รายนามอาสาสมัครที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นอาสาสมัครดีเด่ น
เพื่อรับโล่ ประกาศเกียรติคุณงานวันสังคมสงเคราะห์ แห่ งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจาปี 2559
↫↬≼≽↫↬≼≽↫↬

1. หน่ วยราชการ 26 หน่ วย จานวน 94 คน
1. สานักนายกรั ฐมนตรี (2 คน)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (1 คน)
1. นายนคร
คาธิตา
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค (1 คน)
2. นางวันเพ็ญ
ครองเมือง

2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (13 คน)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- สานักคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่ งชาติ (3 คน)
3. นายพรยุทธ
เรื องหิรัญ
4. นางขวัญใจ
เฮ็นนิก
5. นางนวลนภา
ขจร
- กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม (6 คน)
6. นางมลิวรรณ
จันทร์ สขุ สถิตย์
7. นางสาวอุไร
ทิพย์เทียม
8. นางศศิธร
กะลีวงั
9. นายโกศล
ชื่นบุตร
10. นายกมล
ตรองวิริยะ
11. นางสมใจ
วีระนนท์
กรมกิจการผู้สูงอายุ (2 คน)
12. นางสาวรัชนี
13. นายสุรินทร์

เจริญ
ธนวงค์ประเสริฐ

กรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (2 คน)
14. นายสว่าง
องอาจ
15. นายสุนทร
แย้ มพราย
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3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (4 คน)
กรมพัฒนาที่ดนิ (3 คน)
16. นายพัฒน์พงษ์
17. นายประกิจ
18. นายสิทธิ์

มงคลกาญจนคุณ
จิตรใจภักดิ์
อินทร์ สาราญ

กรมประมง (1 คน)
19. นายสุวริ ัตน์

บุญรัตน์

4. กระทรวงมหาดไทย (27 คน)
กรมการปกครอง (6 คน)
20. นายหมู่ใหญ่ ศรศักดิ์
21. นายหมวดตรี สาคร
22. นายหมู่ใหญ่ อนุสรณ์
23. สมาชิกตรี ลภัสรดา
24. สิบเอก เทพสุรินทร์
25. ร้ อยตรี จักรพันธ์

มนตรี วงษ์
แก้ วชุมภู
ศิริโพธิ์
ขันทอง
แก้ วคา
รักจารูญ

กรมการพัฒนาชุมชน (2 คน)
26. นายอุดร
27. นางพิสมัย

หล้ าธิ
ยอดยา

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (19 คน)
28. นายมนต์ชยั
แช่มช้ อย
29. นางณัฐนา
ศรี ขวัญ
30. นายอนันต์
บูรณะภักดี
31. นางกฤษณา
แจะจันทร์
32. จ่าสิบโท ปรัญชัย
เชิงหอม
33. นายสาเภา
ดวงใจ
34. นางชนัฐญา
ตะวะนะ
35. นายประเด็น
หนองหลวง
36. นายจักรกฤษณ์
คาฟอง
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

นายทิพนั ธ์
นายวิชิต
นายศุภกฤต
นายนิชกานต์
นางนิภา
นายนิเวช
นายศานติพงษ์
นายพีรเดช
นางกมลวรรณ
นางอนงค์

พรนรังสรรค์
อินทร์ บวั
กาญจนาเกศยูร
ผักไหม
เพชรพูลมา
หงษ์ ทองดี
จากกรุง
พรหมเจริญ
บุญญวงศ์
อามีน

5. กระทรวงยุตธิ รรม (12 คน)
สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม (2 คน)
47. นายทองใบ
เครื อคา
48. นางสมบูรณ์
ภิญญาคง
กรมคุมประพฤติ (6 คน)
49. นายวรพจน์
50. นายทราย
51. นายสรชา
52. นางเฉลิมศรี
53. นายสายัณห์
54. นายสมศักดิ์

สะรอนี
นุเสน
วรเมธากร
ไหมสีทอง
วงศ์คาลือ
ศิริประภา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (2 คน)
55. นายสุวทิ ย์
พิมพ์มีลาย
56. นางกนกพร
ชีวนั สิริสขุ
กรมราชทัณฑ์ (1 คน)
57. รองศาสตราจารย์ ดร.อารง

สุทธาศาสน์

สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด (1 คน)
58. พันจ่าเอก ปั ญญา
สุดศิลา
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6. กระทรวงวัฒนธรรม (2 คน)
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (1 คน)
59. นายพิชิต
เตชะนิรุทธ์
กรมศิลปากร (1 คน)
60. นางบูรณ์ภาคย์

ภูมิโภคพัฒน์

7. กระทรวงศึกษาธิการ (8 คน)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
61. นางบุศรา
62. นางจีรภา
63. นางดวงพร

(3 คน)
แดงเพ็ชร
จิตต์น้อม
เชื ้อเนตร

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึง้ ภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1 คน)
64. ว่าที่ ร้ อยตรี นิติธร
ทองธีรกุล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2 คน)
65. นางสุชาดา
โพธิ์พล
66. นางแสงเดือน
บุญมีจิว
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2 คน)
67. นายเสฎฐวุฒิ
ชนะภัย
68. นายธวัชชัย
อนันต์

8. กระทรวงสาธารณสุข (15 คน)
กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ
69. นางกฤษณา
70. นางเสวียน
71. นางธมนวรรณ
72. นางสาววิมล
73. นางบุญรอด
74. นายสมัคร
75. นางเมี๊ยะ
76. นางชนานันท์

รัตนสิน
เพ็ชรสากร
สังฆกุล
กาเนิดกาญจน์
พรมกา
นวลศรี
สังข์ทอง
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77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

นางน้ องนุช
นายถาวร
นางโชติกา
นางรอกีเย๊ าะ
นางเจ๊ ะบีเด๊ าะ
นางผ่องนภา
นายธนัย

หนูนาค
สุวรรณรัตน์
พรหมบุตร
นิมะ
อาบูบากา
เนียมน่วม
พ้ นภัย

9. กรุ งเทพมหานคร (3 คน)
สานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร
84. นายนรินทร์
85. นางอรบวร
86. นางสุปราณี

แป้นประเสริฐ
จันทร์ หอม
อิม่ เจริญ

10. กระทรวงแรงงาน (2 คน)
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
87. นางโสภิดา
88. นางสายเพชร

วงศ์จนั ทราสกุล
ทองทิพย์

11. กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (6 คน)
กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่งแวดล้ อม (3 คน)
89. นายสมศักดิ์
พรหมชัย
90. นายอาดา
ขุนรายา
91. นายบุญยัง
กังใจ
กรมอุทยานแห่ งชาติสัตว์ ป่าและพันธุ์พชื (3 คน)
92. นายกิตติ
วงษ์ เมืองแก่น
93. นายเต้ นยิ ้ว
วชิรพันธ์วชิ าญ
94. นายคูณ
เครื อพิมาย
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2. องค์ กรสาธารณประโยชน์ 20 องค์ การ จานวน 82 คน
1.

สภาสังคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (30 คน)
95. นางชนัชดา
96. นายชาญชัย
97. นางดรุณี
98. นายปรี ชา
99. นายปั ญญา
100. นายพัชร์
101. พลตรี หญิง พูลศรี
102. นางเพ็ญศรี
103. นางเพ็ญศรี
104. นายเล็ก
105. นายวสันต์
106. นายวีระ
107. รศ.ดร.สมเดช
108. นางสาวสุดาวรรณ
109. นางสาวสุพรรณี
110. นายอนันต์
111. นายอภิโชคพงศ์
112. นายอัศวนนท์
113. นางสาวอุศมา
114. นางนิภาวรรณ
115. พันเอก (พิเศษ) ศรัณยภูมิ
116. นายธนภณ
117. นางปารณีย์
118. นายจานงค์
119. นางสาวอรทัย
120. นายตวงทองรัชต์
121. นางมณทิรา

พละศักดิ์
แสงชาติ
พาลุสขุ
บัวหลวง
ประดิษฐธรรม
เคียงศิริ
เปาวรัตน์
กุลเสวตร์
ชันบุ
้ ญ
สว่างอารมณ์
ไชยวรศิลป์
อัครพุทธิพร
มุงเมือง
หวังศุภกิจโกศล
เกิดทับทิม
เขียนขา
ตันแก้ ว
วงษ์ พิชยั
เทศแก่น
กอพัฒนชีรวุฒิ
ผู้พึ่ง
กิจกาญจน์
อานวยรักษ์ สกุล
ตันติรตั นโอภาส
ดุจจานุทศั น์
เชื ้อชัย
รังคกูลนุวฒ
ั น์

7

122. นางประทุมพร
123. นายสุชยั
124. นายย้ วง

2.

สภาสตรีแห่ งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (6 คน)
125. นางศรี วรรณ
126. นางอัจฉราวรรณ
127. นางเบญจมาศ
128. นางสาวณัฏฐ์ ปภาณ
129. นางพิชยา
130. นางมัจฉรี

3.

พรรณสังข์
หมายดี
ลุนทา
รอดพงศ์
โพทัพ
คุ้มทรัพย์
บุญรอด

สมาคมส่ งเสริมเอกลักษณ์ ของชาติ (1 คน)
138. รศ.ดร.เพ็ญแข

5.

สายฟ้า
ลิ ้มเล็งเลิศ
ชาญประดิษฐ์
จันทร์ ละมูล
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หอรุ่งเรื อง
โอสถานนท์

สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่ งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรี นคริ นทรา
บรมราชชนนี (7 คน)
131. นายอุปถัมภ์
132. นางอังคณา
133. นางลออศรี
134. นายโชติ
135. นางสุดาพร
136. นายประสิทธิ์
137. นายทิม

4.

ทองภูเบศร์
วิเชียร
เบิกนา

ประจนปั จจนึก

สมาคมวางแผนครอบครั วแห่ งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนคริ นทราบรมราชชนนี (3 คน)
139. นายเจะรอมลี
140. นายสมศักดิ์
141. นายรชต

เจะสะมาแอ
อังคะโส
เอี่ยมตระบุตร
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6.

สมาคมผู้บาเพ็ญประโยชน์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (1 คน)
142. พลเรื อตรี หญิง ศิริมา

7.

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (4 คน)
143. นางสุนี
144. นางอรภัทร
145. นางสถาพร
146. นายสุนยั

8.

สุภาวรรณชัย
ศิริโกเมน
ศรี สรุ ัตน์
วีระตระกูล

มูลนิธิยุวพุทธพัฒนา (1 คน)
147. นางจินตนา

9.

กริชติทายาวุธ

ฮอกเกอร์

มูลนิธิช่วยคนปั ญญาอ่ อนแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (2 คน)
148. นายศักดา
149. นางทัศนีย์

สัจจะมิตร
ณ สงขลา

10. สหทัยมูลนิธิ (1 คน)
150. นางกุสมุ า

อาลี

11. พุทธสมาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (12 คน)
151. พลโท ปราโมทย์
152. รศ.คนึงนิตย์
153. นายสมศักดิ์
154. พันเอก (พิเศษ) บุญชู
155. ดร.จรินทร์
156. นางไพรศรี
157. นางวัชรี
158. นาวาอากาศเอก สมโพธิ
159. นายฉัตรชัย
160. นางสาวกานดา
161. นายไพศาล
162. นางรัชดาพร

อนันตรพีระ
จันทบุตร
นามวงษา
ศรี เคลือบ
ชาติรุ่ง
มีศขุ
ถนอมรัตน์
ผลเต็ม
นิติโรจน์
มาสงค์
หาญพานิช
มะโนประเสริฐกุล
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12. ชมรมอาสาคลายทุกข์ จังหวัดสงขลา (1 คน)
163. พ.ต.ท. เล็ก

มียงั

13. สภาองค์ การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (1 คน)
164. นายศิริวฒ
ั น์

คันทารส

14. ยุวพุทธิกสมาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (1 คน)
165. นางสาวมัชฌิมา

พัวพันกิจเจริญ

15. สมาคมสภาแม่ ดีเด่ นแห่ งชาติ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้ าวรวงศ์ เธอ
พระองค์ เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (5 คน)
166. นางวิจิตรา
167. นางสุชาดา
168. นางเบญจมาศ
169. นางสมบูรณ์
170. นางศรี สพุ ิณ

สุขะมงคล
เกษมทรัพย์
ปริญญาพล
ไพรัชเวชภัณฑ์
โพธิ์อ๊ะ

16. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (1 คน)
171. นายจักรวาล

เฉลิมเลี่ยมทอง

17. มูลนิธิกระจกเงา (1 คน)
172. นายพลวัฒน์

ล้ วนศรี

18. สภาศูนย์ ประสานงานองค์ การเอกชนแห่ งชาติ(ศูนย์ ประสานงาน) (4คน)
173. นางพินิต
174. นางศิริพร
175. นางศิริวรรณ
176. นางอังคณา

ธีระพงศ์ไพบูลย์
ฤกษ์ นิมิต
กุหลาบเพ็ชร์
ทองโชติ

19. สภายุวพุทธิกสมาคมแห่ งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ (1 คน)
177. นางสมเสน่ห์

พ่วงพี

20. มูลนิธิศูนย์ พิทกั ษ์ สิทธิเด็ก (1 คน)
178. นายชัยฤทธิ์

อิม่ เจริญ
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3. องค์ กรเอกชนอื่น 14 องค์ กร จานวน 38 คน
(เครื อข่ ายองค์ กรสาธารณประโยชน์ /คณะอนุกรรมการฯ เสนอ)
1. สภากาชาดไทย (17 คน)
179. นางศิริพร
180. นางสมบูรณ์
181. นางสมบัติ
182. นายวณันร
183. นางสาวมาลินี
184. นางศิริพร
185. นางเสาวภา
186. นางนัยนา
187. นางทัตตาพร
188. นางวลัยรัตน์
189. รองศาสตราจารย์ นิภาพรรณ
190. นางจันทร์ เพ็ญ
191. นางสุนิสา
192. นางนัยนา
193. นางมาลี
194. นางสมจิตร
195. นางพวงเพชร

สัตตะรุจาวงษ์
ศรี ยะพันธ์
บุษบก
ชุมศรี สรร
ต่าเกษม
กฤชสินชัย
วัชรกาฬ
ตรี ศกุ ร์
พฤฒิธรรม
ทรัพย์คิรี
ศรี พงษ์
เวียงสมุทร
ตันติยวรงค์
ปั ตตพงศ์
ถนอมสินทรัพย์
บุณยเศรษฐ
จันทน์เสนะ

2. ศูนย์ ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้ าน ในพระบรมราชานุเคราะห์ (3 คน)
196. ว่าที่ร้อยตรี พงศ์เทพ
197. นางอรวรรยา
198. นางสุภาพ

กระจ่างศิลป์
หุ่นทอง
ภิรมย์รักษ์

3. สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย (2 คน)
199. นายวินยั
200. นายสมบูรณ์

วิมลศรี สภุ าพ
แซ่ลิ ้ม
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4. มูลนิธิฮ่ วั เคีย้ วป่ อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง) (2 คน)
201. นายวันชัย
202. นายมนต์ชยั

รักษ์ วงศ์
เฉลิมปกรณ์ชยั

5. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย (2 คน)
203. นางสุวรรณี
204. นางสาวเสริมศรี

วงศ์พิทยาดิศยั
งามพร้ อม

6. มูลนิธิศูนย์ กลางอี๋ก้วนเต้ า (อนุตตรธรรม) ไทย (2 คน)
205. นายธรรมฤทธิ์
206. นางสาวมาลินี

มากมิ่ง
ธีระวรกุล

7. สมาคมลูกกตัญญูแห่ งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ทลู กระหม่ อมหญิงอุบลรั ตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (2 คน)
207. นายพิทยา
208. นายวัชระ

วงศ์สมั ฤทธิ์
ธีรรัตนางกูร

8. ศูนย์ วิทยุ CB 245 ช่ อง 43เพื่อความมั่นคงแห่ งชาติ (1 คน)
209. นายสมาน

อาสมาน

9. มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส
ประเทศไทย) (2 คน)
210. นายบวร
211. นางสุพร

รอดเข็ม
บรรจง

10. มูลนิธิศูนย์ ศึกษาชีวิตไทย – ออสเตรเลีย (1คน)
212. นางวราภรณ์

วิชพันธุ์

11. ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุ งเทพมหานคร
(อพม. กทม.) (1 คน)
213. นางสาวฐิ ติกานต์

สังวรินทะ

12. มูลนิธิพุทธฉือจี ้ (1 คน)
214. นายหวัง จง

เสวียน
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13. สมาคมสตรีไทยดีเด่ นแห่ งชาติ (1 คน)
215. รองศาสตราจารย์ นุชทิพย์

บรรจงศิลป์

14. มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน (ม.ส.ช.) (1 คน)
216. นายแพทย์ระพีภทั ร์

เกษมศุข

4. องค์ กรสวัสดิการชุมชน (2 คน)
อาสาสมัครในองค์ กรสวัสดิการชุมชน
217. นางเสาวณี
สุชาฎา
218. นางลลิตา
บุญช่วย

5. จังหวัด 66 จังหวัด จานวน 66 คน
อาสาสมัครที่ผ้ ูว่าราชการจังหวัดสรรหา
219. กรุงเทพมหานคร
220. จังหวัดกาญจนบุรี
221. จังหวัดกาฬสินธุ์
222. จังหวัดกาแพงเพชร
223. จังหวัดขอนแก่น
224. จังหวัดจันทบุรี
225. จังหวัดฉะเชิงเทรา
226. จังหวัดชลบุรี
227. จังหวัดชัยนาท
228. จังหวัดชัยภูมิ
229. จังหวัดชุมพร
230. จังหวัดเชียงราย
231. จังหวัดเชียงใหม่
232. จังหวัดตราด
233. จังหวัดตรัง
234. จังหวัดตาก
235. จังหวัดนครนายก

นายไพศาล
นายประยุทธ
นายนิราช
นางสาวรัชฎาพร
นางจุไรพร
นางรัตนาวัน
นางสาวกาไร
นายชัยยศ
นายสุพจน์
นางวิริยา
นายสุทธิพนั ธ์
นางสายสุรีย์
นางปทิตตา
นางศุภากร
นายนิกร
นางเหมียน
นายชัชวาล

สอนศิลป์ชัย
จานงกุล
สืบมา
ทองธรรมชาติ
เขียวประดิษฐ์
นิยมรัตนา
มีเจริญ
สงขลา
อ่านาคิล
โพธาขวัญประชา
สุวรรณบัณฑิต
ทิพย์อ้าย
สุดด้ วงแก้ ว
โกศลเศรษฐ์
บัวแก้ ว
อินโน
แสงศรี
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236. จังหวัดนครปฐม
นางสุดารัตน์
237. จังหวัดนครพนม
นางสาวประภาภรณ์
238. จังหวัดนครราชสีมา นางทองดี
239. จังหวัดนครศรี ธรรมราช นางแสงเดือน
240. จังหวัดนครสวรรค์
นางสาววรรณา
241. จังหวัดนนทบุรี
นางสายทอง
242. จังหวัดบุรีรัมย์
นายทีระพล
243. จังหวัดบึงกาฬ
นายจริต
244. จังหวัดปทุมธานี
นางกุลสิ รา
245. จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ นางอานวย
246. จังหวัดปราจีนบุรี
นางสาวทองศรี
247. จังหวัดปั ตตานี
นายเซ็ง
248. จังหวัดพระนครศรี อยุธยา นายบุญสม
249. จังหวัดพะเยา
นางนิ่ม
250. จังหวัดพิจิตร
นางกานดา
251. จังหวัดพิษณุโลก
นางจุฑามาศ
252. จังหวัดเพชรบุรี
นางสาวณิชกานต์
253. จังหวัดพังงา
นางสุมาลี
254. จังหวัดพัทลุง
นายสมศักดิ์
255. จังหวัดภูเก็ต
นางสาวเตือนใจ
256. จังหวัดมุกดาหาร
นางสาวพูนสิน
257. จังหวัดมหาสารคาม นางลม่อม
258. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ว่าที่ ร้ อยตรี สุวสันต์
259. จังหวัดยะลา
นางสาวรอปี อ๊ะ
260. จังหวัดยโสธร
นางทองพูน
261. จังหวัดร้ อยเอ็ด
นางจาเนียร
262. จังหวัดระนอง
นางฟองจันทร์
263. จังหวัดราชบุรี
นางสุนยั นา
264. จังหวัดลพบุรี
นางเตือนใจ
265. จังหวัดลาปาง
ว่าที่ร้อยตรี พิทกั ษ์

พลอยสุข
โจมแพง
กิ่งพุดซา
กาญจนอุดม
มุจรินทร์
สิทธิ์เอี่ยมศักดิ์
อะทัยทิพวรรณ
ชัยวงศา
ชาลียทุ ธ
มลคล ้า
บุตดา
มะลี
ทองย้ อย
เสี่ยงตรง
ประดุจพงษ์ เพชร์
ทิพย์จานงค์
เขียวคลี่
เสล่ราษฎร์
สุขยูง
สุขบรรจง
จันทรโคตร
บารุงบุญ
บัวงาม
เจ๊ ะนิ
สุรศิลป์
สาระโภค
พันแพง
สถาพรภูริศกั ดิ์
สมานมิตร
เทพฝั น้
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266. จังหวัดลาพูน
267. จังหวัดเลย
268. จังหวัดศรี สะเกษ
269. จังหวัดสกลนคร
270. จังหวัดสงขลา
271. จังหวัดสตูล
272. จังหวัดสมุทรสาคร
273. จังหวัดสมุทรสงคราม
274. จังหวัดสมุทรปราการ
275. จังหวัดสระแก้ ว
276. จังหวัดสระบุรี
277. จังหวัดสิงห์บรุ ี
278. จังหวัดสุโขทัย
279. จังหวัดสุพรรณบุรี
280. จังหวัดหนองคาย
281. จังหวัดอุบลราชธานี
282. จังหวัดอุทยั ธานี
283. จังหวัดอุดรธานี
284. จังหวัดอานาจเจริญ

นายประสงค์
นางสาวมรรณฑณา
นางประกาย
นางเพชร
นายมารุต
นายนันทวัฒน์
นางสุนีย์
นางวนิดา
นางสาวอรรศมาพร
นางสารวย
นางรุ่งอรุณ
นางสาวชนรัศม์
นางวันเพ็ญ
นายเขมชาติ
นายอุดม
นางวนิดา
นางจันทน์สดุ า
นายภาณุพงษ์
นายบุญยง

6. อื่น ๆ (2 คน)
อาสาสมัครที่คณะอนุกรรมการฯ สรรหา
285. นางชุลีกร
ตังเขื
้ ่อนขันธ์
286. นายคารณ
ชูชะเอม
↫↬≼≽↫↬≼≽↫↬

คาวงษา
สะดาแนน
สิงห์คา
นวลภักดิ์
สุดเจริญ
เต๊ ะสมัน
สุขสันต์สริ ิมา
วิจิตรโชติ
อรรถานิธิ
คาแปน
สฤษฎ์วานิช
มีเจตนา
เพ็งเอี่ยม
บุญกลาง
ราชศรี เมือง
ธิมา
ด้ วงอ่วม
หลักชัย
สาระ
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องค์ การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่ น จานวน 25 องค์ การ
1. โรงพยาบาลเถิน อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
2. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านสระโคล่ จังหวัดพิษณุโลก
4. เรื อนจาจังหวัดภูเก็ต
5. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
6. สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดสงขลา
7. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง จังหวัดกาแพงเพชร
8. องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พฒ
ั นา จังหวัดนครราชสีมา
9. องค์การบริหารส่วนตาบลท่าราบ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
10. องค์การบริหารส่วนตาบลนาพู่ จังหวัดอุดรราชธานี
11. เทศบาลตาบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่
12. มูลนิธิแสงสวรรค์สงเคราะห์ จังหวัดนครสวรรค์
13. กลุม่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของจังหวัดอุดรธานี
14. ชมรมเพื่อนที่ร้ ูใจ จังหวัดจันทบุรี
15. มูลนิธิธรรมดี ได้ ดี จังหวัดชัยภูมิ
16. มูลนิธิบารุงโรงเรี ยนวัดบึงเหล็ก จังหวัดนครพนม
17. มูลนิธิบ้านเด็กกาพร้ าปั ญญาเลิศ จังหวัดปั ตตานี
18. กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาพระ จังหวัดสงขลา
19. กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบ้ านเม็ง จังหวัดขอนแก่น
20. กองทุนคุณธรรมสวัสดิการชุมชนตาบลเมืองแก จังหวัดสุรินทร์
21. กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลกรุงชิง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
22. กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลพันเสา จังหวัดพิษณุโลก
23. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จากัด จังหวัดราชบุรี
24. ท็อปแลนด์และบริษัทในเครื อ จังหวัดพิษณุโลก
25. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ ะ (ประเทศไทย) จากัด โรงงานกาแพงเพชร
↫↬≼≽↫↬≼≽↫↬

