
    

ประวตัิสมาคมสตรีไทยดเีด่นแห่งชาติ 
       
      สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้น เพือ่สนองกระแสพระราชด ารัสของ  สมเด็จพระนางเจา้
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง  ที่พระราชทานให ้  วันที่  ๑ สิงหาคมของทุกปี       
เป็นวันสตรีไทย      โดยทรงพระราชทานพระราชด ารัสเน่ืองในวนัสตรีไทยวา่ 

สตรีไทยมีหน้าทีส่ าคญัเบือ้งต้น  ๔  ประการ คือ 
ประการแรก  พงึท าหนา้ที่ของ แม่ ใหส้มบูรณ์  โดยท าใหค้รอบครัวบงัเกิดความรักและความอบอุ่น   มีความ
เขา้ใจและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั    แม่ควรเป็นที่ยดึมัน่ของลูก  เม่ือลูกเกิดปัญหาก็ช่วยแกไ้ขดว้ยความเมตตา   
และสอนใหรู้้จกัด าเนินชีวติในทางที่ถูกที่ควร   ถา้สตรีไทยท าเช่นนี้ได้  เด็กไทยก็จะเติบโตเป็นพลเมืองดี   
และช่วยป้องกนัปัญหาร้ายแรงต่างๆในสงัคมได ้
ประการทีส่อง พงึท าหนา้ที่ของ แม่บ้าน ใหดี้  โดยท าใหบ้า้นมีความน่าอยู ่ เป็นที่พกัพงิอนัอบอุ่นของสมาชิก
ในครอบครัว   ช่วยเก็บออมและเพิม่พนูทรัพยสิ์นใหค้รอบครัว  รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือแก่ชุมชนรอบขา้ง
ตามสมควร 
ประการทีส่าม  พงึ รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย  ผูมี้ความนุ่มนวล  อ่อนโยน สุภาพ เมตตา และยิม้
แยม้แจ่มใส   รวมทั้งธ ารงรักษาศิลปวฒันธรรมไทยอนัละเอียดประณีต   ใหเ้ป็นที่ช่ืนชมของนานาชาติ
ตลอดไป 
ประการทีส่ี่  พงึ ฝึกฝนตนเอง  ใหมี้ความรู้ความสามารถยิง่ขึ้น  ขยนั และอดทน มีความประหยดั ซ่ือสตัย ์มี
วนิยั  และรักษาความสามคัคีในหมู่คณะไวใ้หม้ัน่คง 
*** หากสตรีไทยทุกคนต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ทั้ง ๔ ประการนี้ได้  ก็จะส่งผลให้ครอบครัวไทย  สังคมไทย  และ
ประเทศชาติมีความสุขความเจริญ  น าไปสู่การพฒันาด้านอื่นๆ อย่างต่อเน่ือง  และสตรีไทยจักเป็นที่ยกย่องช่ืน
ชมของสังคมโลกตลอดไป 

จากกระแสพระราชด ารัสดงักล่าว สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถมัภ ์ จึงไดจ้ดัใหมี้โครงการ 
“สตรีไทยดีเด่น” ขึ้นเพือ่เชิดชูเกียรติสตรีไทยที่มีคุณสมบติั   ตามแนวพระราชด ารัส โดยผา่นการคดัสรรจาก
ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศเพือ่เชิดชูเกียรติ ให้เป็นที่ประจกัษต่์อสาธารณชน  และถือเป็นภาระหนา้ที่ของสภาสตรี
แห่งชาติในพระบรมราชินูปถมัภ ์ที่ไดจ้ดัมาอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั  

สตรีที่ไดรั้บรางวลัแห่งเกียรติยศน้ีลว้นเป็นผูท้ี่มีศกัยภาพ   มีความช านาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ  
อีกทั้งยงัเป็นผูท้รงคุณวฒิุในดา้นต่างๆ   พร้อมที่จะร่วมกนัพฒันา   สร้างสรรค ์ ส่ิงที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่า
ต่อสงัคมและประเทศชาติ  ภายใตอุ้ดมการณ์ที่เป็นหน่ึงเดียว   “สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ”   จึงก่อต้ังขึน้
เมื่อวันที่  ๒๐ กมุภาพันธ์  ๒๕๕๕    มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

๑.  เพ่ือเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ      
 พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

 ๒.    เพ่ือเป็นศูนยร์วมของสมาคม และชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจ าจงัหวดัทัว่   
        ประเทศ ท่ีจะด าเนินกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคมของสตรีไทยดีเด่นและสตรีไทยทัว่ประเทศ     
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๓.    เพ่ือเผยแพร่เกียรติคุณและบทบาทของสตรีไทยท่ีมีต่อครอบครัว สงัคม และประเทศชาติ  
๔.    เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนสตรีไทยดีเด่นและองคก์รสมาชิก ในการด าเนินงานและกิจกรรมให้สตรีไทย    

                      ท าหนา้ท่ีของสตรีไทยให้งามอยา่งไทยเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สงัคมประเทศชาติ สืบ    
                      ทอดตลอดไป 

๕.   เพ่ือเป็นตวัแทนของสมาชิกในการติดต่อ ประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งใน       
       ประเทศและต่างประเทศในการด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์          
       ต่อสงัคม และประเทศชาติ 
๖.    เพ่ือเสริมสร้างความรักความสามคัคี ระหว่างสมาชิกของสมาคม 
๗.   การด าเนินงานของสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติไม่ยุง่เก่ียวกบัการเมือง 
  
สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ       ยงัท  าหนา้ที่ในการเป็นศูนยก์ลางประสานงาน   ริเร่ิมและช่วย

ผลกัดนัในการพฒันากิจกรรมหรือแนวทางในการพฒันาขบัเคล่ือนสงัคมอยา่งสร้างสรรค ์   มีความพร้อมที่จะ
ท างานร่วมกนั เพือ่ความสุขของประชาชนในชาติ 
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คณะกรรมการ 
“สมัยที่ ๒ ประจ าปีบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐” 

สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ 

ที่ปรึกษาสมาคม 
        ท่านผูห้ญิงสุมาลี จาติกวนิช 
        คุณหญิงจนัทนี     สนัตะบุตร 
        คุณหญิงวรรณี      วิทยะสิรินนัท ์
        ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสุดสาคร  ตูจิ้นดา 
        นางจรรยส์มร        วธันเวคิน 
        นางเรือนแกว้        กุยยกานนท ์แบรนดท์ 
        พลตรีหญิง คุณหญิงอสันีย ์ เสาวภาพ 
        นางยวุดี                น่ิมสมบุญ 
        คุณหญิงณฐิักา      วธันเวคิน องัอุบลกุล 
        นางสุพฒันา             อาทรไผท 
        ดร.วนัดี   กุญชรยาคง จุลเจริญ 
 

ที่ปรึกษานายกสมาคม 
  นางเดือนฉาย       คอมนัตร์   นางวิไลพร       สวสัด์ิพาณิชย ์
                  ดร.มาลีรัตน์       คุนผลิน    นางสาวจรรยา      เฮงตระกูล 
                  นางระเบียบรัตน์     พงษพ์านิช   นางอโนมา       วิจิตรวิกรม 
                  นางสลกัจฤฎต์ิ        ติยะไพรัช   นางสาวเบญจมาศ      รุจิรวงศ ์
                  นางจิตรี         จิวะสนัติการ   นางจารุนนัท์       อ๊ึงภากรณ์ 
                  นางอติภา       เองตระกูล   นางวชัรินทร์       ศานต์ตระกูล 
                  นางพูลศรี      จงแสงทอง                นางเบญจมาศ       มาประณีต  
                  นางพจนา      ล้ิมสุวฒัน   นางไปรยา      บญุมี    
                  นางทชัชภร             เวชกรกานนท                        นางละออ      ตั้งคารวคุณ  
                  นางพชัรา      วีรบวรพงศ ์       นางสาววิภาดา      ภารดีวิสุทธ์ิ   
                  นางเสาวณีย ์      อกัษรานุวตัร   นางจิราภรณ์      รวยเจริญทรัพย ์
  
 
 
 
 



 
คณะกรรมการบริหารสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ 

วาระสมยัที่ ๒  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
 
    นางเยาวเรศ    ชินวตัร  นายกสมาคม 
    นางเบญจมาศ ปริญญาพล  อุปนายก  
    นางทิพวรรณ กิตติสถาพร  อุปนายก 
    ดร.วนัเพญ็ พงษเ์ก่า  เลขาธิการ 
    ดร.อรพรรณ สินประสงค ์  เหรัญญิก 
    นางสาวกรวิกา สุกณัศีล  ผูช่้วยเหรัญญิก 
    นางวิภาศิริ  มะกรสาร  นายทะเบียน 
    นางสาวศศพกัษณ์ ศิริสินโอฬาร ประชาสมัพนัธ์ 
    นางวราพร  พิพิธสุขสนัต์  ปฏิคม 
    นางสาวนภาพร พนัธ์ศรีมงักร สารสนเทศ 
    นางเกษรา  ธารนพ  รองเลขาธิการ 
    นางนิตยา ปัญจะ   รองเลขาธิการ 
    รศ.นุชทิพย ์บรรจงศิลป์  กรรมการ 
    นางณฐัจงกล นอ้มสูงเนิน  กรรมการ 
    ดร.ประกายแกว้ รัตนนาคะ  กรรมการ 
    นางสาววชัรี  ศรีตระกูล  กรรมการ 
    นางสุภา ตนัเจริญ   กรรมการ 
    นางสาวบุบผา  เพง็พืช  กรรมการ 
    นางอรพิน ไกรรณภูมิ  กรรมการ 
    นางกฤษณา มาเมือง  กรรมการ 
    นางเยาวมาลย ์วชัระเรืองศรี กรรมการ 
    นางจรรยาวรรณ สุวณัณาคาร กรรมการ 
    นางสาวณฎัฐป์ภาณ จนัทร์ละมูล  กรรมการ 
    นางฉตัรนิฎฐา สอนแววโรจนะ กรรมการ 
    นางยพุา สุภอมรพนัธ์ุ  กรรมการ 
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คณะกรรมการ 

“สมัยที่ ๓  ประจ าปีบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ 

ที่ปรึกษาสมาคม 
        ท่านผูห้ญิงสุมาลี จาติกวนิช 
        คุณหญิงจนัทนี     สนัตะบุตร 
        คุณหญิงวรรณี      วิทยะสิรินนัท ์
        ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสุดสาคร  ตูจิ้นดา 
        นางจรรยส์มร        วธันเวคิน 
        นางเรือนแกว้        กุยยกานนท ์แบรนดท์ 
        พลตรีหญิง คุณหญิงอสันีย ์ เสาวภาพ 
        นางยวุดี                น่ิมสมบุญ 
        คุณหญิงณฐิักา      วธันเวคิน องัอุบลกุล 
        นางสุพฒันา             อาทรไผท 
        ดร.วนัดี   กุญชรยาคง จุลเจริญ 
 

ที่ปรึกษานายกสมาคม 
  นางเดือนฉาย       คอมนัตร์   นางวิไลพร       สวสัด์ิพาณิชย ์
                  ดร.มาลีรัตน์       คุนผลิน    นางสาวจรรยา       เฮงตระกูล 
                 นางอโนมา       วิจิตรวิกรม    นางสลกัจฤฎต์ิ           ติยะไพรัช  
                 นางสาวเบญจมาศ    รุจิรวงศ ์   นางดาวศิริ      อยูป่ระเสริฐ 
                  นางจิตรี         จิวะสนัติการ   นางจารุนนัท์       อ๊ึงภากรณ์ 
                  นางอติภา       เองตระกูล   นางวชัรินทร์       ศานต์ตระกูล 
                  นางพูลศรี      จงแสงทอง                 นางธนพรรณ             พิมพใ์จชน 
                  นางพจนา      ล้ิมสุวฒัน์   นางไปรยา      บญุมี    
                  นางทชัชภร             เวชกรกานนท์                        นางละออ      ตั้งคารวคุณ  
                  นางพชัรา      วีรบวรพงศ ์       นางสาววิภาดา      ภารดีวิสุทธ์ิ   
                  นางเสาวณีย ์      อกัษรานุวตัร   นางจิราภรณ์      รวยเจริญทรัพย ์  
                  ร.ศ.ดร.รัตนา       ตุงคสวสัด์ิ   นางเก้ือกุล       เตือนกุล     
                  นางเบญจมาศ        ปริญญาพล   นางทิพวรรณ            กิตติสถาพร 
                  นางสติล         คุณปล้ืม   นางสาวจิระนนัท ์     ฟักพนัธ์ุไผ่ 
                  นางธนพรรณ        พิมพใ์จชน 
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คณะกรรมการบริหารสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ 

วาระสมยัที่ ๓  ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 
    นางวิภาศิริ  มะกรสาร        นายกสมาคม 
    ดร.อญัมณี  วงศก์าสิทธ์ิ        อุปนายก 
    ดร.วนัเพญ็  พงษเ์ก่า        อุปนายก 
    พลตรีหญิง ดร.องัคณา สุเมธสิทธิกุล       อุปนายก 
    รศ.นุชทิพย ์ บรรจงศิลป์         อุปนายก 
    นางสาวบุบผา เพง็พืช         เลขาธิการ 
    นางสาวณฎัฐป์ภาณ จนัทร์ละมูล        ผูช่้วยเลขาธิการ 
    ดร.อรพรรณ สินประสงค ์         เหรัญญิก 
    นางเยาวมาลย ์ วชัระเรืองศรี        ปฏิคม 
    นางสาววชัรี  ศรีตระกูล         นายทะเบียน 
    นางสาวนิตยา   ปัญจะ          ผูช่้วยนายทะเบียน 
    นางสาวศศพกัษณ์  ศิริสินโอฬาร         ประชาสัมพนัธ์ 
    นางเบญจวรรณ ตมัพานุวตัร         กรรมการ 
    นางนพรัตน์  กุลหิรัญ          กรรมการ 
    นางภทัรพร  สนัตธาดาพร          กรรมการ 
    นางจรรยาวรรณ สุวณัณาคาร         กรรมการ 
 


