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 วนัศกุรท่ี์ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

ส านักงาน ป.ป.ช. ขอยกย่องคนท าความดี เดือนเมษายน 2560 
 

   นายสรรเสรญิ  พลเจยีก เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกส านักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า
ส านักงาน ป.ป.ช. เล็งเห็นถงึคุณค่าของการท าความดี มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ การมีค่านิยมค านึงถงึประโยชน์
สว่นรวมมากกว่าประโยชน์อื่นใด อนัจะท าใหเ้กดิความผาสุกในสงัคม จงึได้รวบรวมขอ้มูลบุคคลทีท่ าความดทีีม่ ี
การเผยแพร่ผา่นสือ่มวลชนและสือ่ออนไลน์ ซึ่งสมควรยกยอ่งชมเชยและเป็นแบบอยา่งทีด่งีาม โดยเดอืนเมษายน 
2560 รวบรวมขอ้มูลได ้ดงันี้ 

1. เด็กชายรชัวนิ  สดุวงัยาง (น้องโฟ๊ก) อาย ุ10 ปี และ เดก็หญงิณฐัธดิา  สุดวงัยาง (น้องแอน) 
อายุ 8 ปี นักเรยีนโรงเรยีนเทศบาล ๓ (วดัท่ามะปราง) อ.เมืองพษิณุโลก จ.พิษณุโลก เก็บกระเป๋าสตางค์ได ้
ภายในมเีงนิเกอืบ 10,000 บาท และเอกสารส าคญั น าไปแจง้ยา่ และสง่ สภ.เมอืงพษิณุโลก และคนืเจา้ของ 

2. นายพนม  พุทธจร พนักงานขบัรถบรรทุกของบรษิัท ไนตี้ไนท ์99 จ ากัด พร้อมนางเตอืนใจ 
พุทธจร ภรรยา ขบัรถบรรทุกถึงแยกไฟแดงน ้าช า อ.สูงเม่น จ.แพร่ เมื่อสญัญาณไฟเขยีวออกรถ สงัเกตเห็น
กระเป๋าสตางค์ของ    ผูข้บัข ีจ่กัรยานยนต์ดา้นหน้า ตกหล่น มเีงนิปลวิออกมา จงึหยุดรถ ใหภ้รรยาลงไปเก็บ ส่ง 
สภ.สงูเม่น และคนืเจา้ของ 

3. นางองัคณา  นิติไพบูลย ์และนางสาวนุชนาถ  นิตไิพบูลย ์เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ทีศู่นย์สร้าง
ทางตาก จ.ตาก ภายในมเีงนิ 5,000 บาท และเอกสารส าคญั ตดิต่อและสง่คนืเจา้ของ 

4. นายพยมค์  ด าข า อาชีพขบัรถตุ๊กตุ๊ก ทะเบียน 632 กทม. ภูมลิ าเนาบ้านเลขที ่169 ม.1 ต.
ช้างเผอืก อ.สุวรรณภูม ิจ.ร้อยเอ็ด เก็บกระเป๋าถือ ภายในมเีงนิ 500,000 บาท เช็คธนาคารหลายฉบบั ไอแพด 
และทรพัยส์นิอื่น มูลค่าร่วม 1,000,000 บาท ทีผู่โ้ดยสารลมืไว ้สง่ สน.บางซื่อ กรุงเทพมหานคร และคนืเจา้ของ 

5. นายวรวฒุ ิ พนมกาญจนา ชาว อ.ศรบีุญเรอืง จ.หนองบวัล าภู เก็บกระเป๋าสตางค ์ภายในมเีงนิ 
14,400 บาท และเอกสารส าคญั สง่ สภ.เมอืงหนองบวัล าภู ตามหาเจา้ของ 

6. นายสมคดิ  มุค า ภูมลิ าเนาบ้านเลขที ่83 ม.2 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสบิ จ.อุบลราชธานี ขบั
รถแท็กซี่ สชีมพู ทะเบยีน ทว 8411 กทม. พบกระเป๋าสตางค์ ภายในมเีงนิ 35,000 บาท และเอกสารส าคญั ตก
หล่นอยูใ่นรถ แจง้ สวพ.91 และสง่คนืเจา้ของ 

8. นายบวัเงนิ  ภูขะมา บ้านเลขที ่119 ม.3 ต.ล าหนองแสน อ.หนองกุงศร ีจ.กาฬสนิธุ์ และนาย
ทว ี ไชยมาตร บ้านเลขที ่136 หมู่บ้านเดยีวกนั พบกระเป๋าสตางค์ ภายในมเีงนิ 11,598 บาท สรอ้ยคอทองค า 1 
เสน้ สรอ้ยขอ้มอืทองค า 2 เสน้ และเอกสารส าคญั สง่คนืเจา้ของ 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ  
 361 ถนนนนทบุรี ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง จ ังหวัดนนทบุรี  11000 

11000            ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้นทุจริต

รัฐ 

รวมพลงัขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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9. นางสาวพรทพิย ์ สมิารบั นางสาวบวัผนั  ภูพลิา และนางสาวอาบวน  พนัดาแก้ว 3 แม่ค้าใน
ตลาดสดทุ่งนาทอง เกบ็กระเป๋าสตางคไ์ด้ทีห่น้าปัม๊น ้ามนัตลาดทุ่งนาทอง เขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ภายในมเีงนิ
จ านวนมาก และบตัรเอทเีอม็ สง่ สภ.เมอืงกาฬสนิธุ ์ตดิตามหาเจา้ของ 

 
10. นางสาวสุนันท ์ นิลกระโทก พนักงานกวาดขยะ เทศบาลนครนครราชสมีา เก็บห่อเงนิสด 

100,000 บาท ไดท้ีถ่นนโพธิก์ลาง เขตเทศบาลนครนครราชสมีา สง่ สภ.เมอืงนครราชสมีา ตามหาเจา้ของ 
11. เด็กหญิงปาริชาติ  ปาณาดี อายุ 8 ปี นักเรียน ป.2 โรงเรียนจักราชสามัคคี อ.จักราช                

จ.นครราชสมีา พร้อมมารดา ระหวา่งเดนิทางกลบันครราชสมีา ได้จอดพกับรเิวณหน้ารา้นสะดวกซื้อ ในปัม๊น ้ามนั
ในเขตอ าเภอเมอืงศรสีะเกษ พบเงนิจ านวน 7,000 บาท ตกอยูข่า้งรถ สง่ สภ.เมอืงศรสีะเกษ ตามหาเจา้ของ 

12. นางสาวสุภาพร  พาพรหมม ีพนักงานเสริ์ฟร้านรอ้ยแก้วเนื้อยา่งเกาหล ีสาขา 19 อ.เมอืงศรี
สะเกษ จ.ศรสีะเกษ เกบ็แหวนทองค าหนักหนัก 25 สตางค ์แจง้เจา้ของรา้น และสง่คนืเจา้ของ 

13. อาสาสมคัรทหารพราน แสงเพชร  ศรงีาม และอาสาสมัครทหารพราน บวร  พาล ีสังกัด
กองร้อยทหารพราน 2302 จ.ศรีสะเกษ เก็บกระเป๋านักท่องเที่ยวได้ ภายในกระเป๋ามีเงิน 5,000 บาท และ
สรอ้ยคอทองค าหนัก 50 สตางค ์แจง้ใหก้บัผูบ้งัคบับญัชา และสง่คนืเจา้ของ 

14. นางสาวเจนจริา  เรอืงค า อายุ 19 ปี นักกีฬาตะกร้อลอดห่วงหญิงจากจงัหวดัศรสีะเกษ เก็บ
กระเป๋าเงนิได้ ภายในมเีงนิสดเกอืบ 5,000 บาท และเอกสารส าคญั น าไปให ้นายศกัดา  สวสัด ีผูฝึ้กสอน แจ้ง
เจา้หน้าทีต่ ารวจและสง่คนืเจา้ของ 

15. นายสุขสนัต์  แซ่เตยีว ขบัรถตู้โดยสารนครศร ี– ขนอม บ้านเลขที ่19 ม.8 ต.ทอ้งเนียน อ.
ขนอม จ.นครศรธีรรมราช พบกระเป๋าสตางค์ผูโ้ดยสารลมืไว ้ภายในมเีงนิ 20,000 บาท และเอกสารส าคญั แจ้ง 
สภ.ขนอม และสง่คนืเจา้ของ 

16. เด็กหญิง ปิยะรัตน์  บุตรแขก อายุ 9 ปี นักเรยีน ป.3 โรงเรียนเชิงทะเล (ตันติวทิ) เก็บ
กระเป๋าได้บรเิวณหาดกมลา ภายในมีเงิน 130,000 บาท และทองค าหนัก 6 บาท แจ้งผู้ปกครอง และส่งคืน
เจา้ของ ซึ่งจ าเป็นตอ้งน าเงนิดงักล่าวไปรกัษาสามทีีป่่วยอยูโ่รงพยาบาล 

17. นายจกัรพนัธ์  เฉลมิวยั คนขบัแท็กซี่ ทะเบยีน 30 – 7281 ภูเก็ต พบกระเป๋านักท่องเที่ยว
ชาวสวติเซอร์แลนด์ ซึ่งใช้บรกิารเดินทางจากสนามบนิภูเก็ตไปยงัโรงแรมเดอะบลิส หาดป่าตอง ลืมไว้ในรถ 
ภายในมเีงนิ หนังสอืเดนิทาง กลอ้งถ่ายรูป และทรพัยส์นิอื่น แจง้ต ารวจทอ่งเทีย่วภูเกต็ และสง่คนืเจา้ของ 

18. นายจิตต์  ทองเพิ่ม อาชีพขับรถตุ๊กตุ๊ก อยู่หมู่ 5 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เก็บ

กระเป๋าของ 

นักทอ่งเทีย่วต่างชาตทิีล่มืไวใ้นรถ ภายในกระเป๋ามธีนบตัรไทย ธนบตัรต่างชาตจิ านวนมากและของมคี่าอื่นๆ มูลค่า

ร่วม 100,000 บาท สง่มอบใหต้ ารวจทอ่งเทีย่ว และสง่คนืเจา้ของ 

   19. นายหมู่เอก วโิรจน์  สุขสว่าง เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอ าเภอหาดใหญ่ ชุดที่ 4 อ.
หาดใหญ่  จ.สงขลา เก็บเงนิธนบัตรฉบับละ 500 บาท จ านวน 100 ใบ รวม 50,000 บาท ได้ที่บริเวณหน้า
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โรงแรมสยาม ถนนนิพัทธ์อุทศิ 2 ใจกลางเมืองหาดใหญ่ ได้รายงานและส่งมอบให้ผู้บังคับบัญชา และแจ้ง
เจา้หน้าทีต่ ารวจ ตรวจสอบภาพวงจรปิด และสง่คนืเจา้ของ 

20. นายบุญญฤทธิ ์ ถายะเดช ผูใ้หญ่บ้านหนองสงัข ์ต.หนองสงัข ์อ.อรญัประเทศ จ.สระแก้ว 
เกบ็กระเป๋าได ้ภายในมเีงนิ 269,896 บาท สรอ้ยคอ พระเครื่อง มูลค่าร่วม 900,000 บาท สง่คนืเจา้ของ 

21. นายสนัติวงค์  ผลไพศาล และนางสาวมาลยัพร  พันธ์วงค์ ภรรยา และลูกสาว อาชีพค้า
พลอย บา้นเลขที ่25 ถ.เทศบาลสาย 3 ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุร ีเก็บถุงพลาสตกิ ภายในมเีงนิมดัรวมกนั 
68,000 บาท  แจง้เจา้หน้าทีต่ ารวจ และสง่คนืเจา้ของเงนิ 

22. พลทหาร ณัฐวุฒิ  กรรเทพ สารวัตรทหาร (สห.) กองบิน 5 อ.เมืองประจวบคีรีข ันธ ์                
จ.ประจวบครีีขนัธ์ พบกระเป๋าสตางค์ที่หน้าปั ๊มน ้ามัน ภายในมีเงนิสด 50,000 บาท และเอกสารส าคญั ส่งให้
กองรอ้ย สห. และคนืใหเ้จา้ของนักทอ่งเทีย่วชาวเมยีนมาร์ 

23. นางเพชรรตัน์  ชาววงัเยน็ บ้านเลขที ่210 หมู่ 3 ต.ตน้ตาล อ.สองพี่น้อง จ.สพุรรณบุรี เก็บ
กระเป๋าได ้ภายในมเีงนิสด 15,320 บาท พรอ้มสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร สง่มอบใหเ้จา้หน้าทีต่ ารวจ และส่งคนื
เจา้ของ 

24. นางสาวสมุาล ี ศรอ่ีวม แม่คา้ก๋วยเตีย๋วไก่ ขีจ่กัรยานยนตพ์่วงขา้งตระเวณขาย เกบ็กระเป๋า
เงนิได้บรเิวณท่าเรอืแหลมบาลฮีาย พัทยาใต้ อ.บางละมุง จ.ชลบุร ีภายในมเีงนิ 29,822 บาท พรอ้มเช็ค 3 ใบ 
400,000 บาท และเอกสารส าคญั มอบใหเ้จา้หน้าทีต่ ารวจ และสง่คนืเจา้ของ 

25. นายสุภี  พมิโคตร เก็บสร้อยคอทองค าหนัก 2 บาท พรอ้มพระเลี่ยมทอง 3 องค์ ได้ทีห่น้า
หอพกั ม.4 ต.หว้ยกะปิ อ.เมอืงชลบุร ีจ.ชลบุร ีสอบถามหาเจา้ของทีห่อพกั แต่ไม่พบ จงึแจง้ สภ.เสม็ด ตามหา
เจา้ของ 

26. นางสาวมาศ  สงนอก ซุปเปอรไ์วร์เซอร ์ส่วนอุตสาหกรรม เครอืสหพฒัน์ พรอ้มบุตรสาวและ
บุตรชาย เกบ็ถุงผา้ไดท้ีต่ลาดนัดหวัสนามบนิ ม.1 ต.บงึ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ีภายในมเีงนิกวา่ 10,000 บาท น าไป
ใหห้อ้งประชาสมัพนัธป์ระกาศ และสง่คนืเจา้ของ 

27. นายมอง เย ชาวพม่า เจ้าหน้าที่ศูนย์อาหาร ของหา้งเซ็นทรลัเฟสตวิลั พทัยาบชี จ.ชลบุร ี       
พบกระเป๋าทีลู่กค้าลมืทิง้ไวท้ีศู่นยอ์าหาร ภายในมเีงนิ 60,000 บาท และเอกสารส าคญั ส่งมอบหวัหน้าแม่บ้าน 
และคนืเจา้ของ 

28. นางองัศุนา  ฉันทเ์ชื้อเผ่าพนัธุ์ เก็บกระเป๋าได้ทีท่ ีท่ าการไปรษณีย ์สาขาสามเสนใน แขวง
สามเสน 

ใน เขตพญาไท ภายในมเีงนิ 55,320 บาท และสมุดบญัชเีงนิฝาก แจง้เจา้หน้าทีต่ ารวจ และสง่คนืเจา้ของ 
29. นายสมพงษ์  นภายน พบโทรศพัทม์อืถอืไอโฟน 5 เอส ตกอยูบ่นรถเมลส์าย 356 เมื่อกลบั

ถงึบา้น ท าธุระสว่นตวัเสร็จ จงึนัง่รถเมลก์ลบัมาบรเิวณหา้งทีเ่ป็นจุดขึน้รถเมล์ จงึพบเจา้หน้าทีต่ ารวจและสง่คนื
เจา้ของ 
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30. เจ้าหน้าทีศู่นยป์ฎิบตักิารพเิศษ (ศปพ.) ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช่วยเหลอืผูโ้ดยสารชาว
อหิร่านทีจ่ะก าลงัเดนิทางไปภูเกต็ ลมืโทรศพัทม์อืถอื ไวบ้นรถแทก็ซี่ เจ้าหน้าตรวจสอบกลอ้งวงจรปิด จงึตดิต่อ
ไปยงัสหกรณ์แทก็ซี่ของรถคนัดงักล่าว และน ามาสง่คนืเจา้ของ 
   31. นายวเิชยีร  มาลาเสต ิท างานทีโ่รงงานพรคีาสท ์ล าลูกกา จ.ปทุมธานี หารายได้เสรมิหลงั
เลกิงานดว้ยการขบัรถแทก็ซี่ สสีม้ ทะเบยีน ทย 771 กทม. เก็บเงนิ 65,000 บาท และเอกสารส าคญั ทีผู่โ้ดยสาร
ลมืไวใ้นรถ แจง้ สวพ.91 และสง่คนืเจา้ของ 
   32. นายภานุมาศ  จรญัชล บ้านเลขที ่224 ถ.สุขาภบิาล 3 สะพานสูง กรุงเทพ ขบัรถแทก็ซี่ สี
ชมพู – สม้ ทะเบยีน 8633 กทม. พบกระเป๋านักทอ่งเทีย่วชาวอนิเดยี ตกอยูใ่นรถ ภายในมเีงนิไทย 50,000 บาท 
เงนิรูปี 23,780 บาท สรอ้ยคอทองค าหนัก 1 บาท พร้อมจี ้โทรศพัทม์อืถอื และเอกสารส าคญั แจ้ง สวพ.91 และ
สง่คนืเจา้ของ 

33. นายจรูญ  ขวญัเนตร ์บ้านเลขที ่17 ซ.พหลโยธนิ 48 อนุสาวรยี ์บางเขน กรุงเทพ ขบัรถแทก็ซี่       
สเีขยีว-เหลือง ทะเบียน มฏ 7203 กรุงเทพมหานคร เก็บกระเป๋าได้ ภายในมีเงนิไทย 34,423 บาท เงินญี่ปุ่ น 
409,000 เยน (คดิเป็นเงนิบาทไทย มูลค่า 126,804 บาท) พรอ้มเอกสารส าคญั แจง้ สวพ.91 และสง่คนืเจา้ของ 

34. นายธงชัย  คุณฑี ขับรถแท็กซี่  สีเข ียว – เหลือง ทะเบียน มช 9905 กทม. เก็บ
โทรศพัทม์อืถอืไอโฟน 6 เอส คาดเป็นของผูโ้ดยสาร โทรแจง้ จส.100 ตามหาเจา้ของ 

35. นางสาวธนพร  ธรรมจรสั เก็บเงนิได้ที่ลานจอดรถกลางแจ้งของโรงพยาบาลเกษมราษฎร ์  
ประชาชื่น จ านวน 1 มดั 9,180 บาท โทรแจง้ จส.100 และสง่คนืเจา้ของ 

36. นายประวทิย ์ ปั้นทอง ขบัรถแทก็ซี่ สสีม้ ทะเบยีน ทร 7201 กทม. พบหญงิต่างชาตผิวิสี
พูดคุยกบัผูค้นในปัม๊น ้ามนับรเิวณถนนพบิูลสงคราม ใกล้สะพานพระราม 5 ไม่ไดเ้อะใจอะไร เมื่อขบัรถออกมา 
ฟังวทิยุประกาศตามหาหญงิผวิสชีาวเอธโิอเปีย วยั 80 ปี ซึ่งมลีกัษณะคล้ายทีเ่พิง่พบ จงึขบัรถกลบัทีปั่ม๊น ้ามนั 
แต่ไม่พบ และไดข้บัวนหาบรเิวณดงักล่าว 3-4 รอบ จนพบ และ โทรแจง้ จส.100 นัดหมายใหลู้กชายมารบั ทราบ
ภายหลงัว่าเป็นภรรยาอดตีรฐัมนตรวีา่การท่องเทีย่วเอธโิอเปีย เดนิทางมาเยีย่มสามทีีป่ระเทศไทย แต่เกดิพลดั
หลงกบัลูกชาย 
 

   ส านักงาน ป.ป.ช. จงึขอยกย่องชมเชยในการท าความดขีองบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ขอบคุณ
สือ่มวลชนและสือ่ออนไลน์ทีไ่ดเ้ผยแพร่ค่านิยมทีด่งีามขา้งตน้ดว้ย 
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