
รายนามอาสาสมัครที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นอาสาสมัครดีเด่น 
เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจ าปี  2559 

↫↬≼≽↫↬≼≽↫↬ 
 
 

1. หน่วยราชการ  26  หน่วย  จ านวน  94  คน 
 

1. ส านักนายกรัฐมนตรี  (2  คน)  
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ (1  คน) 

1. นายนคร ค าธิตา 

  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค   (1  คน) 
2. นางวนัเพ็ญ ครองเมือง 

2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  (13 คน) 
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร 

- ส านักคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดกิารสังคมแห่งชาติ  (3  คน)   
3. นายพรยทุธ เรืองหิรัญ  
4. นางขวญัใจ เฮ็นนิก 
5. นางนวลนภา ขจร 

- กองกจิการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม  (6  คน) 
6. นางมลวิรรณ จนัทร์สขุสถิตย์ 
7. นางสาวอไุร ทิพย์เทียม 
8. นางศศิธร กะลีวงั 
9. นายโกศล ช่ืนบตุร 
10. นายกมล ตรองวริิยะ 
11. นางสมใจ วีระนนท์ 

  กรมกิจการผู้สูงอายุ  (2  คน) 
12. นางสาวรัชนี เจริญ 
13. นายสริุนทร์ ธนวงค์ประเสริฐ 

  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร (2 คน) 
14. นายสวา่ง องอาจ 
15. นายสนุทร แย้มพราย 
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3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (4  คน) 
  กรมพัฒนาที่ดนิ (3 คน)  

16. นายพฒัน์พงษ์ มงคลกาญจนคณุ 
17. นายประกิจ จิตรใจภกัดิ์ 
18. นายสทิธ์ิ อนิทร์ส าราญ 

  กรมประมง (1 คน)   
19. นายสวุริัตน์ บญุรัตน์ 

 

4. กระทรวงมหาดไทย   (27  คน) 
  กรมการปกครอง  (6  คน) 

20. นายหมู่ใหญ่ ศรศกัดิ ์ มนตรีวงษ์ 
21. นายหมวดตรี สาคร แก้วชมุภ ู
22. นายหมู่ใหญ่ อนสุรณ์ ศิริโพธ์ิ 
23. สมาชิกตรี ลภสัรดา ขนัทอง 
24. สบิเอก เทพสริุนทร์ แก้วค า 
25. ร้อยตรี จกัรพนัธ์ รักจ ารูญ 

  กรมการพัฒนาชุมชน  (2  คน) 
26. นายอดุร หล้าธิ 
27. นางพิสมยั ยอดยา 

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (19  คน) 
28. นายมนต์ชยั แช่มช้อย 
29. นางณฐันา ศรีขวญั 
30. นายอนนัต์ บรูณะภกัดี 
31. นางกฤษณา แจะจนัทร์ 
32. จ่าสบิโท ปรัญชยั เชิงหอม 
33. นายส าเภา ดวงใจ 
34. นางชนฐัญา ตะวะนะ 
35. นายประเด็น หนองหลวง 
36. นายจกัรกฤษณ์ ค าฟอง 
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37. นายทิพนัธ์ พรนรังสรรค์ 
38. นายวชิิต อนิทร์บวั 
39. นายศภุกฤต กาญจนาเกศยรู 
40. นายนิชกานต์ ผกัไหม 
41. นางนิภา เพชรพลูมา 
42. นายนิเวช หงษ์ทองดี 
43. นายศานตพิงษ์ จากกรุง 
44. นายพีรเดช พรหมเจริญ 
45. นางกมลวรรณ บญุญวงศ์ 
46. นางอนงค์ อามีน 

5. กระทรวงยุตธิรรม  (12  คน) 
  ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม  (2  คน)  

47. นายทองใบ เครือค า 
48. นางสมบรูณ์ ภิญญาคง 

  กรมคุมประพฤต ิ (6  คน)  
49. นายวรพจน์ สะรอนี 
50. นายทราย นเุสน 
51. นายสรชา วรเมธากร 
52. นางเฉลมิศรี ไหมสีทอง 
53. นายสายณัห์ วงศ์ค าลือ 
54. นายสมศกัดิ ์ ศิริประภา 

  กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน  (2  คน) 
55. นายสวุทิย์ พิมพ์มีลาย 
56. นางกนกพร ชีวนัสริิสขุ 

  กรมราชทณัฑ์  (1  คน) 
57. รองศาสตราจารย์ ดร.อารง สทุธาศาสน์ 

     ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ (1  คน) 
58. พนัจ่าเอก ปัญญา สดุศิลา 
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6. กระทรวงวัฒนธรรม  (2  คน) 
  ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   (1  คน) 

59. นายพิชิต เตชะนิรุทธ์ 

  กรมศลิปากร  (1 คน) 
60. นางบรูณ์ภาคย์ ภมูิโภคพฒัน์ 

7. กระทรวงศกึษาธกิาร  (8  คน) 
  ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ  (3  คน) 

61. นางบศุรา แดงเพ็ชร 
62. นางจีรภา จิตต์น้อม 
63. นางดวงพร เชือ้เนตร 

  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึง้ภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (1  คน) 
64. วา่ท่ี ร้อยตรี นิติธร   ทองธีรกลุ 

  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  (2 คน) 
65. นางสชุาดา โพธ์ิพล 
66. นางแสงเดือน บญุมีจิว 

  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  (2 คน) 
67. นายเสฎฐวฒุิ ชนะภยั 
68. นายธวชัชยั อนนัต์ 

8. กระทรวงสาธารณสุข   (15  คน) 
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

69. นางกฤษณา รัตนสนิ 
70. นางเสวียน เพ็ชรสากร 
71. นางธมนวรรณ สงัฆกลุ 
72. นางสาววมิล ก าเนิดกาญจน์ 
73. นางบญุรอด พรมกา 
74. นายสมคัร นวลศรี 
75. นางเม๊ียะ - 
76. นางชนานนัท์ สงัข์ทอง 
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77. นางน้องนชุ หนนูาค 
78. นายถาวร สวุรรณรัตน์ 
79. นางโชติกา พรหมบตุร 
80. นางรอกีเย๊าะ นิมะ 
81. นางเจ๊ะบีเด๊าะ อาบบูากา 
82. นางผอ่งนภา เนียมน่วม 
83. นายธนยั พ้นภยั 

9. กรุงเทพมหานคร  (3  คน) 
   ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร   

84. นายนรินทร์ แป้นประเสริฐ 
85. นางอรบวร จนัทร์หอม 
86. นางสปุราณี อิม่เจริญ 

10. กระทรวงแรงงาน  (2  คน) 
   ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

87. นางโสภิดา วงศ์จนัทราสกลุ 
88. นางสายเพชร ทองทิพย์ 

11. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (6  คน) 
   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (3  คน) 

89. นายสมศกัดิ ์ พรหมชยั 
90. นายอาด า ขนุรายา 
91. นายบญุยงั กงัใจ 

   กรมอุทยานแห่งชาตสัิตว์ป่าและพันธ์ุพชื (3 คน)  
92. นายกิตต ิ วงษ์เมืองแก่น 
93. นายเต้นยิว้ วชิรพนัธ์วชิาญ 
94. นายคณู เครือพิมาย 
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2. องค์กรสาธารณประโยชน์  20  องค์การ  จ านวน  82  คน 

 1. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (30  คน) 
95. นางชนชัดา พละศกัดิ ์
96. นายชาญชยั แสงชาติ 
97. นางดรุณี พาลสุขุ 
98. นายปรีชา  บวัหลวง     
99. นายปัญญา ประดิษฐธรรม 
100. นายพชัร์ เคียงศิริ 
101. พลตรีหญิง พลูศรี เปาวรัตน์ 
102. นางเพ็ญศรี กลุเสวตร์ 
103. นางเพ็ญศรี ชัน้บญุ 
104. นายเลก็ สวา่งอารมณ์ 
105. นายวสนัต์ ไชยวรศิลป์ 
106. นายวีระ อคัรพทุธิพร 
107. รศ.ดร.สมเดช มงุเมือง 
108. นางสาวสดุาวรรณ หวงัศภุกิจโกศล 
109. นางสาวสพุรรณี เกิดทบัทิม 
110. นายอนนัต์ เขียนข า 
111. นายอภิโชคพงศ์ ตนัแก้ว 
112. นายอศัวนนท์ วงษ์พิชยั 
113. นางสาวอศุมา เทศแก่น 
114. นางนิภาวรรณ กอพฒันชีรวฒุิ   
115. พนัเอก (พิเศษ) ศรณัยภมูิ   ผู้พึ่ง    
116. นายธนภณ กิจกาญจน์   
117. นางปารณีย์ อ านวยรักษ์สกลุ  
118. นายจ านงค์ ตนัติรตันโอภาส  
119. นางสาวอรทยั ดจุจานทุศัน์   
120. นายตวงทองรัชต์ เชือ้ชยั  
121. นางมณทิรา รังคกลูนวุฒัน์  
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122. นางประทมุพร ทองภเูบศร์   
123. นายสชุยั วเิชียร    
124. นายย้วง เบกินา 

 2. สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  (6 คน)   
125. นางศรีวรรณ สายฟ้า 
126. นางอจัฉราวรรณ ลิม้เลง็เลศิ 
127. นางเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ 
128. นางสาวณฏัฐ์ปภาณ จนัทร์ละมลู 
129. นางพิชยา รัตนดิลก ณ ภเูก็ต หอรุ่งเรือง 
130. นางมจัฉรี โอสถานนท์ 

 3. สมาคมสภาผู้ สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา 
  บรมราชชนนี  (7 คน) 

131. นายอปุถมัภ์ พรรณสงัข์ 
132. นางองัคณา   หมายดี 
133. นางลออศรี ลนุทา 
134. นายโชติ รอดพงศ์ 
135. นางสดุาพร โพทพั 
136. นายประสทิธ์ิ คุ้มทรัพย์ 
137. นายทิม บญุรอด  

 4. สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ   (1  คน) 
138. รศ.ดร.เพ็ญแข    ประจนปัจจนึก 

 5.   สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 
       สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  (3 คน) 

139. นายเจะรอมลี เจะสะมาแอ 
140. นายสมศกัดิ ์ องัคะโส 
141. นายรชต  เอ่ียมตระบตุร 
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 6.   สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (1 คน) 
142. พลเรือตรีหญิง ศิริมา กริชติทายาวธุ 

 7. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (4  คน) 
143. นางสนีุ สภุาวรรณชยั 
144. นางอรภทัร ศิริโกเมน 
145. นางสถาพร  ศรีสรุัตน์ 
146. นายสนุยั  วีระตระกลู 

 8.   มูลนิธิยุวพุทธพัฒนา  (1 คน) 
147. นางจินตนา  ฮอกเกอร์ 

 9.   มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (2 คน) 
148. นายศกัดา  สจัจะมิตร 
149. นางทศันีย์ ณ สงขลา 

 10. สหทยัมูลนิธิ    (1  คน) 
150. นางกสุมุา อาลี 

 11. พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (12 คน) 
151. พลโท ปราโมทย์ อนนัตรพีระ 
152. รศ.คนึงนติย์ จนัทบตุร 
153. นายสมศกัดิ ์ นามวงษา 
154. พนัเอก (พิเศษ) บญุช ู  ศรีเคลือบ 
155. ดร.จรินทร์ ชาติรุ่ง 
156. นางไพรศรี มีศขุ 
157. นางวชัรี ถนอมรัตน์ 
158. นาวาอากาศเอก สมโพธิ   ผลเต็ม 
159. นายฉตัรชยั นิติโรจน์ 
160. นางสาวกานดา มาสงค์ 
161. นายไพศาล หาญพานิช 
162. นางรัชดาพร       มะโนประเสริฐกุล 
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 12. ชมรมอาสาคลายทุกข์ จังหวัดสงขลา (1 คน)  
163. พ.ต.ท.  เลก็    มียงั 

 13.   สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (1 คน) 

164. นายศิริวฒัน์  คนัทารส 

 14. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   (1  คน) 
165. นางสาวมชัฌิมา พวัพนักิจเจริญ 

 15. สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
  พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  (5 คน) 

166. นางวจิิตรา สขุะมงคล 
167. นางสชุาดา เกษมทรัพย์ 
168. นางเบญจมาศ ปริญญาพล 
169. นางสมบรูณ์ ไพรัชเวชภณัฑ์ 
170. นางศรีสพุิณ โพธ์ิอ๊ะ 

16. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  (1 คน)   
171. นายจกัรวาล เฉลมิเล่ียมทอง 

 17. มูลนิธิกระจกเงา   (1 คน)   
172. นายพลวฒัน์  ล้วนศรี  

 18. สภาศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนแห่งชาติ(ศูนย์ประสานงาน) (4คน) 
173. นางพินิต ธีระพงศ์ไพบลูย์ 
174. นางศิริพร ฤกษ์นิมิต 
175. นางศิริวรรณ กหุลาบเพ็ชร์ 
176. นางองัคณา ทองโชติ 

 19. สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์  (1 คน) 
177. นางสมเสน่ห์ พ่วงพี 

 20. มูลนิธิศูนย์พิทกัษ์สิทธิเด็ก  (1 คน) 
178. นายชยัฤทธ์ิ อิม่เจริญ 
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3.  องค์กรเอกชนอื่น  14  องค์กร   จ านวน  38  คน 
(เครือข่ายองค์กรสาธารณประโยชน์/คณะอนุกรรมการฯ เสนอ) 

 1. สภากาชาดไทย  (17  คน)    
179. นางศิริพร   สตัตะรุจาวงษ์ 
180. นางสมบรูณ์ ศรียะพนัธ์ 
181. นางสมบตัิ บษุบก 
182. นายวณนัร ชมุศรีสรร 
183. นางสาวมาลนีิ ต ่าเกษม 
184. นางศิริพร กฤชสนิชยั 
185. นางเสาวภา วชัรกาฬ 
186. นางนยันา ตรีศกุร์ 
187. นางทตัตาพร พฤฒธิรรม 
188. นางวลยัรัตน์ ทรัพย์คิรี 
189. รองศาสตราจารย์ นิภาพรรณ ศรีพงษ์  
190. นางจนัทร์เพ็ญ เวียงสมทุร 
191. นางสนุิสา ตนัติยวรงค์ 
192. นางนยันา ปัตตพงศ์ 
193. นางมาลี ถนอมสนิทรัพย์ 
194. นางสมจิตร บณุยเศรษฐ 
195. นางพวงเพชร จนัทน์เสนะ 

 2. ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ในพระบรมราชานุเคราะห์ (3 คน)  
196. วา่ท่ีร้อยตรี พงศ์เทพ กระจ่างศิลป์ 
197. นางอรวรรยา หุ่นทอง 
198. นางสภุาพ ภิรมย์รักษ์ 

 3. สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย (2 คน) 
199. นายวนิยั วมิลศรีสภุาพ 
200. นายสมบรูณ์ แซล่ิม้ 
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  4. มูลนิธิฮั่วเคีย้วป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง  (มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง) (2 คน) 
201. นายวนัชยั รักษ์วงศ์ 
202. นายมนต์ชยั เฉลมิปกรณ์ชยั 

  5. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย (2 คน) 
203. นางสวุรรณี วงศ์พิทยาดศิยั 
204. นางสาวเสริมศรี งามพร้อม 

  6. มูลนิธิศูนย์กลางอ๋ีก้วนเต้า  (อนุตตรธรรม) ไทย (2 คน) 
205. นายธรรมฤทธ์ิ มากมิ่ง 
206. นางสาวมาลนีิ ธีระวรกลุ 

 7.  สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตน       
   ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (2 คน) 

207. นายพิทยา วงศ์สมัฤทธ์ิ 
208. นายวชัระ ธีรรัตนางกรู 

 8. ศูนย์วิทยุ CB 245 ช่อง 43เพื่อความม่ันคงแห่งชาติ (1 คน) 
209. นายสมาน อาสมาน 

 9. มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส  
  ประเทศไทย)  (2 คน) 

210. นายบวร รอดเข็ม 
211. นางสพุร บรรจง 

 10. มูลนิธิศูนย์ศึกษาชีวิตไทย – ออสเตรเลีย (1คน)  
212. นางวราภรณ์ วชิพนัธ์ุ 

 11.  ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร 
    (อพม. กทม.) (1 คน) 

213. นางสาวฐิติกานต์ สงัวรินทะ 

  12. มูลนิธิพุทธฉือจี ้(1 คน) 
214. นายหวงั  จง    เสวียน 
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  13. สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ  (1 คน) 
215. รองศาสตราจารย์ นชุทิพย์     บรรจงศิลป์ 

  14. มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน  (ม.ส.ช.) (1  คน) 
216. นายแพทย์ระพีภทัร์ เกษมศขุ 

 

4.  องค์กรสวัสดกิารชุมชน   (2  คน) 
       อาสาสมัครในองค์กรสวัสดกิารชุมชน 

217. นางเสาวณี  สชุาฎา 
218. นางลลติา  บญุช่วย  

 

5.  จังหวัด  66  จังหวัด จ านวน  66  คน 

       อาสาสมัครที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสรรหา  

219. กรุงเทพมหานคร นายไพศาล     สอนศิลป์ชยั 
220. จงัหวดักาญจนบรีุ นายประยทุธ    จ านงกลุ 
221. จงัหวดักาฬสนิธ์ุ นายนิราช    สืบมา  
222. จงัหวดัก าแพงเพชร นางสาวรัชฎาพร    ทองธรรมชาติ 
223. จงัหวดัขอนแก่น       นางจไุรพร    เขียวประดิษฐ์ 
224. จงัหวดัจนัทบรีุ นางรัตนาวนั    นยิมรัตนา 
225. จงัหวดัฉะเชิงเทรา นางสาวก าไร    มีเจริญ     
226. จงัหวดัชลบรีุ นายชยัยศ    สงขลา 
227. จงัหวดัชยันาท นายสพุจน์    อ ่านาคิล  
228. จงัหวดัชยัภมูิ นางวริิยา    โพธาขวญัประชา   
229. จงัหวดัชมุพร นายสทุธิพนัธ์    สวุรรณบณัฑิต    
230. จงัหวดัเชียงราย นางสายสรีุย์    ทิพย์อ้าย 
231. จงัหวดัเชียงใหม่ นางปทิตตา    สดุด้วงแก้ว 
232. จงัหวดัตราด นางศภุากร    โกศลเศรษฐ์ 
233. จงัหวดัตรัง นายนิกร    บวัแก้ว  
234. จงัหวดัตาก นางเหมียน    อนิโน  
235. จงัหวดันครนายก                  นายชชัวาล    แสงศรี    
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236. จงัหวดันครปฐม             นางสดุารัตน์    พลอยสขุ    
237. จงัหวดันครพนม นางสาวประภาภรณ์    โจมแพง 
238. จงัหวดันครราชสีมา นางทองดี    กิ่งพดุซา  
239. จงัหวดันครศรีธรรมราช นางแสงเดือน    กาญจนอดุม 
240. จงัหวดันครสวรรค์ นางสาววรรณา    มจุรินทร์ 
241. จงัหวดันนทบรีุ นางสายทอง    สทิธ์ิเอ่ียมศกัดิ์ 
242. จงัหวดับรีุรัมย์ นายทีระพล    อะทยัทิพวรรณ 
243. จงัหวดับงึกาฬ      นายจริต    ชยัวงศา   
244. จงัหวดัปทมุธานี นางกลุสิรา ชาลียทุธ  
245. จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ นางอ านวย    มลคล า้ 
246. จงัหวดัปราจีนบรีุ      นางสาวทองศรี    บตุดา 
247. จงัหวดัปัตตานี        นายเซง็    มะลี 
248. จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา นายบญุสม    ทองย้อย  
249. จงัหวดัพะเยา นางนิ่ม    เส่ียงตรง 
250. จงัหวดัพิจิตร นางกานดา    ประดจุพงษ์เพชร์ 
251. จงัหวดัพิษณโุลก นางจฑุามาศ    ทิพย์จ านงค์ 
252. จงัหวดัเพชรบรีุ นางสาวณิชกานต์    เขียวคลี ่
253. จงัหวดัพงังา นางสมุาลี    เสลร่าษฎร์ 
254. จงัหวดัพทัลงุ นายสมศกัดิ์    สขุยงู 
255. จงัหวดัภเูก็ต นางสาวเตือนใจ    สขุบรรจง 
256. จงัหวดัมกุดาหาร            นางสาวพนูสนิ    จนัทรโคตร 
257. จงัหวดัมหาสารคาม นางลม่อม    บ ารุงบญุ 
258. จงัหวดัแม่ฮ่องสอน วา่ท่ี ร้อยตรี สวุสนัต์    บวังาม 
259. จงัหวดัยะลา นางสาวรอปีอ๊ะ เจ๊ะนิ 
260. จงัหวดัยโสธร นางทองพนู    สรุศิลป์ 
261. จงัหวดัร้อยเอด็ นางจ าเนียร    สาระโภค 
262. จงัหวดัระนอง นางฟองจนัทร์    พนัแพง 
263. จงัหวดัราชบรีุ นางสนุยันา    สถาพรภริูศกัดิ ์
264. จงัหวดัลพบรีุ นางเตือนใจ    สมานมิตร 
265. จงัหวดัล าปาง วา่ท่ีร้อยตรี พิทกัษ์    เทพฝัน้ 
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266. จงัหวดัล าพนู นายประสงค์    ค าวงษา 
267. จงัหวดัเลย นางสาวมรรณฑณา    สะดาแนน 
268. จงัหวดัศรีสะเกษ นางประกาย    สงิห์ค า 
269. จงัหวดัสกลนคร นางเพชร    นวลภกัดิ ์
270. จงัหวดัสงขลา นายมารุต    สดุเจริญ 
271. จงัหวดัสตลู นายนนัทวฒัน์     เต๊ะสมนั 
272. จงัหวดัสมทุรสาคร นางสนีุย์     สขุสนัต์สริิมา 
273. จงัหวดัสมทุรสงคราม นางวนิดา     วจิิตรโชติ 
274. จงัหวดัสมทุรปราการ นางสาวอรรศมาพร     อรรถานิธิ 
275. จงัหวดัสระแก้ว นางส ารวย     ค าแปน 
276. จงัหวดัสระบรีุ นางรุ่งอรุณ     สฤษฎ์วานิช 
277. จงัหวดัสงิห์บรีุ นางสาวชนรัศม์     มีเจตนา 
278. จงัหวดัสโุขทยั นางวนัเพ็ญ     เพ็งเอ่ียม 
279. จงัหวดัสพุรรณบรีุ นายเขมชาติ     บญุกลาง 
280. จงัหวดัหนองคาย            นายอดุม     ราชศรีเมือง 
281. จงัหวดัอบุลราชธานี นางวนิดา    ธิมา 
282. จงัหวดัอทุยัธานี นางจนัทน์สดุา    ด้วงอว่ม 
283. จงัหวดัอดุรธานี                   นายภาณพุงษ์    หลกัชยั 
284. จงัหวดัอ านาจเจริญ นายบญุยง    สาระ  

 

6.  อ่ืน ๆ (2 คน) 
  อาสาสมัครที่คณะอนุกรรมการฯ สรรหา   

285. นางชลีุกร ตัง้เข่ือนขนัธ์ 
286. นายค ารณ ชชูะเอม 

 
↫↬≼≽↫↬≼≽↫↬ 
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องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จ านวน 25 องค์การ 

1.   โรงพยาบาลเถิน อ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง 
2.   ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัมหาสารคาม  
3.   โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านสระโคล่ จงัหวดัพิษณโุลก 
4.   เรือนจ าจงัหวดัภเูก็ต 
5.   ศนูย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จงัหวดัชลบรีุ  
6.   ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัสงขลา 
7.   องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง จงัหวดัก าแพงเพชร 
8.   องค์การบริหารสว่นต าบลละลมใหม่พฒันา  จงัหวดันครราชสีมา 
9.   องค์การบริหารสว่นต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ 
10. องค์การบริหารสว่นต าบลนาพู่ จงัหวดัอดุรราชธานี 
11. เทศบาลต าบลปลายพระยา จงัหวดักระบี่ 
12. มลูนิธิแสงสวรรค์สงเคราะห์ จงัหวดันครสวรรค์   
13. กลุม่อาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความมัน่คงของจงัหวดัอดุรธานี 
14. ชมรมเพ่ือนท่ีรู้ใจ  จงัหวดัจนัทบรีุ  
15. มลูนิธิธรรมดี ได้ดี  จงัหวดัชยัภมูิ                              
16. มลูนิธิบ ารุงโรงเรียนวดับงึเหลก็  จงัหวดันครพนม   
17. มลูนิธิบ้านเด็กก าพร้าปัญญาเลศิ จงัหวดัปัตตานี  
18. กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลเขาพระ จงัหวดัสงขลา   
19. กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลบ้านเม็ง จงัหวดัขอนแก่น   
20. กองทนุคณุธรรมสวสัดิการชมุชนต าบลเมืองแก  จงัหวดัสริุนทร์   
21. กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลกรุงชิง จงัหวดันครศรีธรรมราช   
22. กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลพนัเสา จงัหวดัพิษณโุลก   
23. บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบรีุ จ ากดั จงัหวดัราชบรีุ   
24. ท็อปแลนด์และบริษัทในเครือ จงัหวดัพิษณโุลก  
25. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากดั โรงงานก าแพงเพชร 
 

↫↬≼≽↫↬≼≽↫↬ 


