
รายนามอาสาสมัครที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นอาสาสมัครดเีด่น 
เพื่อรับโล่ประกาศเกียรตคุิณงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาตแิละวันอาสาสมัครไทย ประจ าปี  2561 

ตามมตคิณะอนุกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครดเีด่นและองค์การที่มีกจิกรรมทางสังคมดเีด่น   
ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดกิารสังคมแห่งชาต ิครัง้ที่ 2/2561 วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561  

 
 

1.  หน่วยราชการ จ านวน  87  คน 
ส านักนายกรัฐมนตรี   
 1.   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  (1  คน)   

1. นายฉตัรชยั   ชมุนมุ 

2. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค   (1  คน)  
2. นางนพรัตน์   บริสทุธ์ิ  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
  3.    กองกจิการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม  (6 คน)   

3. นางกญัญาฉตัร  วงศ์ไชยา 
4. นางสาวเจ๊ะเสาะ  สาแม 
5. นางเบญจวรรณ  จิตต์มณี 
6. นางสาวบวัแก้ว  ศรีวิจ๋ี 
7. นางสาวปราณี   บวัทอง 
8. นางเยาวเรศ   สาระสิงห์ 

4.   กรมกิจการผู้สูงอายุ  (2 คน)    
9. นางมาลยัวลัย์   พาทรัพย์มา 
10. นายประจกัษ์   เลิศสนุทร 

5.  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพกิาร ( 1 คน) 
11. นางสาวสมฤดี   เลาเศรษฐกลุ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
6. กรมพัฒนาที่ดนิ  (3  คน)  

12. นายสญัญา   หิรัญวดี 
13. นายภิรมย์   แก้ววิเชียร 
14. นายอเนก   ประสม 
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7. กรมประมง  (1  คน) 
15. นายกิฎตินนัท์   อมัพะวนั 

กระทรวงมหาดไทย 
 8.     กรมการปกครอง  ( 6 คน ) 

16. นายหมูต่รี จตรุงค์  สปุรียาภรณ์ 
17. นายหมูเ่อก ชา   บญุช่ืน 
18. นายหมูใ่หญ่ นพพร  นิลสิงขร 
19. สิบเอก เพ่ิมศกัด์ิ  ศรีสวสัด์ิ   
20. นายวีระพงษ์   สขุทวีผลกลุ 
21. นายศภุกร    อนนัตรักษ์ 

9.   กรมการพัฒนาชุมชน  (2  คน) 
22. นายสงัคม   แสนบดุด ี
23. นางสาวบญุน า   โตประสิทธ์ิ 

10. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (16 คน) 
24. ร้อยตรี ธนชั   กลุเสวตร์ 
25. นายปราด   พลูสวสัด์ิ 
26. นายเฉลียว   ชมภ ู
27. นายสิทธิพร   โพธ์ิสิงห์ 
28. นายกิตตินนัท์   เลประภาพ 
29. นายสนม   ทองเพง็ 
30. นายด าเนิน   สงัข์มลู 
31. นายผดงุ    ปัทม์แก้ว 
32. นายกิตติ   จนัทร์เพช็ร 
33. นางสาวจิตรา   พรหมจนัทร์  
34. นายสมพร   กองแก้ว 
35. นายสรุะพงษ์   เจนดง 
36. นางละเอียด   ตอ่มอร 
37. นายชยัวฒัน์   สอ่งแสง 
38. นายวิสิทธิศกัด์ิ   กองสิน 
39. นางศิริลกัษณ์   ก่ิงกนั 
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กระทรวงยุตธิรรม   

11.   ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม  (2  คน)  
40. นายรัฐพล   แสงดอก 
41. นายด ารงศกัด์ิ   หนสูงัข์ 

12. กรมคุมประพฤต ิ (5  คน)   
42. นายบณัฑิต   ก าศิริมงคล 
43. นายนฐัพนัษ์   ข่าขนัมะลี 
44. นายสกล   ไหมสาสน์ 
45. นางณฎัฐา   สนิทมาก 
46. นางสาวอนงค์   อยู่เอี่ยม 

13.  กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน  (2  คน) 
47. นางปิยา   เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 
48. นางอมัพร   ธงศรี 

14.   กรมราชทัณฑ์  (1  คน) 
49. นางประภสัสร   สงัสรรค์อนนัต์  

กระทรวงวัฒนธรรม   
15.  กรมศิลปากร  (1  คน) 

50. นางนพรัตน์   หนสูิทธ์ิ 

กระทรวงศึกษาธิการ   
16.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (3  คน) 

51. นางสาวนฤมล   เนือ้ออ่น 
52. นายกองธรรม   นวเลิศเมธี 
53. นายเจริญ   โกศยั 

17.   วทิยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึง๊ภากรณ์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์   (1  คน) 
54. นางสาวพนิดา     บญุเทพ 

18.    ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  (2 คน) 
55. นายรัฐธรรมนญู  อินทะลี 
56. นายชชัวาลย์   สขุชื่น 
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19.   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2 คน) 
57. นายกฤษดา   รัตนมาลยั 
58. นายตรัณ   ตระกลูสวา่ง 

กระทรวงสาธารณสุข    

 20.    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (16  คน) 
59. นางจนัทร์เดียว   พรมสวุรรณ 
60. นางสาวดรุณี   ศรีมอม 

61. นางพานิตย์   นพรัตน์ 
62. นายบญุรอด   เวชสวุรรณ 
63. นางอไุรวรรณ   จ าปาดะ 
64. นางเทวี   โชติมณี 
65. นางหนเูรียง   จีนจดู 
66. นางฮาบีบ๊ะ   กรมเมือง 
67. นายชชูาติ   พลูทอง 
68. นางมะริหย้อ   ศรีชาย 
69. นางสาวจ าเนียร  คุ้มวนั 
70. นายสงบ   คณะพล 

71. นายอิสแมง   สาแม 
72. นางฟาอีซะห์   กาตง 
73. นางสาวนไูอนี   สมาน 
74. นายศรีศกัด์ิ   แสงสขุ 

กรุงเทพมหานคร     

 21.  ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ( 3  คน)   
75. นางสาวจ าปี   อณุศรี 
76. นายเชษฐา   แสนสขุ 
77. นางสวุภทัร   บวัขาว 
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กระทรวงแรงงาน   
 22.    ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (2 คน)   

78. นายภทัรพงษ์   กิตติวิริยะพนัธุ์ 
79. นางสาวแมะซะ  วิชา 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
23.    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ( 3 คน) 

80. นายดวงแก้ว   สมพงษ์ 
81. นายบวัลยั   โนนสกลุ 
82. นายธ ารงค์   จนัทร์สกุรี 

 24.     กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ( 3  คน)   
83. นางวิไลพร   ศรีวิเศษไทย 
84. นายศกัด์ิศรณ์ศิริสิทธ์ิ  ศรีฤทธ์ิ 
85. นางสาวปวีร์พิชชา  ไมตรีจิตร 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
 25.  กองบัญชาการต ารวจนครบาล ( 2 คน) 

86. นายดนเุดช   ฤกษ์เจริญ 
87. นายเช่ียวชาญ   เช่ียวชาญกลจกัร 

2.  องค์การสาธารณประโยชน์  จ านวน  72  คน 
 1.    สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( 28 คน) 

88. นางกิตยาภรณ์  สิทธิประเสริฐ 
89. นางสาวเกศรินทร์  ผาสขุ 
90. นางคนึงนิจ   บญุเนือ้ 
91. นายชยัณรงค์   โยธา 
92. นางสาวชตุิมา  ถ่ินพงังา 
93. นางชจิูต   ค าฟ ู
94. นางญาธิกา   รุ่งขจรวงศ์ 
95. นางดวงพร   แก่นพะเนาว์ 
96. นายไตรภพ   ลิมปพทัธ์ 
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97. นางสาวธนญัญาณ์  ธญัธรทวีรัตน์ 
98. นายนิมิตร   ศรียาภยั 
99. นางปราณี   จีรพรชยั 

100. นางปลัง่ศรี   มลูศาสตร์ 
101. นายพลยทุธ   องักินนัทน์ 
102. นายภเูบศ   จิตรจริง 
103. นายมนญู   พฒุทอง 
104. นางรัตนา   ชินศกัด์ิชยั 
105. นางรัตนา   ดีเลิศ 
106. นางรัตนา   ลอ่งดริุยางค์ 
107. พนัโท ราเชล   เช่ืองสวุรรณ 
108. นายวิพล   อ านวยผลชยั 
109. นางสาวศภุมาศ  พยฆัวิเชียร 
110. นางสาวสมพร  หวานทอง 
111. นางสมศรี   เชือ้นนัตา 
112. นายสมาน  มว่งพรม 
113. ร้อยโท สณัณ์ชยั  เองตระกลู 
114. นางสภุาภร์   จนัทร์ลนุ 
115. นางสาวอาภรณ์  ภาคาหาญ 

 2.   ชมรมเดก็และเยาวชนดเีด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม 
    ราชูปถัมภ์  (4  คน) 

116. นายพชัรพล   สทุธิธรรม 
117. แพทย์หญิงกอบกลุยา  จงึประเสริฐศรี 
118. นางสาวนิติยา   แสงกล้า 
119. นายอานนท์   บวัภา 

 3.   สภาสมาคมสตรีแห่งชาตใินพระบรมราชนูิปถัมภ์  ( 6  คน) 
120. นางกอบแก้ว   คงน้อย 
121. นางสาววรัญญา  เลิศวรกิจพิพฒัน์ 
122. นางอรุณศรี   จงเจียมจิตต์ 
123. นางรัชนี    วชัรีวงศ์ ณ อยธุยา 
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124. พนัเอกหญิง อญัพร  หิญชีระนนัทน์ 
125. นางสาววชัรี   วรรณศรี 

 4.   สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็พระศรีนครินทรา                       
    บรมราชชนนี (7  คน)     

126. นายสมภาร   ปัญญาเอก 
127. นายสมศกัด์ิ  รถทอง 
128. นางผสุนา  โตค า 
129. นางวิลาศ   อยู่ถนอม 
130. นางจินตนา   กณัหะกาญจนะ 
131. นายรันทม   ทบัทิมขาว 
132. นางดารณี   ชากรแก้ว 

 5.   สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาต ิ(1 คน)   
133. นางอบุล    ปิยะกาญจน์ 

 6.  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 
  สมเดจ็พระศรีนคนินทราบรมราชชนนี (3 คน)   

134. นางจนัทร์สม   ทาบญุสม  
135. นางจ าดี  ศิริสมนัวงศ์ 
136. นายพรเทพ   เพง็มณี 

 7.   สมาคมผู้บ าเพญ็ประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (1 คน)    
137. นางอจัฉรา   ณ ล าพนู 

 8.   สหทยัมูลนิธิ (1  คน)   
138. นางสาวมสัลยันี  มฮูามะ 

 9.   พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (6  คน)  
139. พลเรือตรี วิษณสุรรค์  ศรีแก่นจนัทร์   
140. นางสภุาวรรณ  อติชาตนนัทน์ 
141. นายสรรเพชญ์   ศรีไพรงาม 
142. นางดวงเดือน   เช่ือธรรมสอน 
143. นางฉวีวรรณ  นวนพรัตน์สกลุ 
144. นางเฉลิมศรี   วิวฒัน์วานิชกลุ 
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10.   ชมรมอาสาคลายทุกข์ จงัหวัดสงขลา (1  คน)  
145. นายอบัดลุเล๊าะ  มะลี  

11.  สภาองค์การพัฒนาเดก็และเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็พระเทพ          
       รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (1 คน)    

146. นายธวชั    ราษฎร์โยธา 

12.  สภาแม่ดีเด่นแห่งชาต ิในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี  
      พระวรราชาทนัิดดามาตุ (5 คน)    

147. นางสวุิมล   มหากิจศิริ 
148. นางเยาวมาลย์   วชัระเรืองศรี 
149. นางบวัลอย   กิตติประภสัร์ 
150. นางประมวล  นรโภค 
151. นางเอือ้มพร  รัตนศิริกลุชยั 

13.   สภาศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนแห่งชาต ิ(ศูนย์ประสานงาน) (4 คน)  
152. นางสาวดลยา สทุธิวนา 
153. นายวีรวิทย์ บญุพงศ์มณี 
154. นางศรีเวียง ตนัฉาย 
155. นางอญัชญั กศุล 

14.   สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาต ิในพระบรมราชูปถัมภ์  (1 คน)  
156. นางสรุดา ประดบัรัตน์ 

15.   สภาคนพกิารทุกประเภทแห่งประเทศไทย  (2  คน)    
157. นางนาตยา  ดีจอง 
158. นางสาวจรินทร์   นรมัง่ 

16.   มูลนิธิศูนย์พทิกัษ์สิทธิเดก็  (1  คน)  
159. นายธนกฤต  ทานธรรมมงคล 
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3.  องค์การเอกชนอ่ืน(เครือข่ายองค์การสาธารณประโยชน์)จ านวน 42 คน  
1.   สภากาชาดไทย  (17 คน)   

160. นางสตรีรัตน์ คงวีระวฒัน์ บญุยสมัพนัธุ์ 
161. นางผอบ ไวยบตุร 
162. นางสาวพจนา ฉ ่าโพธ์ิชา 
163. นางสาวนฤมล วินยัธรรม 
164. นางสาวเวฬรีุย์ โชติกิจนสุรณ์ 
165. นางสาวชลาพร ขนุทอง 
166. นางพวงรัตน์ เข็มทอง 
167. พนัต ารวจโทหญิง สมุน เน่ืองจ านงค์ 
168. นางพรรณนา ทวีวงศ์ 
169. นางอรุณรัตน์ คงบญุ 
170. นางผ่องศรี สมน้อย 
171. นางรุ่งรัชนี ไชยวิชิต 
172. นางชมดี สทุธะมสุิก 
173. นางจฑุามาศ เลก็เลิศศิริวงศ์ 
174. นายสหพฒัน์ วิละปิง 
175. นางวนิดา ศภุรัตน์ก าธร 
176. นางวาลินี ธนทว ี

2.   ศูนย์ปฏบิัตกิารลูกเสือชาวบ้าน ในพระบรมราชานุเคราะห์  (3 คน)  
177. ร้อยต ารวจเอก ศิวชยั ส ารวมจิตร์ 
178. นางอรุณรัตน์ สิมสิทธุ์ 
179. นางดวงใจ นามเมือง 

3.   สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภยัแห่งประเทศไทย (4  คน)   
180. นายยอดจองศ์อมต จงโพธ์ิงาม 
181. นายรณยทุธ กลุพนัธ์ 
182. นายนิติการณ์ บินกาซนั 
183. นายภดูิศ จารุกรโชติมา 
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4.   มูลนิธิฮั่วเคีย้วป่อเตก็เซ่ียงตึง๊ (มูลนิธิป่อเตก็ตึง๊) (2  คน)   
184. นางสาววรันลกัษณ์  แซเ่ลา 
185. นางสาวจฑุามาศ  จารุรัตนกลุ 

5.   มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก  (2  คน)  
186. พนัตรี ฉลอง สดุสงค์ 

187. จ่าสิบเอก วรากร    สงัข์ยิม้ 

6.   มูลนิธิศูนย์กลางอ่ีก้วนเต้า  (อนุตตรธรรม)  (2  คน)    
188. นายมนสัชยั  ปวฒุินนัท์  
189. MR.FANG-JU HSIEH 

7.   สมาคมลูกกตญัญูแห่งชาต ิในพระอุปถัมภ์ทลูกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา                   
      สิริวัฒนาพรรณวด ี (2  คน)   

190. นายพรเทพ บญุสง่ 
191. นายพรหมพฒัน ทรัพย์สถาพรณภุา 

8.   บริษัท แปซฟิิคคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (จส.100)  (1  คน)   
192. นายสมเกียรติ เลิศกาญจนาพร 

9.   ศูนย์วทิยุ  CB  245  ช่อง 43  เพื่อความมั่นคงแห่งชาต ิ (1  คน)   
193. นางดรุณี  อินทโมนี 

10.   มูลนิธกิารศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย - นานาชาต ิ(เอเอฟเอส ประเทศไทย)               
       (2 คน)   

194. นางนภาพร  กลิ่นชัน้ 
195. นางอ านวยพร   เถาว์โท 

11.   มูลนิธิศึกษาชีวิตไทย – ออสเตรเลีย (1 คน)  
196. นายแพทย์สามารถ  ตนัอริยกลุ 

12.  ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร  (1  คน)   
197. นางบญุศรี   สวุรรณดี 

13.   สมาคมศูนย์วทิยุชาลี  (1  คน)    
198. นายคณุากร     เกษรสงัข์ 

14.   มูลนิธิพุทธฉือจี ้ (1 คน)    
199. MRS.  WEN-YIN    KANG 
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15.   สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ  (1 คน)    
200. ดร.อรพรรณ  สินประสงค์ 

16.   มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน (ม.ส.ช.) (1 คน) 
201. นางสาวเทวี   วงศ์วิทยา 

 
4.  องค์กรสวัสดกิารชุมชน   (4  คน)   

202. นางประยรู    พกุทอง 
203. นางอ าไพ    อินทร์ขาว 
204. นายภมูิพฒัน์    คงวารินทร์ 
205. นางกนกพรรณ    พิลาล า้  

5.  จงัหวัด จ านวน  (45  คน) 
206. จงัหวดักาญจนบรีุ  นายวฒุิชยั  โชควิเชียรฉาย 
207. จงัหวดักาฬสินธุ์  นางสาวเอมอร  ชนะบตุร 
208. จงัหวดัก าแพงเพชร  นางระเบียบ  มงุขนุทด 
209. จงัหวดัขอนแก่น  นางลดัดาวลัย์  แก้วสพุรรณ์ 
210. จงัหวดัจนัทบรีุ   นางรักชนก  ธรรมเจริญ 
211. จงัหวดัชลบรีุ   นางสาวอภิวรรณ แสงทอง 
212. จงัหวดัชยันาท   นางจนัทร์วรางษ์ สิทธิพงษ์ 
213. จงัหวดัเชียงราย  นางจนัทร์เพญ็  อบอุน่ 
214. จงัหวดัเชียงใหม่  พนัต ารวจเอก ดร.รุ่งฤทธ์ิ   โพธิโกสมุ 
215. จงัหวดัตราด   นางมารีนี  วิรัญโท 
216. จงัหวดัตรัง   นายอ าพนั  ศรีสวุรรณ 
217. จงัหวดัตาก   นางมะลิลา  แก้วล าค า 
218. จงัหวดันครนายก  นางบญุช ู  ร่วมชาติ 
219. จงัหวดันครปฐม  นายก าธร  เนียมแสง 
220. จงัหวดันครพนม  นางพทัธมน  อดุมกนั 
221. จงัหวดันครราชสีมา  นายภษิูต  พานิชอตัรา 
222. จงัหวดันครศรีธรรมราช นายทยามณฑณ์ อินทรีย์วรณ์ 
223. จงัหวดันนทบรีุ   นางพรรษชล  บญุคง 
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224. จงัหวดัน่าน   นางชตุิมา  สกุนุา 
225. จงัหวดัปทมุธานี  นายชัน้   รักสงูเนิน 
226. จงัหวดัปัตตานี   นางรอมีล๊ะ  แยแล  
227. จงัหวดัเพชรบรูณ์  นางไพบลูย์     ป่ีทอง 
228. จงัหวดัเพชรบรีุ   นายเซม็  รูมิง  
229. จงัหวดัแพร่   นางขนัทอง  ปิติพทุธิพงค์ 
230. จงัหวดัพงังา   นางสาวอรษา  โภคบตุร 
231. จงัหวดัพทัลงุ   นายไข่   นวลขลิบ 
232. จงัหวดัภเูก็ต   นางสมทรง  อกัษรสวสัด์ิ 
233. จงัหวดัมกุดาหาร  นางทองม้วน  จนัทมุา 
234. จงัหวดัแมฮ่่องสอน  นางจิตติมาภรณ์ คงสวุรรณ 
235. จงัหวดัยะลา   นายสมชาย  ดิษฐพงศ์ภกัดี  
236. จงัหวดัยโสธร   ดาบต ารวจ อาจ หาหลกั 
237. จงัหวดัระนอง   นางดวงพร  หิสวาณิชย์ 
238. จงัหวดัราชบรีุ   นางเยาวดี  นวมดี 
239. จงัหวดัล าปาง   นางกิจจา  เตปันวงศ์ 
240. จงัหวดัล าพนู   นายสวา่ง  เสนกาศ 
241. จงัหวดัสตลู   นางสาวนวิยา  หมาดตา 
242. จงัหวดัสมทุรสงคราม  นายบญุชอบ  พว่งส าราญ 
243. จงัหวดัสมทุรปราการ  นางพเยาว์  สมใจ   
244. จงัหวดัสระแก้ว  นางน า้ทิพย์  เชียงเงิน 
245. จงัหวดัสระบรีุ   นางกญัจนา  เพียนามโคตร 
246. จงัหวดัสิงห์บรีุ   นางสาวภาณี  แจ่มกระจ่าง   
247. จงัหวดัสโุขทยั   นางประเสริม  เขียวพุม่พวง 
248. จงัหวดัสพุรรณบรีุ  นายประไพ  มณีวงษ์ 
249. จงัหวดัหนองคาย  นางทองยุ้น  จ าปาทอง 
250. จงัหวดัอ านาจเจริญ  นายเกรียงศกัด์ิ สดุา 
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องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจ าปี 2561 
 

หน่วยงานภาครัฐ  
1. โรงพยาบาลบางน า้เปรีย้ว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2. ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัยโสธร 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. องค์การบริหารส่วนต าบลชมุพล จงัหวดันครนายก 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลแมพ่ริก จงัหวดัเชียงราย 

 
องค์กรสาธารณประโยชน์  

5. สมาคมสตรีนกัธุรกิจและวิชาชีพ-ภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 

6. มลูนิธิเพ่ือความเข้าใจเดก็ (Focus) จงัหวดัเชียงใหม่ 

7. ชมรมผู้สงูอายตุ าบลหนองแหน จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 
องค์กรสวัสดกิารชุมชน  

8. ชมรมผู้สงูอาย ุศนูย์ 49 วดัชยัพฤกษมาลา กรุงเทพมหานคร 

9. กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลแมริ่มกก จงัหวดัเชียงราย 

10. กลุม่สจัจะสะสมทรัพย์และสวสัดิการชมุชนแพรกหนามแดง จงัหวดัสมทุรสงคราม 

11. กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลบางนอน จงัหวดัระนอง 

12. กองบญุวนัละบาทเพื่อสวสัดิการชมุชนต าบลบ้านลาน จงัหวดัขอนแก่น 

 
องค์กรภาคธุรกจิ  

13.  บริษัท 88 แปซิฟิค จ ากดั กรุงเทพมหานคร 

14. หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15. บริษัทเชียงรายสินธานี จ ากดั จงัหวดัเชียงราย 

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


