
 
 

แจ้งผลการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆ 
เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๖ 

(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 • บุคคลดีเด่น และหน่วยงานองค์กรดีเด่น ด้านการคุ้มครองสิทธิ และการส่งเสริม 
           ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
 • สตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล 
 • สตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 • สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน 
 • สตรดีเีด่น และหน่วยงานองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสรมิสันติภาพ 
 • สตรดีเีด่นด้านการส่งเสรมิความม่ันคงของประเทศ 
 • สตรดีเีด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ 
 • สตรดีเีด่นด้านกระบวนการยตุิธรรม 
 • สตรดีเีด่นด้านการส่งเสรมิการเกษตร 
 • สตรดีเีด่นด้านสื่อมวลชน และสื่อสารมวลชนดเีด่นดา้นการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริม 
     ความเสมอภาคระหวา่งเพศ 
 • สตรดีเีด่นด้านการปกป้องสิทธิของตนเอง 
  • ยุวสตรดีีเด่น 
  • สตรีพกิารดเีด่น 
  • นักธุรกิจสตรีดเีด่น 
  • สตรดีเีด่นด้านศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 
  • พนักงานสอบสวนหญิงดเีด่น 
 

กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครัว 

โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔ 



แจ้งผลการคัดเลอืกบุคคลดีเด่น และหน่วยงานองคก์รดเีด่น 
ด้านการคุ้มครองสิทธิ และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๖ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 
 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น และหน่วยงานองค์กรดีเด่นด้านการคุ้มครอง
สิทธิ และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการ
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม   
DWF Meeting Room ชั้น ๑๒ บี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
  ผลการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลกำหนดไว้ว่า 
ก่อนจะนำเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกสตรี/บุคคล/หน่วยงานสาขาต่าง ๆ จากคณะอนุกรรมการคณะนั้น ๆ 
ให้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้คัดค้านผลการพิจารณาเบื้องต้น หากไม่มีผู้คัดค้าน
ผลการพิจารณาก็ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองผลประกาศ 
เป็นทางการต่อไป 
 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลดีเด่น และหน่วยงานองค์กรดีเด่นด้าน 
การคุ้มครองสิทธิ และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรอง ในการประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล
ประจำปี ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 รางวัลบุคคลดีเด่น และหน่วยงานองค์กรดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิ และการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๖ รางวัล  
 ๑.  ประเภทบุคคล 
  ๑.๑ บุคคลภาครัฐ ได้แก่ พันตำรวจโทหญิง วรรณภา  โชตินอก สารวัตรฝ่าย
อำนวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๕ (เชียงใหม่)  
   ๑.๒ บุคคลภาคเอกชน ได้แก่ นางสาวทิพอาภา  ทรงเศรษฐกิจ ผู้อำนวยการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (P&G) ประเทศไทย , 
เมียนมาร์ , ลาว 
  ๑.๓ บุคคลทั่วไป ได้แก่ นางชนัญกร  สุวรรณชื่น ประธานมูลนิธิ Five for all    
เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
 ๒. ประเภทหน่วยงาน องค์กร 
  ๒.๑  หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สถาบันพระปกเกล้า 
   ๒.๒  หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด 
  ๒.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จังหวัดเชียงราย  
 
หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครั้งน้ี ขอให้แจ้งมายังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔  
(นายจารกุติติ์  คงพุกา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ) 

 
 

ข้อมูล ณ วนัที่ ๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๖ 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกสตรีดเีด่นในเวที/เครอืข่ายระดับสากล 

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๖ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล เนื่องในวันสตรี
สากล ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื ่อวันที ่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖        
เวลา ๐๘.๓๐ - 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 ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้ 

  รางวัลสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รางวัล  
 ๑. ประเภทบุคคลภาครัฐ ได้แก่ นางแพตริเซีย  มงคลวนิช 
 ๒. ประเภทบุคคลภาคเอกชน ได้แก่ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล 
 
หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครั้งน้ี ขอให้แจ้งมายังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔  
(นายจารกุติติ์  คงพุกา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ) 

 
 
 

ข้อมูล ณ วนัที่ ๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกสตรีดเีด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๖ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรดีีเดน่ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสตรีสากล 
ประจำปี  ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่ อวันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ห้องประชุมบัวหลวง (๔๐๑) ชั้น ๔ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และผ่านการประชุมออนไลน์ ZOOM Meetings 

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

 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดังกล่าว 
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรอง ในการประกาศ 
เกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 รางวัลสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รางวัล  
 ๑. ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ นางอัญชลี  ชุมนุม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
 ๒. ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ นางสาวดรรชนี  เอมพันธุ์ นักวิชาการอิสระด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครั้งน้ี ขอให้แจ้งมายังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔  
(นายจารกุติติ์  คงพุกา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ) 

 
 

 
ข้อมูล ณ วนัที่ ๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 
 
 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกสตรีดเีด่นด้านการพัฒนาชุมชน  

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๖ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน เนื่องในวันสตรีสากล  
ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา  
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน   

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

 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกสตรีดี เด่นด้านการพัฒนาชุมชนดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรอง ในการประกาศ 
เกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 รางวัลสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รางวัล  
 ๑. ภาคเหนือ ได้แก่ นางพรรณนา  คุณัญญาสกุล จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นางกัลยา  นารีไผ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ๓. ภาคกลาง ได้แก่ นางรำพึง  ยุติวงษ์ จังหวัดจันทบุรี 
 ๔. ภาคใต้ ได้แก่ นางปรีดา  จันทรมาศ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ 
อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
  ๕. กรุงเทพมหานคร ได้แก่ นางสารภี  บัวเกษ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ    
ความมั่นคงของมนุษย ์เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

 
หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครั้งน้ี ขอให้แจ้งมายังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔  
(นายจารกุติติ์  คงพุกา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ) 

 
 

ข้อมูล ณ วนัที่ ๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 
 
 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกสตรีดเีด่น และหน่วยงานองค์กรดเีด่นดา้นการส่งเสริมสันติภาพ 

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๖ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่น และหน่วยงานองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริม
สันติภาพ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่  
๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ 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 ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 รางวัลสตรีดีเด่น และหน่วยงานองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพ ประจำปี ๒๕๖๖ 
จำนวน ๒ รางวัล   
  ๑.  ประเภทเจ้าหน้าทีข่องรฐั ได้แก่ นาวาอากาศเอกหญิง ดุลยาการณ์  กรณฑ์แสง    
  ๑.  ประเภทประชาชน ได้แก่ นางสาวอลิษา  องศารา  
 
 
หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครั้งน้ี ขอให้แจ้งมายังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔  
(นายจารกุติติ์  คงพุกา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ) 

 
 
 
 

ข้อมูล ณ วนัที่ ๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 
 
 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกสตรีดเีด่นด้านการส่งเสริมความมัน่คงของประเทศ 

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๖ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ เนื่องใน
วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ 
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 ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 รางวัลสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน         
๒ รางวัล 
 ๑. ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ จ.ส.ท.หญิง เบญจพร  ทองดีเพ็ง กองกิจการพลเรือน 
กองทัพภาคที่ ๔ (ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๔) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๒. ประเภทอาสาสมัคร ได้แก่ อาสาสมัครทหารพรานหญิง ภัทราพร  จำนงค์พันธ์  
เจ้าหน้าที่ครู หมู่ทหารพรานหญิง ๔๔ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๕ 

 
 

หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครั้งน้ี ขอให้แจ้งมายังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ระหวา่งวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔  

(นายจารกุติติ์  คงพุกา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ) 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วนัที่ ๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 
 
 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกสตรีดเีด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องท่ี 

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๖ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดี เด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่   
เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๖ 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 ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 รางวัลสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน     
๖ รางวัล 
 ๑. ประเภทการบริหารงานปกครองท้องถิ่น 
   ๑.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่      
นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
  ๑.๒ เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ได้แก่ ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท นายกเทศมนตรีนคร
พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
   ๑.๓ เทศบาลตำบล ได้แก่ นางอารียา  เชาวนสมบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวระเหว 
อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  
  ๑.๔ องค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ นางสาววราลักษณ์  จำปาขีด นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๒. ประเภทการบริหารงานปกครองท้องที่ 
   ๒.๑ การพัฒนาหมู่บ้าน ได้แก่ นางสุจิตตรา  สืบศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี ๒ บ้านไผ่สี    
ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
  ๒.๒ การรักษาความสงบเรียบร้อย ได้แก่ นางสาวยูสลีนา  มามะ ผู้ใหญ่บ้านกำปงบารู 
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 
 
 
หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครั้งน้ี ขอให้แจ้งมายังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔  
(นายจารกุติติ์  คงพุกา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ) 

 
ข้อมูล ณ วนัที่ ๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๖ 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกสตรีดเีด่นด้านกระบวนการยุติธรรม 

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๖ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องในวันสตรีสากล 
ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - 
๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ (ห้องประชุม ๕ - ๐๕) ชั้น ๕ กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  

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

 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรมดังกล่าว 
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองในการประกาศ 
เกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 รางวัลสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กัลยา  ดาราหะ ผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอมในศาลเยาวชนและครอบครัว และคณะกรรมการศูนย์
ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม (CIVIC 
WOMEN) จังหวัดปัตตานี 

 
 

หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครั้งน้ี ขอให้แจ้งมายังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔  

(นายจารกุติติ์  คงพุกา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ) 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วนัที่ ๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 
 
 
 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกสตรีดเีด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร 

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๖ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร เนื่องในวันสตรีสากล 
ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - 
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔/๒ ชั้น ๑ อาคาร ๔ กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านการประชุมออนไลน์ 
Zoom Meeting 

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

 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตรดังกล่าว 
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองในการประกาศ 
เกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 รางวัลสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รางวัล 
 ๑. ภาคเหนือ ได้แก่ นางละอองดาว  แสนหลวง  จังหวัดนครสวรรค์  
 ๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นางสำรวย  บางสร้อย  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ๓. ภาคกลาง ได้แก่ นางสาวนุชจรี  บุญม ี จังหวัดชลบุรี 
  ๔. ภาคใต้ ได้แก่ นางอัมพร  สวัสดิ์สุข  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครั้งน้ี ขอให้แจ้งมายังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔  
(นายจารกุติติ์  คงพุกา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ) 

 
 
 
 

ข้อมูล ณ วนัที่ ๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 
 
 
 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกสตรีดเีด่นด้านสือ่มวลชนและสื่อสารมวลชนดีเด่น 

ด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๖ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชนและสื่อสารมวลชนดีเด่น       
ด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ 
ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.       
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์  

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

 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชนและสื่อสารมวลชน
ดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองในการประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล
ประจำปี ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 รางวัลสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชนและสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและ      
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รางวัล  
 ๑.  ประเภทสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน 
  ๑.๑  สื่อวิทยุกระจายเสียง ได้แก่ นางสาวมะนิดา  ภัคเครือพันธุ์ 
   ๑.๒  สื่อวิทยุโทรทัศน์ ได้แก่ นางสาวฐาปณีย์  เอียดศรีไชย 
   ๑.๓  สื่อโซเชียลมีเดีย ได้แก่ นางสาวกนกพร  ประสิทธิ์ผล 
 ๒. ประเภทส่ือสารมวลชนดีเด่น 
  ๒.๑  สื่อออนไลน์  ได้แก่ ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ  
                                                     (The Active Thai PBS) 
 
 

หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครั้งน้ี ขอให้แจ้งมายังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔  

(นายจารกุติติ์  คงพุกา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ) 
 

ข้อมูล ณ วนัที่ ๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๖ 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกสตรีดเีด่นด้านการปกป้องสิทธิของตนเอง 

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๖ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการปกป้องสิทธิของตนเอง เนื่องในวันสตรี
สากล ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื ่อวันที ่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖           
เวลา ๐๙.๓๐ - 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 พบว่า  - ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก - 
  
 
หากประสงค์จะคดัค้านผลการคดัเลือกในครั้งน้ี ขอให้แจ้งมายังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔  
(นายจารกุติติ์  คงพุกา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ) 

 
 
 
 

 
ข้อมูล ณ วนัที่ ๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกยุวสตรดีีเด่น 

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๖ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖  
ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.       
ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ชั้น ๑๖ โซน เอ อาคาร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting 

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

 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกยุวสตรีดี เด่น  ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองในการประกาศเกียรติคุณเนื่องใน    
วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดงันี้ 

 รางวัลยุวสตรีดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รางวัล 
 ๑. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นางสาวซอฟา  ประธรรมสาร จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๒. ภาคใต้ ได้แก่ นางสาวนดา  บินร่อหีม จังหวัดสงขลา 
 ๓. กรุงเทพมหานคร ได้แก่ นางสาวสุทัศนีย์  นิธิตรีรัตน์ 
  
 
หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครั้งน้ี ขอให้แจ้งมายังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔  
(นายจารกุติติ์  คงพุกา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ) 

 
 
 
 

 
ข้อมูล ณ วนัที่ ๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 
 
 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกสตรีพิการดเีด่น 

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๖ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีพิการดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖   
ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ 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 ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 รางวัลสตรีพิการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๗ รางวัล 
 ๑. พิการทางการเห็น ได้แก่ นางอัญชนา  ก่อมาลัยพันธ์ จังหวัดแพร่ 
  ๒. พิการทางการไดย้ินหรือสื่อความหมาย ได้แก่ นางสุภาภรณ์  คำปา จังหวัดพะเยา 
  ๓. พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ได้แก่ นางสุเมตตา  บดีรัฐ จังหวัดกำแพงเพชร 
  ๔. พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้แก่ นางเตือนใจ  พัวพัน จังหวัดพิษณุโลก 
  ๕. พิการทางสติปัญญา ได้แก่ นางสาวนริศรา  จารุพรพิพัฒน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ๖. พิการทางการเรียนรู้ ได้แก่ นางสาวหทัยชนก  รุ่งรังษี จังหวัดนนทบุรี 
  ๗. พิการทางออทิสติก ได้แก่ นางสาวสวรรยา  ปุนินานนท์ จังหวัดปทุมธานี 
 
 
หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครั้งน้ี ขอให้แจ้งมายังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔  
(นายจารกุติติ์  คงพุกา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ) 

 
 
 

ข้อมูล ณ วนัที่ ๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกนักธุรกจิสตรีดีเด่น 
เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๖ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกนักธุรกิจสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖  
ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.       
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น ๑๒ กิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  

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

 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักธุรกิจสตรีดีเด่นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรองในการประกาศเกียรติคุณเนื่องในวัน 
สตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รางวัล 
 ๑. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ นางชฎาทิพย์  จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด  กรุงเทพมหานคร 
 ๒. ภาคเหนือ ได้แก่ ดร.อนิดา  โทณะวณิก กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีราดา สปา แอนด์ 
บิวตี้ จำกัด และผู้บริหารลานนาคำสปา จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นางเคียงเดือน  สงวนซื่อ เจ้าของกิจการบ้านสวนฟาร์ม 
(เจ้าของกิจการร่วมฟาร์มโคเนื้อวากิว) จังหวัดสุรินทร์ 
 ๔. ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ นางสุภาพร  นิยมกิจ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง      
ร้านธัญญมณี จังหวัดจันทบุรี 
 ๕. นักธุรกิจสตรีรุ่นใหม่ ได้แก่ นางสาวสริศราว์  ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทโกลบอล 
ไพร์ม คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด 
 
หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครั้งน้ี ขอให้แจ้งมายังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔  
(นายจารกุติติ์  คงพุกา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ) 

 
ข้อมูล ณ วนัที่ ๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกสตรีดเีด่นด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๖ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เนื่องใน 
วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม  

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

 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณารับรอง ในการประกาศ
เกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 รางวัลสตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๗ รางวัล 
 ๑. ด้านศาสนา ได้แก่  
   ๑.๑ ส่วนกลาง ได้แก่ นางรจนา ศศิวิมลรัตนา กรุงเทพมหานคร 
  ๑.๒ ส่วนภูมิภาค ได้แก่ นางสาวเกษตร ปลาลาศ จังหวัดแพร่ 
 ๒. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่  
   ๒.๑ ส่วนกลาง ได้แก่ นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ กรุงเทพมหานคร 
   ๒.๒ ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ นางอารมณ์ บุญเสริม จังหวัดอ่างทอง 
  ๒.๓ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ นางมารศรี มิ่งศิริรัตน์ จังหวดันคราชสีมา 
  ๒.๔ ภาคเหนือ ไดแ้ก ่นางสาวสมพร คำวัง จังหวดัลำพูน 
  ๒.๕ ภาคใต้ ไดแ้ก ่นางเขมชนิดาภา ฤทธิกาญจน์ จังหวัดสงขลา   
 
หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครั้งน้ี ขอให้แจ้งมายังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔  
(นายจารกุติติ์  คงพุกา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ) 

 
 

ข้อมูล ณ วนัที่ ๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 
 



 
แจ้งผลการคัดเลอืกพนักงานสอบสวนหญิงดเีด่น 

เน่ืองในวันสตรสีากล ประจำปี ๒๕๖๖ 
(ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ) 

 ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล 
ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ 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 ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 รางวัลพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รางวัล  
  ๑. พนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น ระดับรองสารวัตร (สอบสวน) ด้านคดีอาญาทั่วไป
ได้แก่ ร้อยตำรวจเอกหญิง ศิริภรณ์  ไทยนิยม สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก กรุงเทพมหานคร 
  ๒. พนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น ระดับรองสารวัตร (สอบสวน) ด้านการคุ ้มครอง
สิทธิมนุษยชนแก่เด็กหรือสตรี ได้แก่ ร้อยตำรวจเอกหญิง นริศรา  ชัยสมุทร สถานีตำรวจนครบาล
แสมดำ กรุงเทพมหานคร 
  ๓. พนักงานสอบสวนหญิงด ีเด ่น  ระดับรองสารวัตร (สอบสวน) ขึ ้น ไป ได ้แก ่       
พันตำรวจโทหญิง กนกลักษณ์  บวรสุคนธชาติ กลุ ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน      
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๒ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยา เสพติด 
  
 
หากประสงค์จะคัดค้านผลการคดัเลือกในครั้งน้ี ขอให้แจ้งมายังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๔  
(นายจารกุติติ์  คงพุกา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ) 

 
 
 

ข้อมูล ณ วนัที่ ๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๖ 


