
 

รายนามอาสาสมัครดีเดน่และองคก์ารที่มีกิจกรรมทางสังคมดเีดน่ 

เพื่อรับโลป่ระกาศเกียรติคณุงานวันสังคมสงเคราะหแ์ห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจ าปี  2564 

ตามมติที่ประชุมคณะอนกุรรมการคดัเลือกอาสาสมคัรดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดเีดน่แหง่
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ ๓๑ สิงหาคม 2564 

⪤∺⪤∺⪤  ⪤∺⪤∺⪤ 
 

 

 กระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  8 คน 

  1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม 6 คน 

   1.   นางสมคิด   มลิวัลย ์

   2.   นางแมะแย   สะอ ิ

  3.   นายสงวน   ปีมา 

  4.   นายหาญณรงค์   ศรีทุม 

5.   นายพนม   ภูมิงาม 

6.   นายสมหวัง   เจนอาวุธ 

2. กรมกิจการผู้สูงอายุ 2 คน 

   7.   นางณัฐรัตน์   ค ามูล 

   8.   นางระวีวรรณ   แสงทอง 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

 3. กรมพัฒนาที่ดนิ 3 คน 

   9.   นายวิเชียร   บุญรอด 

   10.  นายพิชิต   ชูมณี  

   11.  นายประกิจ   จิตรใจภักดิ์  

  4. กรมประมง 1 คน 

    12.  นายส าเริง   วัฒนะภิรมย์ 

 กระทรวงมหาดไทย 27 คน 

 5. กรมการปกครอง 6 คน 
   13.  สมาชิกโท ประเสริฐศรี  พันทอง 

   14.  นายหมู่ใหญ่ จรัญ  คงเหลือ 

1. หน่วยงานราชการ จ านวน  83  คน 
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   15.  นายหมู่ใหญ่ วรกรณ์  พินิจพงษ ์

   16.  นายณรงค์   จีนสิน 

   17.  นายธีร์    สัจจะวงษ์รัตน์ 

   18.  นายอนุชา   วรัญญูสุธน 

 6. กรมพัฒนาชุมชน 2 คน 

   19.  นายเกษมชัย   แสงสว่าง 

   20.  นางศรีแพร   ศรีวรษา 

 7. กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 19 คน 

   21.  นายวิระศักด์ิ   ฮาดดา 

   22.  นายประจักษ์   แสงอ่อน 

   23.  นายพนม   ธาตุทอง 

   24.  นายอาณัติ   สากล 

   25.  นายชัยยศ   ฤกษ์งาม 

   26.  นายเฮง    พวงพิมาย 

   27.  นายประสิทธิ์   ญาติพร้อม 

   28.  นายพนมเทียน   ศรีวสุทธิ์ 

   29.  นายสุภิรักษ์   จันทโบราณ 

   30.  นายจ่อย   เสียงล  า 

   31.  นางวัลลภา   นิลพันธุ์ 

   32.  นางกัญญาภัค   โสพรรณตระกูล 

   33.  นายเสกสรรค์   ศรีวิชัย 

   34.  นายพงศ์ภัค   เมืองจันทร์ 

   35.  นายเดชา   ศรีเมือง 

   36.  นายสอด   บูเก็ม  

   37.  จ่าเอกบัณฑิต   บรรดาศักด์ิ 

   38.  นางนวพร   สุวรักษ์ 

   39.  นายธนกร   โพธิ์นอก   
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 กระทรวงยุตธิรรม  12  คน 

 8. ส านักงานปลดักระทรวงยุติธรรม 2 คน 

   40.  นายมนัส   ตันสุภายน 

   41.  นายประดิษฐ์   บุญรอด 

 9. กรมคุมประพฤต ิกองกิจกรรมชุมชน 6 คน 

   42.  นายประสิทธิ์   สุรศิลป์ 

   43.  นายอากร   มณีคง 

   44.  นายฤทธิไกร   ดาวเรือง 

   45.  นายปรัชญา   ยอดสุรินทร์ 

   46.  นายอร่าม   เทียนวงศ์ 

   47.  นางสาววิภา   เฟื่องฟูด ารงชัย 

 10. กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน 2 คน 

   48.  นางนิธินันท์   ด ารงวงศ์อนันต์ 

  49.  นางสุภาพร   อาษากิจ 

 11. ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 1 คน 

  50.  นายสมชาย   ชุมพาที 

 12. อืน่ๆ 1 คน 

  51.  นายสุภกร   แก้วแสงอินทร์ 

 กระทรวงวัฒนธรรม   

 13. ส านักงานปลดักระทรวงวัฒนธรรม 1 คน 

  52.  นายพิจักษณ ์   เพชรสงค์ 

 กระทรวงศึกษาธิการ 5 คน 

 14. ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 3 คน 

  53.  นางสาวกาญจนา  เปรมภิรักษา 

  54.  นายจักรพงษ ์   กองภา  

  55.  นางใมมุเน๊าะ   ใบขะหรี 

  



4 
 

 15. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2 คน 

  56.  เรืออากาศโทสมพร  ปานด า 

  57.  นางสาววรางคณา  ค้อชากุล 

 กระทรวงสาธารณสุข  

 16. ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 16 คน 

๕๘. นายล าโทน   ขุนพลกวาท 

๕๙. นางสมจิต   สุขทอง 

๖๐. นางปทิตตา   ทรัพย์อบรม 

๖๑. นางสาวปิยานุช   เฉิดฉิ ม 

๖๒. นายสราวุฒิ   สวรรยาสุวรรณ 

๖๓. นางสารภี   อิสโร 

๖๔. นายสถาปนิตย์   แตงอ่อน 

๖๕. นายบุญย่ิง   ปิกตะหลก 

๖๖. นายสมร   สอนจันทร์ 

๖๗. นางทัศนีย์วรรณ  สรศักด์ิ 

๖๘. นางสาวยุพิน   รัตนะค า 

๖๙. นางอารีย์   เชิญกลาง 

๗๐. นางสาวมารีน๊ะ   จาโรจน์หยา 

๗๑. นางสาวซูบัยดะห์  ปะกียา 

๗๒. นางทัศนีย์   ศรีระน า 

๗๓. นางสีตีมาเรีย   มิมูนิ 

๗๔. นายสุชิน   คุมมณี 

 กรุงเทพมหานคร   

   17. ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร กองเสริมสร้างสุขภาพ 3 คน 

๗๕. นางสาวชนิสรา   ละอองดี 

๗๖. นางสาวผุสดี   ปั้นเลิศ 

๗๗. นางน่ิมนวล   สมญา 
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 กระทรวงแรงงาน   

   18. ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน 2 คน 

78. นางสาวดวงดาว  พิกุลทอง 

79. นางสาวล าพวร   ภู่พุ่ม 

 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

   19. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพนัธุพ์ืช 2 คน 

80. นายพิษณ ุ   อัคนี 

81. นายปรีชา   อุดี 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   

  20. กองบัญชาการต ารวจนครบาล 2 คน 

82. นางสาวมนัสกร   จันนุช 

83. นายสุเทพ   สุวรรณศร ี

 
⪤∺⪤∺⪤  ⪤∺⪤∺⪤ 
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1. สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  28 คน 

84. นายกฤตชัย   พยอมแย้ม 

85. นางสาวกาญจนา  ศิริสิทธิ์ 

86. นายชินชัย   ชี เจริญ 

87. นายณัฐพนธ์   เกษสาคร 

88. พระธรรมวิทย์   ฐานธมฺโม 

89. พระสมบัติ   ทองกุล 

90. นางสาวพิชญ์สินี  ศรีศิริวัฒน์ 

91. นางเฟื่องลดา   ลีลารัศม ี

92. นางมาลินี   คงเจริญ 

93. นางวรรณพร   บวรวราภรณ์ 

94. นางวานิพรรณ   เกษมทองศรี 

95. นายสุจินดา   เมธิอิทธิกุลไพศาล 

96. นายสุรเดช   ฉายะเกษตริน 

97. นางสาวอรพิน   ตั งบรรยงค์ 

98. นางอัจฉรา   ณ สงขลา 

99. ส.ต.ต.หญิง อาทิติยา  เบ็ญจะปัก 

100. นางสุภาพร   ออฟูวงศ์ 

101. นางนงลักษณ์   ทองโต 

102. นางสาวรัตติยา   เลิศศึกษากุล 

103. นางสาวสายรุ้ง   ธรรมม ี

104. นางอรุณี   ไตรศรีศิลป์ 

105. นายเสกสรร   สุวรรณโค 

106. ดร.ธมกร   ทยาประศาสน์ 

107. นายอภิวัฒน์   อ่อนศรีอุบล 

108. นางสาวสุภาสิร ิ  ต่อนใจ 

109. นายประพฤติ   พฤศชนะ 

2.  องคก์รสาธารณประโยชน์ จ านวน  72   คน 
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110. นายสาทร   คงสกูล 

111. นางนัยนา   ทองประดับ 

 ชมรมเด็กและเยาวชนดเีดน่ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  4  คน 

112. นายบัญชา   สุชญา 

113. นายศักดา   ลูกน  าเพชร 

114. นางสาววราภรณ ์  พรสิริจรรยา 

115. นางสาวเพียงฟ้า  กล้าผจญ 

2. สภาสมาคมสตรแีห่งชาติ ในพระบรมราชินปูถัมภ์  6  คน 

๑๑๖. นางชุติพร   วิจิตร์แสงศรี 

๑๑๗. นางรศัรินทร์   ลัดใหม่กุลวัฒน์ 

๑๑๘. นางสาวจงชนก   พัชรประภากร 

๑๑๙. นางธัญพักตร์   สุรศักด์ินิธิกุล 

๑๒๐. นางรัตน์มณี   ตันยิ่งยง 

๑๒๑. นางปัญจมาพร   ศรีหานู 

3. สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ  7  คน 

๑๒๒ . นางศศินา      ญาณลักษณ์ 

๑๒๓ . นายวีระเดช     กุลวัฒน์ 

๑๒๔ . รศ.ดร.ชัชวาล     ศรีจันทรโคตร  

๑๒๕ . นายช่อ      เหมะสถล  

๑๒๖ . นายเอนก      โกยสมบูรณ์  

๑๒๗ . พันโท สมนึก     รามกร  

๑๒๘ . นางอิ่นแก้ว     ชัยศรี  

4. สมาคมส่งเสริมเอกลกัษณ์ของชาติ  1  คน 

๑๒๙. นางอรนุช      ศิริสวัสด์ิ 

5. สมาคมวางแผนครอบครัวแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ฯ  3 คน 

๑๓๐. นายโสภณ      จุโลทก 

๑๓๑. นางสาวกูรอซีดะ     บูละ 

๑๓๒. ดร.อดุลย์      ปัญญา 
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6. สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  1  คน 

๑๓๓. นางละวิม      เอกมาตฤกุล    

 7. มูลนิธิช่วยคนปญัญาออ่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถัมภ์ 2 คน 

๑๓๔. นางสมบูรณ์      อาศิรพจน์ 

๑๓๕. นางสุภรณ์      มนตรีโชค 

 8. สหทัยมูลนิธิ 1 คน  

๑๓๖. นางสาวไพรินทร์     บุญสูง 

 9. พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  6 คน 

๑๓๗. พล.ต.ต.ธงชัย     ข าสุวรรณ 

๑๓๘. นางสาวภัคชลี   จิระวุติ 

๑๓๙. นางเบญญาภา   ณ นคร 

๑๔๐. นางสาววีรนันท์   ศรัณยวัฒน์สิน 

๑๔๑. นายสุวิบูลย์   จ ารูญศิริ 

๑๔๒. นางสุรีย์    สังข์สุวรรณ 

 10. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 คน 

๑๔๓. นางไพริน   จารุสมบัติ 

11. สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ  ในพระอุปถัมภพ์ระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองคเ์จ้าโสมสวลี        

      กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 5  คน 

๑๔๔. นางละออ   ตั งคารวคุณ 

๑๔๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ งามนิตย์ ราชกิจ 

๑๔๖. นางสุภาพร   ธรรมวิวัฒน์ 

๑๔๗. นางมะลิวัลย ์   ทีงาม 

๑๔๘. พญ.ศรีวรรณา   พูลสรรพสิทธิ ์

 12. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  1  คน 

๑๔๙. นายประสิทธิ์   พันธ์โบว์ 

13. สภาศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนแห่งชาติ (ศูนย์ประสานงาน)  4 คน   

๑๕๐. รศ.ดร.พวงทิพย์  คุณานุสรณ์ 

๑๕๑. นางปราณี   วงษ์ชวลิตกุล 
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๑๕๒. นางสาวปราณ ี   วระโพธิ ์

๑๕๓. นายนิยม   ส าเนียงหวาน 

 14. สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์  1 คน 

๑๕๔. นางสาวกัญญณัช  สายสน่ัน ณ อยุธยา 

 15. มูลนิธิศนูย์พทิักษ์สิทธเิดก็  1 คน 

๑๕๕. นายเวชยันต์   ทองทิพย์ 

 
⪤∺⪤∺⪤  ⪤∺⪤∺⪤ 

 

 

 

 
 1. สภากาชาดไทย  16  คน  

  ยุวกาชาด 3 คน 

๑๕๖. นางสาวดรุณี   ติรณสวัสด์ิ 

๑๕๗. นางสาวราตรี   บุตรเนตร 

๑๕๘. นางสว่างศรี   ช้างเผือก 

  อาสากาชาด 3 คน 

๑๕๙. นายนัฐดนัย   ยูฮันเงาะ 

๑๖๐. นายยูเซฟ   บาราดี 

๑๖๑. นางสาวญาณาธิป  รอดวงษ์ 

  เหล่ากาชาด 12 คน 

๑๖๒. นางวีรวรรณ   แสนสุขสวัสด์ิ 

๑๖๓. นางชุติมา   ตั งรัตคณะ 

๑๖๔. นางสาวธัญวรัตม์  จุลสุคนธ ์

๑๖๕. นางอ้อมกมล   แสวงทรัพย์ 

๑๖๖. นางปราณี   พิมพรรณา 

๑๖๗. นางวิรัลยุพา   ลุ่งใส ้

3. องคก์รเอกชนอื่น จ านวน  31  คน 
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๑๖๘. นางศิริพร   ทัพมงคล 

๑๖๙. นางสาวฐิติรัตน์   รมพิพัฒน์ 

๑๗๐. นางสาวอรอนงค์  ธรรมเจริญ 

 2. มูลนิธฮิั่วเคี้ยวป่อเตก็เซ่ียงตึ๊ง (มูลนิธปิ่อเตก็ตึ๊ง) 2  คน 

๑๗๑. นายสุรศักด์ิ   วงษ์เกลี ยง 

๑๗๒. นางอาภาศรี   ชินสกุลพงศ์ 

 3. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยากยาก  2  คน 

๑๗๓. นายชาญชัย   ศุภวีระกุล 

๑๗๔. จ่าโทโกเมศร์   ทองบุญชู 

4. สมาคมลูกกตญัญแูห่งชาติ  ในพระอปุถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรตันราชกญัญา  

    สิริวัฒนพรรณวดี 2  คน 

๑๗๕. นายฐิติชัย   นิลอ่อน 

๑๗๖. ดร.ชานนท์   จิระชีวี 

 5. มูลนิธิการศกึษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย - นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) 2  คน 

๑๗๗. นางปานใจ   แสงศิลา 

๑๗๘. นางเพลินพิศ   กระต่ายจันทร์ 

 6. มูลนิธิศนูยศ์ึกษาชีวิตไทย - ออสเตรเลีย 1 คน   

๑๗๙. นายแพทย์สุรินทร์  กู้เจริญประสิทธิ์ 

 7. ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กรงุเทพมหานคร  1  คน 

๑๘๐. นางสาวดวงกมล  สวลีตีเมืองซ้าย 

 8. สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  1  คน 

๑๘๑. นางสุรางค์รัตน์   วรรธนะภูติ 

 9. สมาคมศูนย์วิทยุชาลี  1  คน 

๑๘๒. ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทศพล  อัครพงษ์ไพบูลย์ 

 10. มูลนิธิพุทธฉือจ้ี  1  คน  

๑๘๓. นางสาวจุฬีรัตน์   สุโธ 
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 11. สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาต ิ1 คน 

   184.  นางสาววัชรี   ศรีตระกูล  

 12. มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน (ม.ส.ช.)  1  คน 

   185.  นายสมเกียรติ   เหล่าทวีสุข 

13. มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ 1 คน 

186.  ร.ท.ธัชพงษ์   ก๋าค า 

 
⪤∺⪤∺⪤  ⪤∺⪤∺⪤ 

 

 

 

  

 องค์กรสวัสดิการชุมชน 
๑๘๗. นายวิมล   ร าพึงจิตต์  

๑๘๘. นางล าพอง   ศรพระอินทร์ 

๑๘๙. นายพงศ์ศักด์ิ   จันทร์สุข 

๑๙๐. นายอบี    ยะลา 

๑๙๑. นายสรรเสริญ   บุญศรีรัตน์ 
 

⪤∺⪤∺⪤  ⪤∺⪤∺⪤ 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. องคก์รสวสัดกิารชุมชน จ านวน  5  คน 
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๑๙๒. กรุงเทพมหานคร นายมาโนช  เทศรัตนพันธ์ 

๑๙๓. จังหวัดกาญจนบุรี นางสุกัญญา  ทิพย์สุขุม 

๑๙๔. จังหวัดก าแพงเพชร นางสาวล าพอง  เกียรติทวี 

๑๙๕. จังหวัดขอนแก่น    นางศรีตระกูล  ดีบุญมี ณ ชุมแพ 

๑๙๖. จังหวัดชลบุรี  นางชูสิมา   พนมศักด์ิ 

๑๙๗. จังหวัดชัยนาท  นางเพ็ญศรี  ฟักขาว 

๑๙๘. จังหวัดตรัง  นางพิมพ์นิภา  ถาวร 

๑๙๙. จังหวัดตราด  นางสาวฉายา  อาสน์สถิตย์ 

๒๐๐. จังหวัดตาก  นายเพลิน  รอดสันเทียะ 

๒๐๑. จังหวัดนครนายก        นางรัตนา  มาว่อง 

๒๐๒. จังหวัดนครปฐม       นายมณเฑียร  สอดเน่ือง 

๒๐๓. จังหวัดนครพนม นางวันเพ็ญ  กุลตั งวัฒนา 

๒๐๔. จังหวัดนครราชสีมา นายสมบัติ  ดุ้งกลาง 

๒๐๕. จังหวัดนครศรีธรรมราช   นางกนกพร   เดชเดโช 

๒๐๖. จังหวัดน่าน  นางอ้อยใจ  ผลรินทร ์

๒๐๗. จังหวัดบึงกาฬ  นางเขมจิรา  อุค าพันธ์     

๒๐๘. จังหวัดปทุมธานี นางพัชรินทร์  มากเทศ 

๒๐๙. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นางกัญญา  แสงทองอร่าม 

๒๑๐. จังหวัดปราจีนบุรี      นางรสสุคนธ์   พานิชดี 

๒๑๑. จังหวัดปัตตานี        นายมะสะรี  อีแต 

๒๑๒. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายธีรศักด์ิ  สมบัติ 

๒๑๓. จังหวัดพังงา  นายกัมปนาท   มหันต์ 

๒๑๔. จังหวัดพิจิตร  นายรุ่งโรจน์  เรืองจันทร์ 

๒๑๕. จังหวัดเพชรบุรี  นายแผน   ลาภหลาย 

๒๑๖. จังหวัดแพร่  นางปรานอม  โพพิรุณ 

๒๑๗. จังหวัดภูเก็ต  นายหมวดตรภีูวัชร กิ่งทอง 

 

5. จังหวดั จ านวน 42 คน 
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๒๑๘. จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสายใจ  กันทใจ 

๒๑๙. จังหวัดยโสธร  นายพลากร  แก้วขวัญข้า 

๒๒๐. จังหวดัระยอง  นายวิเชียร  ศักด์ิเจริญ 

๒๒๑. จังหวัดล าพูน  นายจ ารัส  ค าใจ 

๒๒๒. จังหวัดเลย  นายแสวง  ดาปะ 

๒๒๓. จังหวัดสตูล  นางอรัตนยา  โอสถาน 

๒๒๔. จังหวัดสระแก้ว  นางจินตนา  รุ่งเรืองวงศ์ 

๒๒๕. จังหวัดสระบุรี  นางรัชนี  จันทร์แก้ว 

๒๒๖. จังหวัดสิงห์บุรี  นางกตัญญู  ภานุเวศ 

๒๒๗. จังหวัดสุโขทัย  นายกล้า  เอ่ียมมา 

๒๒๘. จังหวัดสุพรรณบุรี นางสุพัตรา  บรรจงจิตต์ 

๒๒๙. จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเอกลักษณ์  จันทร์อุดม 

๒๓๐. จังหวัดสุรินทร์  นางนพวรรณ  อ าพันทอง 

๒๓๑. จังหวัดอ านาจเจริญ นายใส   สมน้อย 

๒๓๒. จังหวัดอุทัยธานี  นางนฤมล  วงษ์ดียิ่ง 

๒๓๓. จังหวัดอุบลราชธานี นางบุญเลิศ  กิ่งวรรณ 
 

⪤∺⪤∺⪤  ⪤∺⪤∺⪤ 
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