
รายงานประจําป
มูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทย

พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค
1. เปนทุนชวยเหลือผูดอยโอกาส

2. เปนทุนการศึกษาแกนักเรียน นิสิต  

 นักศึกษา ที่เรียนดีแตขาดแคลน  

 ทุนทรัพย

3. สงเสริมงานวัฒนธรรม

4. ดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน 

 หรือรวมมือกับองคกรการกุศลอื่นๆ  

 เพื่อสาธารณประโยชน 

5. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมือง  

 แตประการใด

ประวัติความเปนมา
บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด มุงมั่นในการดําเนินธุรกิจควบคูกับการตอบแทน

บุญคุณของสังคมไทยนับต้ังแตเริ่มกอตั้งธุรกิจ และในป 2545 บริษัทไดกอตั้ง “มูลนิธิ

แอมเวยเพื่อสังคมไทย” ข้ึน โดยความรวมมือของนักธุรกิจแอมเวย เพื่อเปนศูนยรวมใน

การดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชนและสาธารณกุศลสูสงัคมไทย และไดเขาเปนสมาชิก

สมาคมสนันบิาตมลูนธิแิหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ประเภทตลอดชีพ ในป 2546  

คณะกรรมการ 
ประกอบดวยตวัแทนจากนักธรุกจิแอมเวยและบริษทั แอมเวย (ประเทศไทย) จํากดั จํานวน

ไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 15 คน โดยคณะกรรมการชุดนี้เปนชุดที่ 6 มีรายนามดังนี้  

1. คุณกิจธวัช ฤทธีราวี  ประธานกรรมการ 

2. คุณศิริพรรณ บุญอริยะ  รองประธานกรรมการ

3. พล.ร.อ. โสภณ บุญชม  กรรมการ

4. คุณสุนิสา ศรีเมฆ  กรรมการ 

5. ภญ.เสาวภา กาวสมบูรณ   กรรมการ

6. คุณรัตนา ชาญนรา  กรรมการ

7. คุณชุมพฤนท ยุระยง  กรรมการและเลขานุการ 

8. คุณเลไล โสฬสรัตนพร   กรรมการและเหรัญญิก

รายนามที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 1. คณุอรอนงค ศริริงัคมานนท 11. คุณปรชีา ประกอบกิจ   

 2. ดร.จนิตนา พรจะเด็ด 12. คณุดารณ ีรุงภวูภทัร

 3. คณุนนทยิา เกยีรตภิกัดกีลุ 13. ผศ. ดร.พรทิพย อจัจมิารงัษ ี  

 4. คณุลกัษณาวดี ธนวบิลูยผล 14. คุณธณัยจริา พืน้ชมภูจริโชต ิ         

 5. คณุศรณัย วรสทุธิกานนท 15. คณุวนัทนยี จติธนนศุาสตร  

 6. คณุวไิลภรณ มนพูพิฒันพงศ 16. นพ.วัชรา ทรพัยสวุรรณ  

 7. คณุสมุา วงษพนัธุ 17. นพ.ธนาเศรษฐ พืน้ชมภจูริโชต ิ

 8. คณุทดัดาว ปญจโสภกลุ 18. คุณธวรรธนดล โกวทิธรีพงศ 

 9. คณุอปัสร ครสาคู 19. คุณสรกฤช องักติติระกลู

 10. คุณถริาภรณ เพชราภินนัท 20. คณุเฉลมิ หวังบริรกัษกลุ 
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แอมเวย
ยืนอยูคูสังคมไทย

เปนศูนยกลางความชวยเหลือและ
ขยายโอกาสสูเยาวชนไทยในพ้ืนที่หางไกล

15,516 คน
จํานวนนักธุรกิจแอมเวยและพนักงาน

ที่เปนอาสาสมัคร

40,363 คน
เด็กไทยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

5,850 ชั่วโมง
จํานวนเวลาท่ีอาสาสมัครรวมทําความดี

หองสมุดมูลนิธิแอมเวย   
มูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทยเปดโอกาสทางการศึกษาใหเด็กไทยไดเขาถึงแหลงเรียนรูที่ได

มาตรฐาน ดวยการสรางและพัฒนาหองสมุดมูลนิธิแอมเวยเพื่อใหนักเรียน 361 คน

ใน 3 โรงเรียนพ้ืนที่หางไกล ไดแก

1.  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย ดอกเตอร เนวิน สคริมชอว จ.อุบลราชธานี

2.  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานรุน จ.สุรินทร

3.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บานดอนแทน) จ.นาน

หนังสือเสียง 
มูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทยสงมอบหนังสือเสียงพระราชนิพนธ

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี รปูแบบซีดี

ระบบเดซี่ จํานวน 665 ชุด แกหนวยงานท่ีใหบริการผูพิการทาง

สายตาท่ัวประเทศและหนวยงานหองสมุดทั่วไป 17 หนวยงาน

(545 แหง) โดยไมมกีารจาํหนายหรอืเรยีกเกบ็คาใชจายใดๆ ท้ังสิน้

ถึงแหลงเรียนรท่ีได

ห
มูล

ใน

ระ

สา

(54
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แอมเวย...จักรยานเพื่อนอง
โอกาสครบรอบ 30 ปของบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด มูลนิธิแอมเวย

เพื่อสังคมไทยไดจัดโครงการ “แอมเวย…จักรยานเพ่ือนอง” โดยมอบจักรยาน

3,000 คัน แกนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในสังกัด

มูลนิธิไทยรัฐ รวมทั้งสิ้น 150 โรงเรียน ระหวางวันที่ 5 - 12 มิถุนายน 2560

เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกเยาวชนไทยท่ีอยูในพื้นที่หางไกลไดมีพาหนะ

ในการเดินทางไปโรงเรียน และเปนการรวมพลังนักธุรกิจแอมเวยรวมทําความดี

ตอบแทนสังคมไทย 

การออกบูธรับบริจาค พรอมรับของที่ระลึก
ในงานแอมเวยเอ็กซโป 2017
มูลนิธิแอมเวยเพ่ือสังคมไทยรวมออกบูธรับบริจาคพรอมมอบของท่ีระลึก

แทนคาํขอบคณุในงานแอมเวยเอก็ซโป 2017 กรงุเทพฯ วนัที ่4 - 5 กุมภาพนัธ

2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี รวมเงินบริจาค 597,770 บาท 

แอมเวย...รวมพลังแบงปนโลหิต
แอมเวยประเทศไทยรวมมือกับสภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือน และในป 

2560 มีนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก พนักงาน และบุคคลทั่วไปรวมบริจาคโลหิตรวม 

3,457 คน ไดรับบริจาคโลหิต 1,418,780 ซีซี.

0

ะ

ดี

ยิ้มสยาม 
มูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทยรวมมือกับสํานักงานบรรเทาทุกขและ

ประชานามัยพิทักษ สภากาชาดไทย พาอาสาสมัครนักธุรกิจแอมเวย

รวมกิจกรรมการทําศัลยกรรมตกแตงแกไขอาการปากแหวงเพดานโหว

และความพิการอ่ืน แกผูปวยอาการปากแหวงเพดานโหวจากทีมแพทย

ผูเชี่ยวชาญโดยไมคิดคาใชจายใดๆ ณ โรงพยาบาลประจําจังหวัด

กาฬสินธุและจังหวัดสุโขทัย มีผูปวยที่ไดรับการรักษาจํานวน 60 คน
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มูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทย
ขอขอบพระคุณผูรวมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ

ตอเนื่อง 5 ป และประจําป 2560

ผูสนับสนุนมูลนิธิตอเนื่อง 5 ป
คุณศิริพรรณ - คุณวิโรจน บุญอริยะ นพ.สุรินทร โตสุโขวงศ - พจ.ชญานิษฐ ชาญพรพิพัฒนกิจ

ผศ. ดร.พรทิพย - ดร.พงษศักดิ์ อัจจิมารังษี คุณวิศาล - คุณทัดดาว ปญจโสภกุล

นพ.ธนาเศรษฐ - คุณธัณยจิรา พ้ืนชมภูจิรโชติ คุณอัญชัน - คุณศราวุธ เพ็งพันธ

คุณวิไลภรณ - คุณพงศธร มนูพิพัฒนพงศ นพ.เจนวิทย - คุณสุภาวรรณ คลังสุวรรณ

คุณสายวรีย - คุณพลัฏฐ พัชรการัณย พ.อ.(พิเศษ) พญ.เสาวณี - พล.ต. นพ.อรสิทธิ์ ปุณณะนิธิ

คุณสาวิตร ถังมณี - คุณกัญจพร ศรีบัณฑิตกุล คุณนท ชุติโสวรรณ - คุณธัญวรัตม ชัยเลิศ

น.ท. นพ.ศักดา - น.อ. พญ.ภัทรวดี นาราวงศ คุณชมภัสสร กุจิรพันธ

คุณณภพภัทร รัชชานนทกุล - คุณอารดา อัศดรวานิชชากร คุณสุจิรา หมัดพิทักษ - คุณเสนห อามีน

คุณสุเมธ - คุณสุพร ชัยสุวรรณรักษ คุณชัยณรงค ผสมทรัพย

คุณสุนิศา - คุณธนูศักดิ์ สุวรรณจัง คุณณภัทร - คุณวิจักษณ พิทักษกชกร

คุณเรวดี - ศ. ดร.อัณณพ ปาลวัฒนวิไชย คุณกมลรัตน ใตธงชัย

คุณเอกชัย - คุณภัสสมณฑ ตรีวัฒนาวงศ ร.ท. ถวัลย - คุณพรธิรัตน เขียวไสว

คุณภักดี - คุณณัฐกัญญา เอกรัตนณัฐ คุณวีระนันท ศรีกิตติพงศ - คุณจักรพันธุ กังวานโสภณ

คุณศรีจันทร บรรพวิจิตร คุณเอกนรินทร - คุณณภัทรารัตน จันทระ

คุณไพศาล เลิศฤดีพร คุณรักชนก รุงเรือง - คุณสถาพร อาแว

คุณนิภาพร - คุณสานิต บันโสภา คุณจันทรกานต จันทรโชตะ - คุณแพทริค จอรี่

คุณนาคมัลลิกา - คุณสถาพร ดวงแกว คุณจีรวัฒน รมโพธิ์ทอง - คุณอุไรรัตน มั่นเหมาะ

คุณพรเทพ - คุณวรวรรณ สมวงษ คุณชโลธร - คุณภัททิยา พรหมศิริรักษ

คุณวีระศักดิ์ - คุณศิริรัตน คุณานนทวรกุล คุณจณิสตา - คุณธนสิทธิ์ จารุโชคภูริวัจน

คุณสุมาลี - คุณชัยณรงค พฤกษากร คุณภัคภร - คุณภวัต รวมสุวรรณ

คุณกมลลักษณ ธนาปุญยสวัสดิ์ - คุณโอตโต ชาวฟูเบอเกอร คุณชิตวัน แพทยานนท

คุณรุจาภา สุขมากอนันต - คุณธนวัฒน ศรีชูศิลป คุณวัชรพงศ สุริยฐานวงศ - คุณพิฐชญาณ ธนศรีเวโรจน

คุณอัมพวัน - คุณเอื้อน วรกรรณ คุณนิธิโรจน พรสุวรรณเจริญ - คุณมยุรี สุวรรณเจริญ

คุณศิรวัฒน ชลธีไพบูลย - คุณกมนนิษฐ เมธีรัตนพัฒน คุณนงนุช เกษอุดมทรัพย

คุณเบญจวรรณ - คุณธวัชชัย เวชอภิกุล คุณไพรรินทร หมุนคํา

คุณจารึก ออนกลํ่าผล คุณชานนท ไวศยดํารง

คุณมัสลิน จีระสุข - คุณวัชรินทร กาญจนฤทธิไกร คุณเบญจพร นิธโยธาน - คุณกําธร จิรทรานนท

คุณทีฆทัศน ทรงธรรมานุภาพ คุณจารุวรรณ - คุณธีระพงศ จิระภาค

คุณจรูญพงศ - คุณชอทิพย บรมธนรัตน คุณเกศญาภัค เกิดผล

คุณยศพร - คุณวันเพ็ญ นิติพัฒนาภิรักษ คุณสุภาวิดา เทพสมบัติ

คุณอรพรรณ - คุณสุคุณ จํารูญศิริ คุณเรณู - คุณประพันธ เวศมบริสุทธิ์

คุณอาริดา จันทรแจม คุณสุจิตรา อามีน

คุณดวงเดือน ลิ้มสุธาโภชน - คุณพรณรงค ลิ้มปยวรรณ คุณทัศนี ภิญโญภาพ - คุณกิตติศักดิ์ เองฉวน

คุณสุนทร - คุณศักดา ไพรวิจารณ คุณกัญณมนพร พานทอง

คุณงามนิจ สุวรรณสาโรจน คุณกรธนภัทร ยาละมาย

คุณรัตนา พัวพงศกร คุณดารุณี พัวพงศกร

คุณธัลฐภรณ วชิรรมณียกุล คุณวรรณา ธนอารยชน

คุณสราวุธ บัวสุวรรณ คุณชณิศนา ชลานุภาพ

คุณสุพีรา ศรีไสว
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ยอดเงินบริจาค 200,000 - 499,000 บาท ขึ้นไป

          

ยอดเงินบริจาค 50,000 - 99,999 บาท 

คุณวิไล - คุณราฆพ หงศลดารมภ คุณสมหมาย - คุณอัปสร ครสาคู

คุณระเบียบ รุงเรือง บริษัท อินเซนทีฟ ดีไซน จํากัด

คุณชมภัสสร กุจิรพันธ คุณสรกฤช - คุณนภภัค อังกิติตระกูล

คุณธเนศ - คุณกนกวรรณ เต็มทรัพยอนันต ดร.จินตนา - ดร.วิทัต พรจะเด็ด

ยอดเงินบริจาค 20,000 - 49,999 บาท
บริษัท ทยากฤช จํากัด บริษัท ควอลิตี้เวย จํากัด

หางหุนสวนจํากัด ธรรมสาร ยูนิตี้ บริษัท อุนยวง เอ็นเตอรไพรซ จํากัด

บริษัท ดีเน็ทเวิรกมารเก็ตติ้งค จํากัด หางหุนสวนจํากัด บ๊ิกเกสท

บริษัท ดิ แอทฮารท จํากัด หางหุนสวนจํากัด เจ.ซี. คราวน

คุณเจตต ศรีพันธพร คุณวรัท ทรงรุจิรภัทร - คุณวินัย ทรงรุจิรัตน

หางหุนสวนจํากัด พันสตารเทรดดิ้ง บริษัท วี ซี เอส อะชีพ จํากัด

บริษัท เฉลยจิตร จํากัด บริษัท เจ แอนด เอส โพรเฟสชั่นนัล เนทเวิรค จํากัด

บริษัท ซี.พี.คราวน แอมบาสเดอร จํากัด หางหุนสวนจํากัด ณัชชา มารเก็ตติ้ง

หางหุนสวนจํากัด ดูโอ ริช คุณสมจิตร - คุณสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์

คุณสุรัสวดี ไทรนนทรีย บริษัท ทเว็นตี้ ไลน จํากัด

บริษัท สยามโฮป จํากัด บริษัท วัน ไนน เซเวน จํากัด

หางหุนสวนจํากัด บัวรุง เอนเทอรไพรส บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัท โจเฮาส จํากัด บริษัท ทวีวัฒนการพิมพ จํากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.เอ.เอ็น ซีเคียวริเทค จํากัด บริษัท จันทรศิริ จํากัด

บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ บริษัท ฟอรแคร จํากัด (สํานักงานใหญ)  

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ บริษัท วินเนอร เวย เน็ทเวอรค จํากัด   

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท (สํานักงานใหญ) หางหุนสวนจํากัด วรสุทธิกานนท 

บริษัท ซีนิท คลีนนิ่ง แอนด ซัพพลาย จํากัด (สํานักงานใหญ) บริษัท มายบิซ ทีม จํากัด

บริษัท ธราวลัญช จํากัด คุณพูลทรัพย ธนินทธนณัฐ

บริษัท ชาวฝน (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท นิลคํา จํากัด

บริษัท มูฟ ทูเกทเทอร จํากัด คุณเบญจพร นิธโยธาน - คุณกําธร จิรทรานนท

คุณภัคภร - คุณภวัต รวมสุวรรณ บริษัท ยาคอบส ดาวเออร เอ็กเบิรกส ทีเอช จํากัด
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