
รายนามอาสาสมัครดีเด่น ประจ าปี 2563 
เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจ าป ี 2563 

จ านวน 226 คน 
⪤∺⪤∺⪤  ⪤∺⪤∺⪤ 

 

1. หน่วยงานราชการ จ านวน  80  คน 

ส านักนายกรัฐมนตรี 1 คน 

 1.  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค 

1. นางประดับ     เทพคุณ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  10 คน 

 2.  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
2. นางจันทร์แสง     ไชยยงค์ 
3. นางจุ๋มจิ๋ม     สมเขียน 
4. นายประสิทธิ์     มหิธิธรรมธร 
5. นางจงจิต     จูเล่งเส้ง 
6. นางนูเหร๊าะ     กาเหย็ม 
7. นางคมข า     แสงศักดิ์ชัย 
8. นายธรรศ     กาญจนาโชควณิช 
9. นางสาวส าลี     กลมขุนทด 
10. นายพล     สินธุชัย 
11. นางทองเปาว์    นาคะสันต์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  4 คน 

 3.   กรมพัฒนาท่ีดิน 
12. นางชลาลัย     ทับสิงห์ 

4.   กรมส่งเสริมการเกษตร 
13. นายพิเชษฐ์     วัสธูป 

 5.   กรมประมง 
14. นายปราโมทย์    มีลือ 

6.   กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
15. นายปุณณรัตน์    วรรณวงค์ 
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กระทรวงมหาดไทย 26 คน 
7.   กรมการปกครอง  

16. นายหมู่โท อนุชา    แก้ววิชิต   
17. สมาชิกโท ภูธเนศ    เทพมณี 
18. นายกองตรี อาทิตย์    วงมุสิก 
19. สิบต ารวจโท ภรัณยู    มายูร 
20. นายหมู่โท สงวนศักดิ์    บุญชูเชิด 

8.   กรมพัฒนาชุมชน 
21. นางสุนิสา     ปานแก้ว 
22. นายอับดุลมูญีบ    ใบจ ิ

9.  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
23. นายเทอดเกียรติ    ล้วนโกศล 
24. นางสาวจิตรา     ทัพมงคล 
25. นายสมจิตร ์    ทับทิมขาว 
26. นายมณเฑียร     บุญเสริม 
27. นายเอื้อน     จันทร์มาก 
28. นายสมัย     คะรัมย์ 
29. นายสนอง     แก้วบุญเรือง 
30. นายสัมฤทธิ์     นวลจันทร์ 
31. นางสาวลักขณา    ค าป่าแลว 
32. นายสมยศ     คงเกตุ 
33. นายประสิทธิ์     หนูช่วย 
34. นายชาญชัย     โฉมรุ่ง 
35. นายทนงศักดิ์     ศรีชาติ 
36. นายผดุงเกียรติ    เอื้อระพีกุล 
37. นางอมรรัตน์     สุขด ี
38. เรือตรี รุ่งอรุณ    อินทวงศ์ 
39. นายเสถียร     สังข์ทิพย์ 
40. นายสมบัติ     เปลี่ยนโพธ์ิ 
41. นายอรุณ     อภิรักษ์วรากร 
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กระทรวงยุติธรรม  12  คน 

10. กรมคุมประพฤติ   
42. นายพิศิษฐ์     เช้าเจริญ 
43. นายสามาแอ    โมง 
44. นางบุบผา     สิงหราช 
45. ดาบต ารวจวิเชียร    รักษาศิลป์ 
46. นางประเสริฐ     จันทร์อ่อน 

11. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน    
47. นางสมควร     สนธิมุล 
48. นางมาลี     สุเมตติกุล 

12. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์   
49. นางสาวมาลินี     สังเวียนวงศ์ 
50. นายอิสมะแอ    ตือระ 

13. ส านักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม   
51. นายประสาท     จัตุชัย 

14.   ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่   
52. นางสาวอพัชชา    กังวาฬวงษ์ 

15.   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   
53. นายชนินทร์     เสนะวัต 

กระทรวงวัฒนธรรม  2  คน 

16.   ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
54. นายณรงค์ชัย     บุญธรรมาภิบาล 
55. นางสาวณัชชา    สมประสิทธิ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ  6  คน 

17.   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
56. นายเจษฎากร     อังกูลพัฒนาสุข 
57. นางสาวต่วนนุรฮายาตี   แวมะ 
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18.   ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
58. นายวิรัตน์     ปองเปี่ยม 
59. นายพยัพ     สาธุพันธ์ 

19.   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
60. ว่าที่ร้อยเอก ชัยวุฒิ    เต็มยอด 

20.   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
61. นางสมพิศ     เกิดนวล 

กระทรวงสาธารณสุข  15  คน 

21.   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
62. นางโสรญา     ช่วยชะนะ 
63. นางจันทริ     มีสมบัติ 
64. นางสาวลัดดาวัลย์    สงครามศักดิ์ 
65. นางสาวอุรา    ปราบมนตร ี   
66. นางสาวทัศนีย์    คงธาร 
67. นางสาวกานต์รวี    ศิริทอง 
68. นายไพฑูรย์     ออมอด 
69. นายรภัทรธรณ์    นุชมอญ 
70. นางจรวย     ล่องหลง 
71. นางสาววราภรณ์   เมืองนิล 
72. นางสาวสุภาพร     ทองอร่าม 
73. นางศุภวรรณ์     บุญละเอียด 
74. นางสาวเจ๊ะรอเซียะห์    สาและ 
75. นางจารินี     เหาะสัน 
76. นายสมปอง    พรหมเอียด 
 

 21.  กระทรวงแรงงาน  2  คน 
77. นางวันเพ็ญ   ชื่นใจ 
78. นางสุมณฑา   ทองนาคขาว 
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   2  คน 

22.   กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
79. นายสมาน     อารีสินพิทักษ์ 
80. นางพิมพ์นิภา     ชัยชูโชติ 
 

2.  องค์กรสาธารณประโยชน์ จ านวน  74 คน 

1. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  28 คน 
81. นางสาวกรชวัล    คาระวะ 
82. นางธัญญพัณฑ์    เตชะพัฒน์สิริ 
83. นางสาวธัญมน    เจริญรุ่งศิริ 
84. นางนฤมล     กัลยาณมิตร 
85. นางนันทา     ทรัพย์นิรันดร ์
86. นางสาวนริศรา    จิโรจนนุกุล 
87. พลเรือเอก ประเสริฐ    บุญทรง 
88. นางผาณิต     พูนศิริวงศ์ 
89. นางพยอม     สุขสอาด 
90. นายพีรวิชญ์     เดชางกูร 
91. นางภุมภา     ทิพยทยารัตน์ 
92. ดร.ยุพิน     ทองส่งโสม 
93. นายวิชัย     ไทยถาวร 
94. นางสงวน     มุกดาอนันต์ 
95. นางสีฟ้า     แจ่มวุฒิปรีชา 
96. ดร.สุภรธรรม     มงคลสวัสดิ์ 
97. นางพัชรินทร์     สุทธิเศรณี 
98. พระครูสุวัฒน์จันทโชติ    (อ าไพ  พรหมเมือง) 
99. นายคมกฤษฎ     ศุภเวชพงศ์ 
100. นายพิชัย     เรืองวิชา 
101. นางนรินทิพย์     กาญจนศิริ 
102. นางอุบลรัตน์     ผลวัฒนา สุวรรณโค 
103. นางวราภรณ์     คารวนันทน์ 
104. นางสาวรสสุคนธ์    ภู่ทอง 
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105. นางภัทรจิต     อายูร 
106. นายภควัต     เงยเจริญ 
107. นายบุรฉัตร     เทพนม 
108. นางกรวิวรรณ์     ทรัพย์สิน 

 ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  4  คน 
109. นางสาวเพชรรัตน์    มณีนุษย์ 
110. นายพัฒนพงศ์     สุทธภักติ 
111. นายธนพล     พฤทธิพงศ์ 
112. นายธนบัตร     ใจอินทร ์

2. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  6  คน 
113. นางนันทิยา     วงศ์วานิชย์ 
114. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู   พุกบุญม ี
115. นางอุทัย     อัมวงษ์ 
116. นางชริยา     มีใจดี 
117. นางจรรยาวรรณ    สุวัณณาคาร 
118. นางสาวธารณา    จันทร์แจ้ง 

3. สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ  7  คน 
119. ร้อยตรี สงคราม    สถิตย์น้อย 
120. นางมาลินี     มาลีถาวรกุล 
121. นายช่วง     บุญเขียน 
122. นายชมรพ     ค าภิรมย์ 
123. นางสาวดารา     สุวรรณเศรษฐ 
124. นายล าพอง     บุญยืน 
125. นางกัญนิกา     สุมาลี 

4. สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ  1  คน 
126. นางวัลภา     จรูญจิรัฐิติกาล 

5. สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ  3 คน  
127. นายศุภวิทย์     ดิษฐยานุรักษ์ 
128. นายวิชาน     กาญจนไพโรจน์ 
129. นางฮาลีเมาะ     ดาราแม 
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6. สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  1  คน 
130. นางอารียา     กลีบเมฆ 

7.  มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2 คน 
131. นางพนมวัน     บุญเรือง 
132. นางฉวีวรรณ     ไทยบุญรอด 

8.  สหทัยมูลนิธิ  1  คน  
133. นางสาวนฤมล     นุชชัยนาท 

9. พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  6 คน 
134. นายอ านวย     ฉาบทอง 
135. พลเรือตรีหญิง นวลรักษา   โพธ์ิศรี 
136. ผศ.ดร.ทรงยศินทร์    ชนปทาธิป 
137. นางสาวปาริชาติ    อินทุภูติ 
138. นายชลอ     กันภัย 
139. นางสมสิริ     เพฑวณิช 

10.  สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา    
สยามบรมราชกุมารี  1  คน 

140. นายธนาธิป     ด าทิพย์ 

11. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  1  คน 
141. นางมรกต     ศรีแสงนาม 

12. สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  
 พระวรราชาทินัดดามาตุ  5  คน 

142. นางสุวิมล     โรจนาปิยาวงศ์ 
143. นางสมคิด     รอดอินทร ์
144. นางระเบียบ     ร่มไทรทอง 
145. ดร.ภัทรพร     สันตธาดาพร 
146. นางนวรัตน์     เสรีบุรี 

13. สภาศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนแห่งชาติ (ศูนย์ประสานงาน)  4 คน   
147. นางกัญญาพร     สุทธิพันธ์ 
148. นางณัติกาญจน์    สูติพันธ์วิหาร 
149. นายสุพจน์     หวังปรีดาเลิศกุล 
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150. นายอดิศร     บุณฑี 

14. สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์  1 คน 
151. ดร.วเรศ     วีระสัย 

15. สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  2  คน 
152. นางสุจิตรา     ศรีสุโร 
153. นางนารีรัตน์     รักส ารวจ 

16. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  1 คน 
154. นางสาวธัญญารัตน์    ศรุติพันธ์ 

 
3.  องค์กรเอกชนอ่ืน จ านวน 27 คน 

1. สภากาชาดไทย  16  คน  
155. นางพรรณี     สุขเกิด 
156. นางสาววิภาพรรณ    เก็จมะยูร 
157. นายจิระ     ศุขโรจน์ 
158. นายบากียา     บินดอเลาะ 
159. นายวัชระศิริ     ศิริพลบุญ 
160. นายคชา     ค้ากระบือ 
161. นางณัฐณิชา     สอนด ี
162. นางพชรพรรณ    มาตรศรี 
163. นางประทาน     ธัมมวิจยะ 
164. นางชม้อย     แสงเพ็ชร 
165. นางจันทรรัตน์    กงจักร 
166. นางรัศมี     อืดผา 
167. นางสมจิตร์     สร้อยส าโรง 
168. นางอรุณ     แสงนาค 
169. นางพันธ์ทิพย์     ศรีบุญ 
170. นางผ่องพรรณ    จันทอิสสระ 

2. มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงต๊ึง (มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง) 2  คน 
171. ร.ต.ท.สามารถ    อ าไพ 
172. นายสมชาย     เกียรติก าจรไพศาล 
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3. สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา   
     สิริวัฒนาพรรณวดี  2  คน 

173. นางเมษา     ภาณุพัฒนพงศ์ 
174. นายอรุณ     ฉิมพลี 

4. มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย - นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) 2  คน 
175. นางเยาผกา     แก้วขาวสกูล 
176. นางสาวเพ็ญรุ่ง    พันธ์รัตน์ด ารง 

5. มูลนิธศิูนย์ศึกษาชีวิตไทย - ออสเตรเลีย 1 คน   
177. นางฐิติมา     สุริยาพันธ์ 

6.  ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์กรุงเทพมหานคร  1  คน 
178. นางวัฒนีย์     ศรีหล้า 

7. สมาคมศูนย์วิทยุชาลี  1  คน 
179. นายสมชาย     เจริญผล 

8.  มูลนิธิพุทธฉือจี้  1  คน  
180. นางสาวจารุวรรณ    หีบท่าไม้ 

9. มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน (ม.ส.ช.)  1  คน 
181. นางสาวสมทรง    ยนตรรักษ์ 

4. องค์กรสวัสดิการชุมชน จ านวน  5  คน 
182. นางสาวเสาวลักษณ์    จารุภูมิ 
183. นางสาวมยุรา    มะโนรมณ์ 
184. นายธนกร    ช่วยค้ าชู 
185. นายบุญธรรม   คงสกูล 
186. พระครูไพศาลบุญวัฒน์   (จรินทร์ จันขาว) 
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5. จังหวัด จ านวน  37 คน 

187. กรุงเทพมหานคร  นายเฉลิม  หุ่นห้อย 
188. จังหวัดก าแพงเพชร  นางศิรีรา  คงอรุณ 
189. จังหวัดขอนแก่น     นางโสมกาย  ชัยชนะ  
190. จังหวัดจันทบุรี   นายเฉลิมพล   ศักดิ์ค า 
191. จังหวัดชลบุรี   นายจิรพันธุ ์  วรรณนาวิน 
192. จังหวัดชัยนาท    นางประคอง  บุษบงค์ 
193. จังหวัดชัยภูมิ    นายบุญส่ง  ค าเพชรดี  
194. จังหวัดชุมพร    นายอ าพล  เจริญยัง  
195. จังหวัดเชียงราย   นายสมบัติ  อุปปิง 
196. จังหวัดตรัง    นางราตรี   เอ้งฉ้วน 
197. จังหวัดตาก    นายสุทัศน์  คงศรีคีรี 
198. จังหวัดนครนายก         นางสาวสุวรรณา  ยังโซ๊ะ   
199. จังหวัดนครปฐม       นางสาวพุฒิพร  แป้นทอง 
200. จังหวัดนครราชสีมา   นางอารีย์   รักวิเศษ 
201. จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายฉัตรชัย   สมบูรณ์ 
202. จังหวัดนครสวรรค์   นายกตัญญ์วัฒน ์ สวัสดิผล 
203. จังหวัดปทุมธานี  นายจักรพงศ์  ชุนเกษา 
204. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายสมคิด   กลัดคร้าม 
205. จังหวัดพังงา    นางสาวปราณี  อินทโชติ 
206. จังหวัดพิจิตร    นางขวัญจิต  สีลาเวียง 
207. จังหวัดแพร่    นางพัชราภรณ์  สายตา 
208. จังหวัดภูเก็ต    นางวรรณี  อาวุธพันธ์ 
209. จังหวัดมหาสารคาม  นางนวลน้อย  วีระพันธ์ 
210. จังหวัดแม่ฮ่องสอน   นางอุ่นเรือน  กลหิรัญ 
211. จังหวัดล าพูน    สมาชิกตรี ฤทธิชัย  ใหม่จันทร์แดง 
212. จังหวัดเลย    นายสมยุทธ  สวัสดี 
213. จังหวัดสงขลา    นางสาววรรณา  แก้วหัสบงค์ 
214. จังหวัดสตูล    นางประจวบ   คงแก้ว 
215. จังหวัดสระแก้ว   นางสาคร    ธิโสธร 
216. จังหวัดสระบุรี    นายนาวิน   สาตทรัพย์ 
217. จังหวัดสิงห์บุรี    นางเทพี  ไวประดับ 
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218. จังหวดัสุพรรณบุรี   นายประทุม    ช่วงทอง  
219. จังหวัดสุราษฎร์ธานี   นายชัยสิทธิ์  หมวดทอง 
220. จังหวัดหนองคาย      นายเจษฎากร  พรหมเทศน์    
221. จังหวัดอ านาจเจริญ   นายหมู่ใหญ่ โสดา    ศรีสุนนท์ 
222. จังหวัดอุดรธานี   นางดวงใจ  นนทะศรี   
223. จังหวัดอุบลราชธานี   นางสมบูรณ์  บูชายันต์ 

6. อ่ืนๆ (คณะอนุกรรมการสรรหา) จ านวน  3  คน 

224. นางสาวรัญชา   บริบาลบุรีภัณฑ์ 
225. นายชาติชาย    โฆษะวิสุทธิ์ 
226. นางล าเพยพรรณ    เนียมพลอย 

 
⪤∺⪤∺⪤  ⪤∺⪤∺⪤ 

 
 

02/09/63 


