานุการ

นางสมลักษณ์  สรนันท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายพิธีทางศาสนา  
นายสมพร   เทพสิทธา  ที่ปรึกษา

ดร.ปราศรัย  ประวัติรุ่งเรือง  ประธาน

นางสาวอุไรวรรณ รังคะอุไร รองประธาน

ดร.ยุพิน ทองส่งโสม  กรรมการ

นายระบิล กลิ่นแก้ว กรรมการ

ดร.ปราจีน  ปีปไธสงค์  กรรมการ

นายเพ็ญชัย  ขวัญอ่อน  กรรมการและเลขานุการ

นางสาววีรยา  ทรงวัฒนา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการฝ่ายร้านค้าหมู่บ้านหัตถกรรม

ฝ่ายอ�านวยการ

นางฉันทมน แนวบุญเนียร นางลีนา ไชยภัทรานันท์

ฝ่ายร้านค้า

นางเดือนฉาย คอมันตร์ นายวิรัช  ชลายเดชะ

นางศิริกุล ปิติสันต์ ม.ล.พิจิตรา  (วรวรรณ) จุลชาติ

นางวราพร พิพิธสุขสันต์ นางนลินรัตน์  ลิ้นปราชญา

ฝ่ายสถานที่

รศ.เพ็ญพร พรรณพิสุทธิ์ ผู้แทน อธิบดีกรมการปกครอง

ผู้แทน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทน อธิบดีกรมโยธาธิการและฝังเมือง

ผู้แทน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวสมนกึ หริการบัญชร

นายศักดิ์ชัย โปปัญจมะกุล นายสมพล  อุทัยรัตน์

ฝ่ายอาหาร

นางวิษา เจริญวัฒนานนท์ นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร

นางพราภรณ์ ชูชัยศรี นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์

ฝ่ายต้อนรับ

ดร.เรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนด์ท ผู้แทน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ผู้แทน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้แทน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้แทน เลขาธิการส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เหรัญญิก นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์
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ขอบพระคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน
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กราบนมัสการขอบพระเดชพระคุณ
สมเด็จพระวันรัต  เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

ขอบพระคุณ
ส�านักพระราชวัง  กรมประชาสัมพันธ์

กรุงเทพมหานคร  กระทรวงมหาดไทย

มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)  โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

บริษัทขนส่ง จ�ากัด  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  สถานีโทรทัศน์-สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่ง

หนังสือพิมพ์-นิตยสาร ทุกฉบับ  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงาน  

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร  ใหญ่รัชโยธิน

นางอารยา อรุณานนท์ชัย นางเฉิดโฉม จันทราทิพย์

ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ดร.พรชัย มงคลวนิช

นางจิตตรา ศรีรุ่งเรือง นางวิไล ตั้งสิน วิทยฐานกรณ์ 

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินและผู้ช่วยเหลือสนับสนุนการจัดงานทุกท่าน
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มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

โทร. ๐-๒๓๔๔-๗๓๙๑-๔ ต่อ ๑๐๒ โทรสาร ต่อ ๑๐๑, ๑๑๔

http://www.princessngarmchit.org 

E-mail: princessngarmchit@gmail.com 

Facebook: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บูรฉัตร

พัดรอง  ออกแบบโดย  คุณณัฐพงค์  ปิยมาภรณ์   

นักวิชาการช่างศิลป์ ช�านาญการพิเศษ ส�านักช่างสิบหมู่   กรมศิลปากร 

หนังสือที่ระลึกงาน






