
 
 

แจ้งผลการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆ 
เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๕ 

(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 • บุคคลดีเด่น และหน่วยงานองค์กรดีเด่น ด้านการคุ้มครองสิทธิ และการส่งเสริม 
           ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
 • สตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล 
 • สตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 • สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน 
 • สตรดีเีด่น และหน่วยงานองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสรมิสันติภาพ 
 • สตรดีเีด่นด้านการส่งเสรมิความม่ันคงของประเทศ 
 • สตรดีเีด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ 
 • สตรดีเีด่นด้านการส่งเสรมิการเกษตร 
 • สตรดีเีด่นด้านการปกป้องสิทธิของตนเอง 
  • ยุวสตรดีีเด่น 
  • สตรีพกิารดเีด่น 
  • นักธุรกิจสตรีดเีด่น 
  • สตรดีเีด่นด้านศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 
  • พนักงานสอบสวนหญิงดเีด่น 
 
 

กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครัว 

โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔ 
 
 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกบุคคลดีเด่น และหน่วยงานองคก์รดเีด่น 

ด้านการคุ้มครองสิทธิ และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๕ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 
 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น และหน่วยงานองค์กรดีเด่นด้านการคุ้มครอง
สิทธิ และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการ
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม  
ศนูย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
  ผลการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลกำหนดไว้ว่า 
ก่อนจะนำเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกสตรี/บุคคล/หน่วยงานสาขาต่าง ๆ จากคณะอนุกรรมการคณะนั้น ๆ 
ให้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้คัดค้านผลการพิจารณาเบื้องต้น หากไม่มีผู้คัดค้าน
ผลการพิจารณาก็ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองผลประกาศ 
เป็นทางการต่อไป 
 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลดีเด่น และหน่วยงานองค์กรดีเด่นด้าน 
การคุ้มครองสิทธิ และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรอง ในการประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล
ประจำปี ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 รางวัลบุคคลดีเด่น และหน่วยงานองค์กรดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิ และการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รางวัล  
 ๑.  ประเภทบุคคล 
  ๑.๑ บุคคลภาครัฐ ได้แก่ ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา 
สถาบันพระปกเกล้า 
   ๑.๒ บุคคลภาคเอกชน ได้แก่ นางสาวกวิตา  สุภัทรวณิช์  ผู้ร่วมก่อตั้ ง ILA 
GENERATION 
  ๑.๓ บุคคลทั่วไป ได้แก่ นางสาวเบญจวรรณ  เพ็งหนู คณะทำงาน/ที่ปรึกษาด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการตั้งรับปรับตัวและความเสมอภาค สมาคมรักษ์ทะเลไทย/สมาคม
สตรีประมงพื้นบ้านภาคใต้ 
 ๒. ประเภทหน่วยงาน องค์กร 
  ๒.๑  หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
   ๒.๒  หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท เอก-ชัยดิสทริบรชิั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) 
 

หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครัง้นี้ ขอใหแ้จ้งมายังกรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔ 

 
 

ข้อมูล ณ วนัที่ ๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๕ 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกสตรีดเีด่นในเวที/เครอืข่ายระดับสากล 

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๕ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล เนื่องในวันสตรี
สากล ประจำปี ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื ่อวันที ่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕        
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระกรุณานิวาสน์ ๑ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร        

  ผลการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลกำหนดไว้ว่า 
ก่อนจะนำเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกสตรี/บุคคล/หน่วยงานสาขาต่าง ๆ จากคณะอนุกรรมการคณะนั้น ๆ 
ให้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้คัดค้านผลการพิจารณาเบื้องต้น หากไม่มีผู้คัดค้าน
ผลการพิจารณาก็ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองผลประกาศ 
เป็นทางการต่อไป 

 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากลดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรอง ในการประกาศเกียรติคุณ
เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้ 

  รางวัลสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รางวัล  
 ๑. ประเภทบุคคลภาครัฐ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุจติรา ประสานสุข 
 ๒. ประเภทบุคคลภาคเอกชน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ 
 

หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครัง้นี้ ขอใหแ้จ้งมายังกรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔ 

 
 
 

ข้อมูล ณ วนัที่ ๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกสตรีดเีด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๕ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรดีีเดน่ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสตรีสากล 
ประจำปี  ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่ อวันที่  ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕  
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ผ่านการประชุมออนไลน์ทางแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings) 

  ผลการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลกำหนดไว้ว่า 
ก่อนจะนำเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกสตรี/บุคคล/หน่วยงานสาขาต่าง ๆ จากคณะอนุกรรมการคณะนั้น ๆ 
ให้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้คัดค้านผลการพิจารณาเบื้องต้น หากไม่มีผู้คัดค้าน
ผลการพิจารณาก็ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองผลประกาศ 
เป็นทางการต่อไป 

 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดังกล่าว 
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรอง ในการประกาศ 
เกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 รางวัลสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รางวัล โดย 
ผู้ ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นางสาวประไพ  เรืองฤทธิ์  สมาชิก เครือข่ ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดระนอง 
 
 
 

หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครัง้นี้ ขอใหแ้จ้งมายังกรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔ 

 
 

 
ข้อมูล ณ วนัที่ ๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกสตรีดเีด่นด้านการพัฒนาชุมชน  

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๕ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน เนื่องในวันสตรีสากล  
ประจำปี ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา  
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือการตัดสินใจ (War Room) ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี  (อาคารบี)     
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  

  ผลการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลกำหนดไว้ว่า 
ก่อนจะนำเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกสตรี/บุคคล/หน่วยงานสาขาต่าง ๆ จากคณะอนุกรรมการคณะนั้น ๆ 
ให้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้คัดค้านผลการพิจารณาเบื้องต้น หากไม่มีผู้คัดค้าน
ผลการพิจารณาก็ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองผลประกาศ 
เป็นทางการต่อไป 

 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกสตรีดี เด่นด้านการพัฒนาชุมชนดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรอง ในการประกาศ 
เกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 รางวัลสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รางวัล  
 ๑. ภาคเหนือ ได้แก่ นางสาวนงค์นุช  จันทร์แจ่ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองผำ   
ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
 ๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นางสมปอง  บุญฉวี ประธานคณะกรรมการพัฒนา
สตรีอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๓. ภาคกลาง ได้แก่ นางสาวน้ำผึ้ง  คำสอาด กำนันตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๔. ภาคใต้ ได้แก่ นางวสุ  ประดิษฐพร นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ๕. กรุงเทพมหานคร ได้แก่ นางวันดี  พลีบัตร ประธานชุมชนพัฒนาบึงขวาง เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

 
หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครัง้นี้ ขอใหแ้จ้งมายังกรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 

โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔ 
 

ข้อมูล ณ วนัที่ ๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๕ 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกสตรีดเีด่น และหน่วยงานองค์กรดเีด่นดา้นการส่งเสริมสันติภาพ 

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๕ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดี เด่น และหน่วยงานองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริม
สันติภาพ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่  
๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น ๑๒  
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร 

  ผลการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลกำหนดไว้ว่า 
ก่อนจะนำเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกสตรี/บุคคล/หน่วยงานสาขาต่าง ๆ จากคณะอนุกรรมการคณะนั้น ๆ 
ให้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้คัดค้านผลการพิจารณาเบื้องต้น หากไม่มีผู้คัดค้าน
ผลการพิจารณาก็ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองผลประกาศ 
เป็นทางการต่อไป 

 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่น และหน่วยงานองค์กรดีเด่นด้าน 
การส่งเสริมสันติภาพดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณา
รับรอง ในการประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 รางวัลสตรีดีเด่น และหน่วยงานองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพ ประจำปี ๒๕๖๕ 
จำนวน ๓ รางวัล  
 ๑.  ประเภทบุคคล 
  ๑.๑ เจ้าหนา้ที่ของรฐั ไดแ้ก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ   
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติศกึษา มหาวิทยาลัยมหดิล 
  ๑.๒ ประชาชน ได้แก่ นางกมลวรรณ หนิมุสา นายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลา 
 ๒. ประเภทหน่วยงาน องค์กร 
  ๒.๑  หนว่ยงาน องค์กร ได้แก่ สำนักส่งเสริมและบริการวชิาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตาน ี
 

หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครัง้นี้ ขอใหแ้จ้งมายังกรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔ 

 
 

ข้อมูล ณ วนัที่ ๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกสตรีดเีด่นด้านการส่งเสริมความมัน่คงของประเทศ 

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๕ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ เนื่องใน
วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องหลักเมือง ๑ ชัน้ ๓ ในศาลาว่าการกลาโหม  

  ผลการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลกำหนดไว้ว่า 
ก่อนจะนำเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกสตรี/บุคคล/หน่วยงานสาขาต่าง ๆ จากคณะอนุกรรมการคณะนั้น ๆ 
ให้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้คัดค้านผลการพิจารณาเบื้องต้น หากไม่มีผู้คัดค้าน
ผลการพิจารณาก็ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองผลประกาศ 
เป็นทางการต่อไป 

 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมความมั่นคงของ
ประเทศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองในการ
ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 รางวัลสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน         
๒ รางวัล 
 ๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ดาบตำรวจหญิง มาลินณา  สังข์แก้ว ครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
 ๒. อาสาสมัคร ได้แก่ อาสาสมัครทหารพรานหญิง อันธิกา  พรหมชัย  เจ้าหน้าที่
พยาบาล หมู่ทหารพรานหญิงที่ ๔๓ หมวดทหารพรานหญิงที่ ๔๓ กรมทหารพรานที่ ๔๓ จังหวัดปัตตานี 

 
 

หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครัง้นี้ ขอใหแ้จ้งมายังกรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔ 

 
 
 
 

ข้อมูล ณ วนัที่ ๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
 
 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกสตรีดเีด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องท่ี 

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๕ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดี เด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่   
เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๒๐๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

  ผลการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลกำหนดไว้ว่า 
ก่อนจะนำเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกสตรี/บุคคล/หน่วยงานสาขาต่าง ๆ จากคณะอนุกรรมการคณะนั้น ๆ 
ให้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้คัดค้านผลการพิจารณาเบื้องต้น หากไม่มีผู้คัดค้าน
ผลการพิจารณาก็ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองผลประกาศ 
เป็นทางการต่อไป 

 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/
ท้องที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองในการ
ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 รางวัลสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน     
๖ รางวัล 
 ๑. ประเภทการบริหารงานปกครองท้องถิ่น 
   ๑.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่      
นางแว่นฟ้า  ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
  ๑.๒ เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ได้แก่ นางสุชาดา  พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมือง  
สุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
   ๑.๓ เทศบาลตำบล ได้แก่ นางสมจิตร์  พันธุ์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม 
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  ๑.๔ องค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ นางปราณี  อินทร์โฉม นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๒. ประเภทการบริหารงานปกครองท้องที่ 
   ๒.๑ การพัฒนาหมูบ่้าน ได้แก่ นางสนธยา  กองสี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี ๑ ตำบลดงกระทงยาม 
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจนีบุรี 
  ๒.๒ การรักษาความสงบเรียบร้อย ได้แก่ นางปัทมา  ฤทธิกัน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านภูธรอุทิศ 
หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 

หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครัง้นี้ ขอใหแ้จ้งมายังกรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔ 

 
ข้อมูล ณ วนัที่ ๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกสตรีดเีด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร 

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๕ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร เนื่องในวันสตรีสากล 
ประจำปี ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - 
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔/๒ ชั้น ๔ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร  

  ผลการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลกำหนดไว้ว่า 
ก่อนจะนำเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกสตรี/บุคคล/หน่วยงานสาขาต่าง ๆ จากคณะอนุกรรมการคณะนั้น ๆ 
ให้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้คัดค้านผลการพิจารณาเบื้องต้น หากไม่มีผู้คัดค้าน
ผลการพิจารณาก็ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองผลประกาศ 
เป็นทางการต่อไป 

 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตรดังกล่าว 
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองในการประกาศ 
เกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 รางวัลสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รางวัล 
 ๑. ภาคเหนือ ได้แก่ นางสาวชุติกาญจน์  เจื้อยแจ้ว  จังหวัดสุโขทัย  
 ๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นางเนาวสุรางค์  พงษ์ศรีทวีลาภ  จังหวัดยโสธร 
 ๓. ภาคกลาง ได้แก่ นางสาวซัลฟา  ศรีสอาด  จังหวัดชลบุรี 
  ๔. ภาคใต้ ได้แก่ นางหิรัญญา  ไชยพงษ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
หากประสงค์จะคัดค้านผลการคัดเลือกในครัง้นี้ ขอใหแ้จ้งมายังกรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 

โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔ 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วนัที่ ๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกสตรีดเีด่นด้านการปกป้องสิทธิของตนเอง 

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๕ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการปกป้องสิทธิของตนเอง เนื่องในวันสตรี
สากล ประจำปี ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื ่อวันที ่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕           
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น ๑๒ กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

  ผลการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลกำหนดไว้ว่า 
ก่อนจะนำเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกสตรี/บุคคล/หน่วยงานสาขาต่าง ๆ จากคณะอนุกรรมการคณะนั้น ๆ 
ให้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้คัดค้านผลการพิจารณาเบื้องต้น หากไม่มีผู้คัดค้าน
ผลการพิจารณาก็ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองผลประกาศ 
เป็นทางการต่อไป 

 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการปกป้องสิทธิของตนเอง
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองในการประกาศ 
เกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 รางวัลสตรีดีเด่นด้านด้านการปกป้องสิทธิของตนเอง ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รางวัล 
ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ขวัญระวีร์  บวรประทีปต์  กรุงเทพมหานคร 
  
 

หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครัง้นี้ ขอใหแ้จ้งมายังกรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔ 

 
 
 
 

 
ข้อมูล ณ วนัที่ ๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกยุวสตรดีีเด่น 

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๕ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕  
ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.       
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๖ เอ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

  ผลการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลกำหนดไว้ว่า 
ก่อนจะนำเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกสตรี/บุคคล/หน่วยงานสาขาต่าง ๆ จากคณะอนุกรรมการคณะนั้น ๆ 
ให้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้คัดค้านผลการพิจารณาเบื้องต้น หากไม่มีผู้คัดค้าน
ผลการพิจารณาก็ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองผลประกาศ 
เป็นทางการต่อไป 

 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกยุวสตรีดี เด่น  ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองในการประกาศเกียรติคุณเนื่องใน    
วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 รางวัลยุวสตรีดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รางวัล 
 ๑. ภาคเหนือ ได้แก่ นางสาวชลธิชา  วงษ์ชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ๒. ภาคกลาง ได้แก่ นางสาวจิราพร  ชมทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๓. ภาคใต้ ได้แก่ นางสาวณัฐชยา  จันทร์พุ่ม จังหวัดตรัง 
 ๔. กรุงเทพมหานคร ได้แก่ นางสาวยศวดี  ดิสสระ  
  
 

หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครัง้นี้ ขอใหแ้จ้งมายังกรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔ 

 
 
 
 

 
ข้อมูล ณ วนัที่ ๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 
 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกสตรีพิการดเีด่น 

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๕ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีพิการดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕   
ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.        
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พก. (DEP WARROOM) ชั้น ๑ อาคาร ๖๐ ปี  กรมประชาสงเคราะห์        
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

 ผลการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลกำหนดไว้ว่า 
ก่อนจะนำเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกสตรี/บุคคล/หน่วยงานสาขาต่าง ๆ จากคณะอนุกรรมการคณะนั้น ๆ 
ให้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้คัดค้านผลการพิจารณาเบื้องต้น หากไม่มีผู้คัดค้าน
ผลการพิจารณาก็ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองผลประกาศ 
เป็นทางการต่อไป 

 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกสตรีพิการดีเด่นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว        
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองในการประกาศเกียรติคุณเนื่องใน    
วนัสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 รางวัลสตรีพิการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗ รางวัล 
 ๑. พิการทางการเห็น ได้แก่ นางสาวถวิล  แจ่มใส จังหวัดสุโขทัย 
  ๒. พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ได้แก่ นางประคอง  เดชปรารมย์ จังหวัดพัทลุง 
  ๓. พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ได้แก่ นางสาวสายใจ  สกุลวงศ์ธนา จังหวัดชลบุรี  
  ๔. พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้แก่ นางฑิฆัมพร  บุญศรี จังหวัดมุกดาหาร 
  ๕. พิการทางสติปัญญา ได้แก่ นางสาวจีระนันท์  แม้นปราง จังหวัดนครปฐม 
  ๖. พิการทางการเรียนรู้ ได้แก่ นางสาวพิมพ์พรรณ  สมพรานนท ์จังหวัดภูเก็ต 
  ๗. พิการทางออทิสติก ได้แก่ นางสาววิมลเรขา  โสมภีร์ กรุงเทพมหานคร 
 
 

หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครัง้นี้ ขอใหแ้จ้งมายังกรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔ 

 
 
 
 

ข้อมูล ณ วนัที่ ๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๕ 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกนักธุรกจิสตรีดีเด่น 
เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๕ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกนักธุรกิจสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕  
ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.       
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๓ กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   
ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  

  ผลการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลกำหนดไว้ว่า 
ก่อนจะนำเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกสตรี/บุคคล/หน่วยงานสาขาต่าง ๆ จากคณะอนุกรรมการคณะนั้น ๆ 
ให้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้คัดค้านผลการพิจารณาเบื้องต้น หากไม่มีผู้คัดค้าน
ผลการพิจารณาก็ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองผลประกาศ 
เป็นทางการต่อไป 

 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักธุรกิจสตรีดีเด่นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองในการประกาศเกียรติคุณเนื่องในวัน 
สตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รางวัล 
 ๑. ภาคเหนือ ได้แก่ นางสาววัชรี  พรมทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านดูโอคอฟฟ่ี จังหวัดน่าน 
 ๒. ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ได้แก่ นางสาวอุบลกาญจน์  โหตระไวศยะ ร้านต้นเทียนไหมไทย 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๓. ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน จังหวัดปทุมธานี 
 ๔. ภาคใต้ ได้แก่ นางรุ่งรัตน์  ชัยจีระธิกุล บริษทั เทพนิมิตร พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด  
จังหวัดสงขลา 
 ๕. นักธุรกิจสตรีรุ่นใหม่ ได้แก่ นางสาวฉัตปณิดาศ์  โชคเกษมศานติ์ บริษัท ชาบังนัน 
(ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดภูเก็ต 
 
 

หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครัง้นี้ ขอใหแ้จ้งมายังกรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔ 

 
ข้อมูล ณ วนัที่ ๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกสตรีดเีด่นด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๕ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เนื่องใน 
วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕  
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม  

  ผลการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลกำหนดไว้ว่า 
ก่อนจะนำเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกสตรี/บุคคล/หน่วยงานสาขาต่าง ๆ จากคณะอนุกรรมการคณะนั้น ๆ 
ให้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้คัดค้านผลการพิจารณาเบื้องต้น หากไม่มีผู้คัดค้าน
ผลการพิจารณาก็ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองผลประกาศ 
เป็นทางการตอ่ไป 

 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรอง ในการประกาศ
เกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 รางวัลสตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รางวัล 
 ๑. ด้านศาสนา ได้แก่  
   ๑.๑ นางสาวช่อผกา  วิริยานนท์   
  ๑.๒ นางสาววัชราภรณ์  ลำพาย   
 ๒. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่  
   ๒.๑ นางถนอม  คงยิ้มละมัย   
   ๒.๒ นางจำปี  ธรรมศิริ   
 
 

หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครัง้นี้ ขอใหแ้จ้งมายังกรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔ 

 
 
 
 

ข้อมูล ณ วนัที่ ๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกพนักงานสอบสวนหญิงดเีด่น 

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๕ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล 
ประจำปี ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - 
๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุณยะจินดา ๔ ชั้น ๒ อาคารสโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 

  ผลการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลกำหนดไว้ว่า 
ก่อนจะนำเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกสตรี/บุคคล/หน่วยงานสาขาต่าง ๆ จากคณะอนุกรรมการคณะนั้น ๆ 
ให้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้คัดค้านผลการพิจารณาเบื้องต้น หากไม่มีผู้คัดค้าน
ผลการพิจารณาก็ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองผลประกาศ 
เป็นทางการต่อไป 

 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองในการประกาศเกียรติคุณ เนื่องใน      
วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 รางวัลพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น  ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รางวัล ได้แก่            
พันตำรวจโทหญิง ชมภูนุช  อนันตญากุล สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
  
 

หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครัง้นี้ ขอใหแ้จ้งมายังกรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔ 
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