รายนามอาสาสมัครที่ได้รับการเสนอชือ่ เป็นอาสาสมัครดีเด่น ประจาปี 2565
⪤∺⪤∺⪤ ⪤∺⪤∺⪤

1. หน่วยงานราชการ จานวน 82 คน
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ 8 คน
กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
1. นางจันมา
2. นางบังอร
3. นายเมธาทอง
4. ร้อยตรีวิวัฒน์
5. นางอรุณี
6. นายยงยุทธ

บุตรศรีภูมิ
แก่นเขียว
เทพคาดี
ศิริโวหาร
ศรีพุฒ
ใจชื่น

กรมกิจการผู้สูงอายุ
7. นางรนา
8. นางสาวสุนันทา

วงค์หนายโกฎ
สาเภาทอง

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 คน
กรมพัฒนาที่ดิน
9. นายสุด
10. นายประเสริฐ
11. นางสาวศิริรัตน์

ลาภา
สุอ้าย
แต่แดงเพชร

กรมประมง
12. นายอรุณ

เพ็งทอง

3. กระทรวงมหาดไทย 27 คน
กรมการปกครอง
13. นายหมู่เอก เฉลิมศักดิ์
14. นายหมู่ตรี ประพันธ์ศักดิ์
15. นายหมู่ใหญ่ เป้
16. นางสาวเข็มพิมพ์
17. นายกาธร
18. นายณรงศักดิ์

ทองแจ้ง
เป็นเสนาะ
สหธราธิปโยธิน
พูนาสี
ทองเกิด
มีทา

2

กรมพัฒนาชุมชน
19. นายทวี
20. นางรัชชานันท์

ประทุม
ไชยเชษฐ์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
21. นายประยงค์
22. นายชูเกียรติ
23. นายสกล
24. นางขวัญฤทัย
25. นางสาวกาญจนา
26. นายสุพรรณ
27. นายณรงค์ศกั ดิ์
28. นายกวี
29. นายสนิท
30. นายสุพจน์
31. นายชัยวัฒน์
32. นางสาวประภา
33. นายจันทร์พร
34. นายนิรันดร์
35. นางทองหวัน
36. นายประวิท
37. นายชลายุทธ
38. นายฉลอง
39. นายสมใจ

เจริญล่วง
เหลืองโสภาพรรณ
คิมประเสริฐ
ศรีทิพย์
สุทธิ
อุไรพันธ์
ชายเกลี้ยง
พิริยะศุภกิจ
รายาสกุล
รังขันธ์
แสนทวีสุข
อภิรักษ์
ฤทัยรัตน์เจริญ
ศรีหานาม
พระวิจิตร์
จิ๋วสุวรรณ
โข้บุรี
แก้วกา
บุญสมยา

4. กระทรวงยุตธิ รรม 12 คน
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
40. นางสาวอมร
41. นางจาปา

อวนทอง
ถาโคตรจันทร์

กรมคุมประพฤติ
42. นายชาตรี
43. นายวิเชียร
44. ว่าที่ ร.ต. สมบัติ

สนธิพงษ์
อุมะลี
เขียวแสง
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45. นางอารักษ์
46. นายสิทธิโชค
47. นายธนวัฒน์
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
48. นายชัยวัฒน์
49. นางกนกธร

สืบสิน
ลิ้มสุวัฒน์
พรหมภักษร
ฐิติปุญญา
ธนาธันย์บดี

กรมราชทัณฑ์
50. นายสทาวุฒิ

สหพาณิชย์กุล

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
51. นายระพิน

ยอดและ

5. กระทรวงวัฒนธรรม 1 คน
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
52. นางจิระวดี

อิศรางกูร ณ อยุธยา

6. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
53. นายอนุพงศ์

สมศิลาเดชาวัฒน์

7. กระทรวงสาธารณสุข 16 คน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
54. นางสาวพันธนันท์
55. นายภูชิษ
56. นางอรอนงค์
57. นางสาวจุฑาทิพย์
58. นางอรทัย
59. นางยุพิน
60. นายเจษฎา
61. นายพนม
62. นางสาวคาพอง

บุญพิทักษ์
ธรรมขันธ์
เจริญรักษ์
บริเพชร
ผ่องศรีใส
ขยันกิจ
เจะอามะห์
นามผาญ
ประชาโชติ
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

นางวาสนา
นางสาเนาว์
นางณัฐชยา
นางส่วยบ๊ะ
นายมะรอนิง
นายอภินันท์
นางอารมณ์

สังข์สุวรรณ
นุรักษ์
แซ่อุ่ย
ปูลา
ยูนุ
ซา
ยมทอง

8. กรุงเทพมหานคร 3 คน
สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
70. นายบุญเพ็ชร์
71. นายประเสริฐ
72. นายวีรกิตติ์

สมประสงค์
นิยม
อภิโชควัชรศักดิ์

9. กระทรวงแรงงาน 2 คน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
73. นางวิจิตร์
74. นายปุ่น

อินทร์จันทร์
มุละสิวะ

10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 คน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
75. นายสุชาติ
76. นายสมจิตร
77. นายอานวย

สมบูรณ์เถกิง
แก้วพร้อม
โพธิ์แก้ว

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
78. นายวัชรินทร์
79. นายเรืองชัย
80. นายสมเดช

มุกดา
แดงบุตร
นาคดี

11. สานักงานตารวจแห่งชาติ 2 คน
กองบัญชาการตารวจนครบาล
81. นายธนวินท์
82. นายจารุเกียรติ

ภิญโญโสภณ
ธรรมประดิษฐ์
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2. องค์กรสาธารณประโยชน์ จานวน 69 คน
1. สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 28 คน
83. นางโกศล

ศรีอาจ

84. นางญาณิศา

สมคิด

85. นายณฐพบ

ชาเนตร์

86. นางสาวณหทัยกรณ์

ธนัสกิตติยาภรณ์

87. ดร.ณัฐฏ์นันท์ญา

อัศวณิชย์ชากร

88. นายแพทย์แท้จริง

ศิริพานิช

89. นายโทนทอง

สุขแก่น

90. นายนิคติกร

จุลวัน

91. นางบุญช่วย

เที่ยงดี

92. นายพีรวัฒน์

สุรเศรษฐ

93. ดร.รัตนา

บรรณาธรรม

94. นางศรีสุข

ภู่ชัยวัฒนานนท์

95. ดร.สุจิตรา

วงศ์สุรไกร

96. นางสาวอริศรา

พรหมดวง

97. พันตารวจเอก ดร.อัครพล

บุณโยปัษฎัมภ์

98. พลตรีหญิง อัญชลี

ฤกษ์งาม

99. ดร.ชรินรัตน์

จิตตสุโภ

100. นางงามตา

ต๊ะวิโล

101. ดร.กนกวรรณ

เบญจาทิกุล

102. นายวิจิตร

ไฝศิริ

103. นางวชิราภรณ์

จอห์นสัน

104. นางชุติพันธุ์

จาปาสี

105. ดร.วริศรา

ดาวัลย์
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106. นางสาวกฤตภาดา

ไพสนธ์

107. นางธนัตถ์ภรณ์

กันทะวงค์

108. นายเอกวุฒิ

ไกรมาก

109. นางสาวอรศิริ

รักแต่งาม

110. นางพยอม

หนูนุ่ม

ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ 4 คน
111.
112.
113.
114.

นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาววัชรากรณ์
นางสาวศิริโชค
นายธนวินท์

ธรรมโชติ
ถมจอหอ
เทพมณี
สุริวงศ์

2. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 6 คน
115.
116.
117.
118.
119.
120.

นางชวาลี
นางอนันตยา
ดร.รัตนาพร
นางมุกดา
นางจิระภา

โอสถานุเคราะห์
พรชูตรง
เลารุจิราลัย
ธิษณ์ธนากร
แต้รัตนชัย

นางต้นฝัน

แสงอาทิตย์

3. สมาคมสภาผู้ สู ง อายุ แ ห่ ง ประเทศไทย ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ฯ 7 คน
121.
122.
123.
124.
125.
126.

นายสมุทร์
นายชารัตน์
นางเพ็ญศรี
นางสายพร
นายประทุม
นางจินดา

127. นายชาญวิช

อุ่นมานิช
มณีศรี
ชัยงาม
อินทนินท์
แสงแก้ว
โพธิ์ทอง
อภิวงค์งาม

4. สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ 1 คน
128. นางสุเมธี

อุ่นคา
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5. สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ 3 คน
129. นายอมร
130. นางสาวจุฑามาส

ชุมศรี
ชุม่ เมืองปัก

6. สมาคมผู้บาเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 คน
131. นางสาววรรณภา

ศรีวิไลสกุลวงศ์

7. มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ 2 คน
132. นางสาวพณิชนาฏ
133. นางบุญศรี

แย้มเพกา
ชัยเจริญสวัสดิ์

8. สหทัยมูลนิธิ 1 คน
134. นางนงเยาว์

ทรัพย์กลิ่น

9. พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 6 คน
135.
136.
137.
138.
139.
140.

นางศรันย์ธร
นายยงค์ยุทธ
นายสมพงษ์
นางปรินณา
นายประจักษ์กฤษณ์
นายมานพ

พรจันทร์ทอง
บูรณตรีเวทย์
ศิริรัตน์
ทองสุกโชติ
หาญสิริมาศ
จังหวัดกลาง

10. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 คน
141. รศ.ดร.วิไล

เทียนรุ่งโรจน์ หนุนภักดี

11. สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 5 คน
142.
143.
144.
145.

นางลัดดาวัลย์
นางสาราญ
นางเพ็ญศรี
นางสุวณีย์
146. นางจารุวรรณ

ตันรัตนวงศ์
วิริยะวารี
สุขเขียว
โยธารักษ์
รักษาสุวรรณ
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12. สภาศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนแห่งชาติ (ศูนย์ประสานงาน) 4 คน
147.
148.
149.
150.

นายพงศธร
นายสุพรรณ
นางเนาวรัตน์
นางสาวสงกรานต์

ตั้งกิตติภากรณ์
กิ่งมิ่งแฮ
หวังปรีดาเลิศกุล
เกตุดี

13. สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 คน
151. นางอาไพพรรณ

ตั้งพูนทรัพย์ศิริ

3. องค์กรเอกชนอื่น จานวน 31 คน
1. สภากาชาดไทย 18 คน
สานักงานยุวกาชาด
152. นายธัชกร
153. นายกฤษฎา
154. นายวุฒิภัทร

หงษ์วิลัย
ลี
วุฒิภัทรธรรม

สานักงานอาสากาชาด
155. นางวิมลรัตน์
156. นางรัตนาภรณ์
157. นางสุรีย์รัตน์

เดชาวิจิตร
วิจิตรโสภณ
ฐิตาภิวัฒนกุล

สานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
158. นางภาวดี
159. นางสาวจิราพร
160. นายอภิหนึ่ง
161. นางสุทธิณา
162. นางผาณิต
163. นางสาวกิรณา
164. นางรัตนา
165. นางสุภาพร
166. นางธัญญลักษณ์
167. นางรัชนี

เงินหมื่น
กิจธัญญปรีดา
เลขะสม
พรมมูล
สินธุวงศ์
แก้วเขียว
ยะอนันต์
กุลสัมพันธมิตร
ภิญโญพานุวัฒน์
ฤทธิ์คง
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168. นางสุริย์ศรี
169. นางสมถวิล

กษิรวัฒน์
จึงกระแพ

2. มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซีย่ งตึ๊ง (มูลนิธิปอ่ เต็กตึ๊ง) 2 คน
170. นายไพรัตน์
171. นายอนุรกั ษ์

เกตุไสว
ริบุญ

3. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 2 คน
172. นายดอเล๊าะอาลี
173. นายวิฑูรย์

สาแม
โล่ห์เดชศักดา

4. สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี 2 คน
174. นายธนดล
175. นางสาวฉัตรนภา

ศิริแวว
เขียวขา

5. มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) 2 คน
176. นายกามนิต
177. นางณัฐชนันท์พร

ปันทวี
ลิปภานนท์

6. มูลนิธิศึกษาชีวิตไทย - ออสเตรเลีย 1 คน
178. นายแพทย์สมชาย

ตรีทิพย์สถิต

7. ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร 1 คน
179. นายบุญสม

สีสุวรรณ์

8. สมาคมศูนย์วิทยุชาลี 1 คน
180. นายพิชญุตม์

ดีสม

9. มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน (ม.ส.ช.) 1 คน
181. นายฐานิตพัฒน์

สงเคราะห์

10. มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ 1 คน
182. นางสาวอรทัย

ชัยทองคา
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4. องค์กรสวัสดิการชุมชน 5 คน
183.
184.
185.
186.
187.

พระครูสิรินวการ (ถนอม เจริญทรัพย์)
นางศศิธร
เกลือกลิ่น
นายธงชัย
วิเชฏฐะพงษ์
นายสุธา
อินยอด
นายชัยชนะ
เงินหมื่น

5. จังหวัด จานวน 28 คน
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกาแพงเพชร
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดตาก
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดแพร่
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระยอง
จังหวัดลาพูน
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสตูล
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี

นางวรรณา
ลิ้มประไพศิริ
นางบรรจง
โพธิ์ยอด
นายวิรุจน์
ผ่านผล
นายณัฐพล
รักสนิท
นางประพิศ
รักยิ้ม
นางชูวงศ์
ฉิมพะวงษ์
นายช้อย
ภิรมย์คิน
นางสาวสุภาภรณ์
นิรมาณการย์
นางกัลยา
คนดี
นายชัยเชฏฐ์
จินดา
นางสาวสุกัญญา
โตมอญ
นางสาวเจะเส๊าะ
ดอเล๊าะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
นายจิรพนธ์
แสงจันทร์
นางสาวสุภัทรา
จาปี
นายเกษม
หวังจิตร
นางอโณทัย
คงสาคร
นายสุพล
ยี่หน้อย
นางสาวฮาดะ
หมัดศิริ
นางสาวนัฐฌา
รูบามา
นายละอองดาว
สีลาน้าเที่ยง
นายกฤษฎา
สมมาตร
นางสาวสหัชศรี
พระเนตร
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211.
212.
213.
214.
215.

จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

นางสุตา
นายทรงพล
นายบุญเรียง
นางชุติมา
นายคาพันธ์

6. อื่นๆ (คณะอนุกรรมการสรรหา) 1 คน
216. นางมาลีวรรณ

สุจริตจันทร์

ถือมั่น
หอมบานเย็น
หอมอ่อน
ป้อมคา
พุฒโสม
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รายนามองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจาปี 2565
จานวน 25 องค์กร
1) หน่วยงานภาครัฐ จานวน 5 องค์กร
217. โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
218. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
219. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา
220. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดสมุทรสงคราม
221. โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา จังหวัดชัยภูมิ
2) หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 5 องค์กร
222. เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี
223. สานักงานเทศบาลตาบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
224. องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ จังหวัดตาก
225. องค์การบริหารส่วนตาบลวังมะปรางเหนือ อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
226. องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
3) องค์กรสาธารณประโยชน์ จานวน 5 องค์กร
227. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี
228. สมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย จังหวัดภูเก็ต
229. สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
230. มูลนิธิพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
231. ชมรมจิตอาสาศาสนานาสุข จังหวัดตรัง
4) องค์กรสวัสดิการชุมชน จานวน 5 องค์กร
232. กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
233. กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองตะลุบัน จังหวัดปัตตานี
234. องค์กรสวัสดิการชุมชนตาบลสมอโคน จังหวัดตาก
235. กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี
236. กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี
5) องค์กรธุรกิจ จานวน 5 องค์กร
237. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
238. บริษัท โตโยต้าเมืองตรังผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด จังหวัดตรัง
239. หอการค้าจังหวัดพังงา
240. บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด จังหวัดกาแพงเพชร
241. บริษทั หาดทิพย์ จากัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา
⪤∺⪤∺⪤ ⪤∺⪤∺⪤

