เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ๑
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการคัดเลือกครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประเทศ
ลาดับที่
หน่วยงาน
๑
สำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ

๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

๓

สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
มูลนิธิแพทย์อำสำสมเด็จพระศรีนครินทรำ
บรมรำชชนนี (พอ.สว.)
(ภำยใต้โครงกำรพระเมตตำสมเด็จย่ำ)
มูลนิธิสมำน - คุณหญิงเบญจำ แสงมลิ
สมำคมวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)

๔

๕
๖
๗

ชื่อรางวัล
รำงวัลคุรุสภำ
รำงวัลครูภำษำไทยดีเด่น
รำงวัลครูภำษำฝรั่งเศสดีเด่น
รำงวัลครูผู้สอนดีเด่น
รำงวัลคุรุสดุดี
รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC Awards)
รำงวัลยอดครูผู้มีอุดมกำรณ์
รำงวัลครูดีในดวงใจ
รำงวัลข้ำรำชกำรครู กศน. ดีเด่น
รำงวัลครูเจ้ำฟ้ำกรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์

มูลนิธิสมำน - คุณหญิงเบญจำ แสงมลิ
สมำคมวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
รำงวัลครูดีเด่น STAM Education

๑

(บ.๑)

เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ๒
แบบเสนอชื่อ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี ๒๕๖๒
(สาหรับองค์กร/หน่วยงานตามตามประกาศฯ ข้อ ๔.๑ ข้อ ๔.๒ และข้อ ๔.๓ เป็นผู้เสนอชื่อ)

๒

ติดรูปขนาด ๒ นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

แบบเสนอชื่อ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี ๒๕๖๒
(สาหรับองค์กร/หน่วยงานตามตามประกาศฯ ข้อ ๔.๑ ข้อ ๔.๒ และข้อ ๔.๓ เป็นผู้เสนอชื่อ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง
๑. ผู้เสนอชื่อต้องบันทึกข้อมูลรำยละเอียดในแบบเสนอชื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ
๒. องค์กร/หน่วยงำน ๑ แห่ง มีสิทธิเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระรำชทำนรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี
ได้เพียง ๑ ครั้ง และ ๑ คน กำรเสนอชื่อมำกกว่ำ ๑ ครั้ง หรือมำกกว่ำ ๑ คน ถือเป็นโมฆะทั้งหมด
๓. พิมพ์ด้วยอักษร TH SarabunPSK หรือ Browallia new ขนำด ๑๖
๑. ข้อมูลผู้เสนอชื่อ (ผู้บริหารหน่วยงาน)
(๑) ข้ำพเจ้ำ ……………………………………………………………………………………………………………………………….
ตำแหน่ง ...................................................................................................................................................................
ในฐานะหัวหน้าองค์กร/หน่วยงาน (ระบุชอื่ ) .................................................................................................
ซึง่ ตัง้ อยู่ท่ี ถนน …......................................... ตำบล..................................... อำเภอ................................................
จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทรศัพท์..........................................................
โทรศัพท์มือถือ................................................. E- mail ........................................................................................
๒. ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ
องค์กร/หน่วยงำน ขอเสนอชื่อครูเพื่อรับกำรคัดเลือกเป็นผู้ได้รับพระรำชทำนรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำ
จักรี จำนวน ๑ รำย ได้แก่
นำย / นำง / นำงสำว ..............................................................................................................................
๓. ข้อมูลครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(๑) สถำนภำพของครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ
 ปัจจุบันครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อยังทำหน้ำที่เป็นครูผู้สอน

๓

 ครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเคยทำหน้ำที่เป็นครูผู้สอนแต่ปัจจุบันไม่ได้ทำหน้ำที่เป็นครูผู้สอนแล้ว
(๒) กรณีที่ครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อยังทำหน้ำที่เป็นครูผู้สอนอยู่ในปัจจุบัน โปรดกรอกข้อมูลใน ๑) และ ๒)
(ถ้าปัจจุบันผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่ได้ทาหน้าที่เป็นครูผู้สอนแล้ว ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อนี้)
๑) ครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ ดำรงตำแหน่ง ..........................................................................................
โรงเรียน........................................................... อำเภอ.......................................จังหวัด………………………………….…
ซึ่งเป็นสถำนศึกษำของ  รัฐ
 เอกชน
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อจบกำรศึกษำขั้นสูงสุด คุณวุฒิ .......................................................
สำขำวิชำ ...............................................................
๓) ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นครูผู้สอนในระดับ  ก่อนประถมศึกษำ  ประถมศึกษำ
 มัธยมศึกษำ  ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
โดยทำหน้ำที่สอนอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. ................... ถึง พ.ศ. ...........................
(๓) กรณีที่ครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ เคยทำหน้ำที่เป็นผู้สอน แต่ปัจจุบันไม่ได้ทำหน้ำที่เป็นผู้สอนแล้ว โปรด
กรอกข้อมูลใน ๑) ถึง ๓)) (ถ้าปัจจุบันผู้ได้รับการเสนอชื่อยังทาหน้าที่เป็นครูผู้สอน ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อนี้)
๑) ครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเคยเป็นครูผู้สอนในระดับ  ก่อนประถมศึกษำ  ประถมศึกษำ
 มัธยมศึกษำ  ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
โดยทำหน้ำที่สอนอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. .................... ถึง พ.ศ. ...........................รวมเป็นเวลำ ..........ปี
๒) ครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเคยทำหน้ำที่จัดกำรเรียนรู้ในระดับ  ก่อนประถมศึกษำ
 ประถมศึกษำ  มัธยมศึกษำ  ประกำศนัยบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ตั้งแต่ พ.ศ. .................... ถึง พ.ศ. ...........................รวมเป็นเวลำ ............ปี
๓) ปัจจุบันครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ ปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำเกี่ยวกับ ..................................................
อยู่ที่ (ระบุสถำนที่ปฏิบัติงำน) .................................................................................................................................
ตำบล ....................................................................... อำเภอ……………………………………………………………
จังหวัด......................................................................
(๔) ครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อมีสัญชำติ .................................
(๕) ครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ มีถิ่นที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ดังนี้ บ้ำนเลขที่...............ซอย.............................
ถนน…………………………………… ตำบล/แขวง..............................................เขต/อำเภอ...........................................
จังหวัด.............................................. รหัสไปรษณีย์ ........................................ โทรศัพท์ .......................................
โทรศัพท์มือถือ ........................................ E-mail: .................................................................................................
(๖) ครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ เคยได้รับรำงวัลจำกองค์กรที่เสนอชื่อ จำนวน .................. รำงวัล
ได้แก่ รำงวัล (โปรดระบุให้ครบทุกรางวัล)...............................................................................................
(๗) ครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ เกิดวันที่ ............. เดือน ...............................พ.ศ. ............... อำยุ ............. ปี

๔

(๘) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์
คาชี้แจง
๑. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อในประเด็นต่อไปนี้
(๑) ลักษณะกำรสอนและกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูสำมำรถนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมกำรเรียนรู้และคุณภำพชีวิตของลูกศิษย์ให้ดีขึ้นอย่ำงชัดเจน โดยทำเช่นนั้นจนเป็นวัตรปฏิบัติสม่ำเสมอ
กับลูกศิษย์ทุกคนตลอดชีวิตควำมเป็นครู
(๒) ผลกำรสอนและกำรจัดกำรเรียนรู้นำไปสู่กำรมีลูกศิษย์ที่ประสบควำมสำเร็จทั้งใน
ด้ำนกำรเรียน ด้ำนอำชีพ หรือด้ำนกำรดำเนินชีวิต
(๓) กำรยกย่องมำจำกหลำยคนและหลำยทำงทั้งจำกลูกศิษย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ผู้บังคับบัญชำในอดีตและปัจจุบัน เพื่อนครู ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน เป็นต้น
(๔) มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู รักและศรัทธำในวิชำชีพครู มีควำมรัก เมตตำ เอำใจใส่
ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ลูกศิษย์โดยเสมอหน้ำ อบรม ฝึกฝน เสริมควำมรู้ ทักษะ และนิสัยที่ดีงำมแก่ลูก
ศิษย์อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ทุกด้ำน
(บรรยำยไม่เกิน ๓ หน้ำ ในกระดำษขนำด A4 พร้อมเอกสำรหลักฐำน)
๒. โปรดแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบ
(๑) คำยกย่องของบุคคลต่ำงๆ ที่มีต่อครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ จำกศิษย์เก่ำที่อยู่ในหลำย
แวดวง ๒ คนขึ้นไป
(๒) ข้อมูลประกอบจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชำในอดีตและปัจจุบัน ผู้ปกครอง
ของลูกศิษย์ ผู้นำชุมชน
(๓) เอกสำรหลักฐำนอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ (ถ้ำมี)
(๙) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณูปการต่อการศึกษา
คาชี้แจง
๑. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อในประเด็นต่อไปนี้
(๑) มีพฤติกรรมที่ดีงำม ทั้งกำย วำจำ ใจ เป็นแบบอย่ำงแก่เพื่อนครู
(๒) เป็นแบบอย่ำงของกำรทุ่มเทกำรสอนหรือจัดกำรเรียนรู้ ค้นคว้ำพัฒนำกำรสอนหรือ
กำรเรียนรู้ มีควำมแตกฉำนทั้งในเนื้อหำและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ
(๓) มีผลที่เกิดจำกกำรทำงำนที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำงแก่เพื่อนครูและนำไปปฏิบัติได้
จริง
(๔) มีองค์ควำมรู้ นวัตกรรม หรือผลงำนที่มีคุณภำพ สำมำรถนำไปเผยแพร่ใน
ระดับประเทศหรือระดับนำนำชำติ
(บรรยำยไม่เกิน ๓ หน้ำ ในกระดำษขนำด A4 พร้อมเอกสำรหลักฐำน)
ในกรณีที่เสนอชื่อโดยสถำนศึกษำโปรดแนบรำยงำนกำรประชุมกรรมกำรสถำนศึกษำประกอบด้วย

๕

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร
ผู้เสนอชื่อ
(ลงนำม) ..................................................
(...................................................)
วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ..................

ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำ
(ลงนำม) ..................................................
(...................................................)
วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ..................

๖

(บ.๒)

เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ๓
แบบเสนอชื่อ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”
(สาหรับลูกศิษย์ ตามประกาศฯ ข้อ ๔.๔ เป็นผู้เสนอชื่อ)

๗

ติดรูปขนาด ๒ นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

แบบเสนอชือ่ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี ๒๕๖๒
(สาหรับลูกศิษย์ ตามประกาศฯ ข้อ ๔.๔ เป็นผู้เสนอชื่อ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง
๑. ผู้เสนอชื่อต้องบันทึกข้อมูลรำยละเอียดในแบบเสนอชื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ
๒. ศิษย์เก่ำ ๑ คน มีสิทธิเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระรำชทำนรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี ได้เพียง
๑ ครั้ง และ ๑ คน กำรเสนอชื่อมำกกว่ำ ๑ ครั้ง หรือมำกกว่ำ ๑ คน ถือเป็นโมฆะทั้งหมด
๓. พิมพ์ด้วยอักษร TH SarabunPSK หรือ Browallia New ขนำด ๑๖
๑. ข้อมูลผู้เสนอชื่อ
(๑) ข้ำพเจ้ำ .............................................................................................................................................
หมำยเลขบัตรประชำชน
เกิดเมื่อวันที่ .......... เดือน ............................... พ.ศ. ................... ปัจจุบัน อำยุ .......... ปี .......... เดือน
สถำนที่ติดต่อได้ บ้ำนเลขที่ …………… หมู่ที่ …………. ถนน ......................................................
ตำบล .......................................... อำเภอ .................................................. จังหวัด ..............................................
รหัสไปรษณีย์............................... โทรศัพท์ .........................................................
โทรศัพท์มือถือ ……………………..….………………… E- mail: ..............................................................................
(๒) สถำนภำพปัจจุบัน
 กำลังศึกษำในระดับ ....................... ที่ (ระบุชื่อสถำบันที่ศึกษำ) ........................................
อำเภอ ..................................... จังหวัด .............................................
 ประกอบอำชีพ และตำแหน่ง ................................................................................................
หน่วยงำน/สถำนที่ประกอบอำชีพ …………………………………………………………………………………………………………….

๘

๒. ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ข้ ำ พเจ้ ำ ขอเสนอชื่ อ ครู เ พื่ อ รั บ กำรคั ด เลื อ กเป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ พระรำชทำนรำงวั ล สมเด็ จ เจ้ ำ ฟ้ ำ มหำจั ก รี
จำนวน ๑ รำย ได้แก่
นำย / นำง / นำงสำว .......................................................................................................................
๓. ความเกี่ยวข้องกับครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเคยสอนข้ำพเจ้ำ ในระดับ  ก่อนประถมศึกษำ  ประถมศึกษำ
 มัธยมศึกษำ  ประกำรศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
โรงเรียน/ชื่อสถำนศึกษำ ........................................................................................................................................
ตำบล....................................................
อำเภอ..................................................
จังหวัด
.......................................... ตั้งแต่ พ.ศ. ................ ถึง พ.ศ. .................รวม.................ปี
๔. ข้อมูลครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(๑) สถำนภำพของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ
 ปัจจุบันครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อยังทำหน้ำที่เป็นครูผู้สอน
 ครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเคยทำหน้ำที่เป็นครูผู้สอน แต่ปัจจุบันไม่ได้ทำหน้ำที่เป็นครูผู้สอนแล้ว
(๒) กรณีที่ครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อยังทำหน้ำที่เป็นครูผู้สอนอยู่ในปัจจุบัน โปรดกรอกข้อมูลใน ๑) และ ๒)
(ถ้าปัจจุบันผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่ได้ทาหน้าที่เป็นครูผู้สอนแล้ว ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อนี้)
๑) ครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ ดำรงตำแหน่ง ........................................................................................
โรงเรียน.................................................................................................................................................................
อำเภอ................................................................. จังหวัด...................................................................
๒) ครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นครูผู้สอนในระดับ  ก่อนประถมศึกษำ
 ประถมศึกษำ  มัธยมศึกษำ
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
๓) ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อจบกำรศึกษำขั้นสูงสุด คุณวุฒิ .......................................................
สำขำวิชำ ...............................................................
(๓) กรณีที่ครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ เคยทำหน้ำที่เป็นผู้สอน แต่ปัจจุบันไม่ได้ทำหน้ำที่เป็นครูผู้สอนแล้ว
โปรดกรอกข้อมูลใน ๑) ถึง ๓) (ถ้าปัจจุบันผู้ได้รับการเสนอชื่อยังทาหน้าที่เป็น ครูผู้สอน ไม่ต้องกรอกข้อมูลใน
ข้อนี้)
๑) ครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเคยเป็นครูผู้สอนในระดับ  ก่อนประถมศึกษำ
 ประถมศึกษำ  มัธยมศึกษำ  ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
๒) ครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเคยทำหน้ำที่จัดกำรเรียนรู้ในระดับ  ก่อนประถมศึกษำ
 ประถมศึกษำ  มัธยมศึกษำ  ประประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ตั้งแต่ พ.ศ. .................... ถึง พ.ศ. ...........................รวมเป็นเวลำ .......ปี

๙

๓) ปัจจุบันครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ ปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำเกี่ยวกับ.................................................
อยู่ที่ (ระบุสถำนที่ปฏิบัติงำน...................................................................................................................................
ตำบล................................................................................ อำเภอ...........................................................................
จังหวัด.....................................................................
(๔) ครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อมีสัญชำติ .....................................
(๕) ครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อมีถิ่นที่อยู่สำมำรถติดต่อได้ ดังนี้
อยู่บ้ำนเลขที่ .......................... ซอย............................................... ถนน………………………………..……………....
ตำบล/แขวง...................................... เขต/อำเภอ..........................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์ ....................................... โทรศัพท์มือถือ ................................…… E-mail: ..........................................
(๖) ครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อได้สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์อย่ำงไร
คาชี้แจง
๑. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อในประเด็นต่อไปนี้
(๑) ลักษณะกำรสอนและกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูสำมำรถนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมกำรเรียนรู้และคุณภำพชีวิตของลูกศิษย์ให้ดีขึ้นอย่ำงชัดเจน โดยทำเช่นนั้นจนเป็นวัตรปฏิบัติสม่ำเสมอ
กับลูกศิษย์ทุกคนตลอดชีวิตควำมเป็นครู
(๒) ผลกำรสอนและกำรจัดกำรเรียนรู้นำไปสู่กำรมีลูกศิษย์ที่ประสบควำมสำเร็จทั้งใน
ด้ำนกำรเรียน ด้ำนอำชีพ หรือด้ำนกำรดำเนินชีวิต
(๓) กำรยกย่องมำจำกหลำยคนและหลำยทำงทั้งจำกลูกศิษย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ผู้บังคับบัญชำในอดีตและปัจจุบัน เพื่อนครู ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน เป็นต้น
(๔) มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู รักและศรัทธำในวิชำชีพครู มีควำมรัก เมตตำ เอำใจใส่
ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ลูกศิษย์โดยเสมอหน้ำ อบรม ฝึกฝน เสริมควำมรู้ ทักษะ และนิสัยที่ดีงำมแก่ลูก
ศิษย์อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ทุกด้ำน
(บรรยำยแยกเป็นประเด็นๆ รวมกันไม่เกิน ๑๐ หน้ำ ในกระดำษขนำด A4)
๒. โปรดแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบ
(๑) คำยกย่องของบุคคลต่ำงๆ ที่มีต่อครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ จำกศิษย์เก่ำที่อยู่ในหลำย
แวดวง ๒ คนขึ้นไป
(๒) ข้อมูลประกอบจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชำในอดีตและปัจจุบัน ผู้ปกครอง
ของลูกศิษย์ ผู้นำชุมชน
(๓) เอกสำรหลักฐำนอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ (ถ้ำมี)
(๗) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณูปการต่อการศึกษา
คาชี้แจง

๑๐

๑. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อในประเด็นต่อไปนี้
(๑) มีพฤติกรรมที่ดีงำม ทั้งกำย วำจำ ใจ เป็นแบบอย่ำงแก่เพื่อนครู
(๒) เป็นแบบอย่ำงของกำรทุ่มเทกำรสอนหรือจัดกำรเรียนรู้ ค้นคว้ำพัฒนำกำรสอน
หรือกำรเรียนรู้ มีควำมแตกฉำนทั้งในเนื้อหำและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ
(๓) มีผลที่เกิดจำกกำรทำงำนที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำงแก่เพื่อนครูและนำไปปฏิบัติได้
จริง
(๔) มีองค์ควำมรู้ นวัตกรรม หรือผลงำนที่มีคุณภำพ สำมำรถนำไปเผยแพร่ใน
ระดับประเทศหรือระดับนำนำชำติ
(บรรยำยแยกเป็นประเด็นๆ รวมกันไม่เกิน ๑๐ หน้ำ ในกระดำษขนำด A4)
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร
(ลงนำม) ........................................................ (ผู้เสนอชื่อ)
(...................................................)
วันที่ ............... เดือน ..................... พ.ศ. .....................

๑๑

(บ.๓)

เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ๔
แบบบันทึกความโดดเด่น
“ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

(สาหรับคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง)

๑๒

รูปครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ
(ขนำด ๒ นิว้ ถ่ำยไว้ไม่เกิน
๖ เดือน)

แบบเสนอชื่อ
“ครูผสู้ มควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี ๒๕๖๒
(สาหรับคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง
๑. แบบเสนอชื่อนี้ ใช้สำหรับกำรเสนอชื่อครูที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรคัดเลือกครูผู้สมควร
ได้รับพระรำชทำนรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรีระดับจังหวัด
๒. โปรดบันทึกข้อมูลครูที่ได้รับกำรคัดเลือกในแบบเสนอชื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ
๓. พิมพ์ด้วยอักษร TH SarabunPSK หรือ Browallia New ขนำด ๑๖
๔. ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ เป็นข้อมูลเฉพำะของครูผู้ได้รับกำรคัดเลือก สำหรับส่ วนที่ ๓ ที่มีวงเล็ บ
“(ข้อมูลเฉพาะตัว)” หมำยถึงข้อมูลเฉพำะตัวครูผู้ได้รับกำรคัดเลือกแต่ละรำย ข้อมูลส่วนอื่นเป็น
ข้อมูลที่จังหวัดสำมำรถใช้ร่วมกันหำกมีจำนวนครูที่ได้รับกำรคัดเลือกมำกกว่ำ ๑ คน ตำมสัดส่วน
รำยจังหวัด
๕. โปรดจัดทำแบบเสนอชื่อนี้ ๕ ชุดสำหรับครูที่ได้รับกำรเสนอชื่อแต่ละคน จำนวนผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ
แต่ละจังหวัดเป็นไปตำมสัดส่วนรำยจังหวัดที่แจ้งไว้แล้ว
๖. สำหรับองค์กรตำมประกำศมูลนิธิฯ ข้อ ๔.๑ (กรณีไม่ใช่คณะกรรมกำรระดับจั งหวัด) ให้อนุโลมใช้
แนวทำงต่อไปนี้เช่นกัน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑๓

คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด
จังหวัด …………….................................
ที่ตั้งหน่วยประสำนงำน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด.................................................................
ถนน …...................................................... ตำบล ........................................................................
อำเภอ ........................................................ จังหวัด .....................................................................
รหัสไปรษณีย์ ............................................. โทรศัพท์ ..................................................................

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลที่แสดงถึงคุณสมบัติพื้นฐาน
(๑) ครูผู้ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด
นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................................
ประเภทของผู้เสนอชื่อ
 สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน (โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน)
 สมำคม มูลนิธิ และองค์กรที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคลและมีภำระกิจส่งเสริมกำรเรียนรู้
 ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่ำ
(๒) ข้อมูลครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ
๒.๑ เกิดวันที่ ......................
เดือน .......................................
พ.ศ. .....................
ปีที่ทำกำรสอน/จัดกำรเรียนรู้ ตั้งแต่ พ.ศ. ..................... ถึง พ.ศ. ......................
๒.๒ สถานภาพปัจจุบัน
 ยังทำหน้ำที่เป็นครูผู้สอน
 ทำหน้ำที่ผู้บริหำร
 ทำหน้ำที่อื่น (ระบุ) ................................................................... (ข้ำมไปข้อ ๓.๔)
 เกษียณอำยุ (ข้ำมไป ๓.๔)
๒.๓ ตาแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่ง ...................................................................................................................
สถำนศึกษำ ..............................................................................................................
อำเภอ................................................................ จังหวัด ….……………………………….……………….
ประเภท  รัฐ  เอกชน  ท้องถิ่น  หน่วยงำนอกระบบ
ระดับที่ครูสอน
 ก่อนประถมศึกษำ
 ประถมศึกษำ

๑๔

 มัธยมศึกษำ
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ปฏิบัติงำนที่นี่มำตั้งแต่ พ.ศ. ……………………………………….
จำนวนนักเรียนในโรงเรียนประมำณ ...................................... คน
จำนวนนักเรียนที่ครูดูแลเป็นพิเศษประมำณ............................... คน
๒.๔ การสอนในอดีต
ชื่อสถานศึกษา
………………………………………………..………
………………………………………….…………….
………………………………………..….………….
………………………………………………..………

จังหวัด
…………………………………….
……………………………….……
……………………………….……
…………………………………….

ระดับที่ครูสอน (ช่วงเวลำส่วนใหญ่)
 ก่อนประถมศึกษำ
 มัธยมศึกษำ

ปี (พ.ศ.- พ.ศ.)
…………………………..…………
………………………………..……
………………………………..……
……………………………….…….

 ประถมศึกษำ
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

๒.๕ ปัจจุบันครูปฏิบัติงานด้านการศึกษาอย่างไรบ้าง (เฉพาะผู้เกษียณ)
โปรดอธิบำยสั้นๆ .................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
หน่วยงำนที่ร่วมงำนด้วย .......................................................................................................................
อำเภอ ................................................................. จังหวัด ….………………………………..………………….
โทรศัพท์ ..........................................................
๒.๖ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อครูได้
บ้ำนเลขที่ .................... หมู่ที่ ...........................
ถนน ..………………………………….…………..……….
เขต/อำเภอ .......................................................
รหัสไปรษณีย์ ....................................................
โทรศัพท์ ...........................................................

ซอย .................................................................
ตำบล/แขวง ......................................................
จังหวัด .............................................................
อีเมลล์ ………………………………………………………

๑๕

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลที่แสดงถึงคุณสมบัติเฉพาะ
คุณสมบัติเฉพำะตำมประกำศของมูลนิธิฯข้อ ๓ ประกอบด้วย (๑) เป็นผู้สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในชีวิต
ลูกศิษย์ และ (๒) เป็นผู้มีคุณูปกำรต่อกำรศึกษำ
ขอควำมกรุณำคณะกรรมกำรระดับจังหวัด จัดให้มีรำยงำนของแบบเสนอนี้ โดยโปรดเตรียมข้อมูลที่
แสดงถึงคุณสมบัติเฉพำะสองข้อข้ำงต้น เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรส่วนกลำง ดังนี้
๑. บทวิเครำะห์อันเป็นควำมเห็นของคณะกรรมกำรระดับจังหวัดเพื่ออธิบำยว่ำ “ทาไมคณะกรรมการจึง
คัดเลือกครูผู้นี้ และครูผู้นี้มีคุณลักษณะตามคุณสมบัติเฉพาะสองข้อโดดเด่นกว่าบรรดาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
รายอื่นๆ อย่างไร”
ในบทวิเครำะห์นี้ควรเรียบเรียงแสดงให้เห็นควำมประพฤติหรือวิธีปฏิบัติเป็น รูปธรรมหรือหลักฐำนของ
ประกอบคุณลักษณะดีเด่นดังกล่ำวด้วยข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ จำก ข้อมูลจำกผู้เสนอชื่อ ข้อมูลที่คณะกรรมกำร
ค้นหำและตรวจสอบในเชิงลึก ข้อมูลจำกตัวครู ข้อมูลจำกตัวครูและประจักษ์พยำนเช่นจำกศิษย์เก่ำและเพื่อนครู
และข้อมูลหลักฐำนอ้ำงอิงอื่นๆ
(บรรยำยแยกเป็นประเด็นๆ รวมกันไม่เกิน ๑๐ หน้ำ ในกระดำษขนำด A4)
๒. ความเรียงเขียนโดยครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ (ควำมยำวประมำณ ๑๐ หน้ำ) ครอบคลุมเนื้อหำได้แก่
๒.๑ แรงบันดำลใจทำให้ตนเองมำเป็นครู
๒.๒ ควำมเป็นครูมืออำชีพของตนเอง ในกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์ และคุณูปกำร
ต่อกำรศึกษำ
๒.๓ ครูเรียนรู้หรือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงไร
๒.๔ หำกครูได้รับพระรำชทำนรำงวัลครั้งนี้หรือรำงวัลระดับรองลงไป ครูตั้งใจจะบำเพ็ญ
ประโยชน์แก่กำรศึกษำในโอกำสต่อไปอย่ำงไรบ้ำง
๒.๕ สิ่งสำคัญอื่นที่ครูต้องกำรบอกไปยังคณะกรรมกำรมูลนิธิรำงวัลเจ้ำฟ้ำมหำจักรี (ถ้ำมี)
กำรเรียบเรียงข้อมูล ควรแสดงให้เห็นถึงชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทำงกำรพิจำรณำตำมประกำศ ข้อ
ที่ ๓
๓. ความเรียงของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (หรือรุ่นล่าสุดที่ครูสอน) ไม่น้อยกว่ำ ๕ รำย
(อำจเป็นอดีตลูกศิษย์ในข้อ ๒.๓ หรือศิษย์เก่ำรำยอื่นที่มีอำยุ ๒๕ ปีขึ้นไป) โดยเขียนสะท้อนถึงควำมในใจที่มีต่อ
ครู (ควำมยำวประมำณคนละ ๑ – ๒ หน้ำ)
กำรเรียบเรียงข้อมูล ควรแสดงให้เห็นถึงชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทำงกำรพิจำรณำตำมประกำศ ข้อ
ที่ ๓
๔. ความเรียงจากเพื่อนครูทั้งในอดีตและปัจจุบันไม่น้อยกว่ำ ๕ รำย เขียนบรรยำยประสบกำรณ์ที่เคย

๑๖

ร่ว มงำน และหยิ บยกเหตุกำรณ์ห รื อสิ่ งที่แสดงถึงคุณสมบัติ ที่เป็นกำรสร้ำงแรงบันดำลใจและมีคุณูปกำรต่อ
กำรศึกษำ ซึ่งแตกต่ำงไปจำกครูทั่วไป (ควำมยำวประมำณคนละ ๑ – ๒ หน้ำ)
กำรเรียบเรียงข้อมูล ควรแสดงให้เห็นถึงชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทำงกำรพิจำรณำตำมประกำศ ข้อ
ที่ ๓
๕. ความเรียงจากผู้บริหารทั้งในอดีตและปัจจุบัน อำจเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือ หน่วยงำนอื่นที่ครู
ประกอบกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำร่วมด้วยในปัจจุบัน โดยอธิบำยว่ำครูสร้ำงแรงบันดำลใจและทำประโยชน์แก่วง
กำรศึกษำอย่ำงไรบ้ำง (ควำมยำวประมำณคนละ ๑ – ๒ หน้ำ)
กำรเรียบเรียงข้อมูล ควรแสดงให้เห็นถึงชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทำงกำรพิจำรณำตำมประกำศ ข้อ
ที่ ๓
ในท้ำยของเอกสำรส่วนที่ ๒ นี้ หำกต้นฉบับควำมเรียงในข้อ ๒, ๓, และ ๔ เป็นลำยมือ ขอให้แนบ
เอกสำรต้นฉบับดังกล่ำวด้วย

ส่วนที่ ๓ หลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณา
๑. ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่สามารถให้ข้อมูล
ศิษย์เก่า (ข้อมูลเฉพาะตัว)
โทรศัพท์
๑) ...................................................................................
.............................................................
ศิษย์เมื่อ พ.ศ. .......................
อำชีพปัจจุบัน ....................................................................................
๒) ..................................................................................
............................................................
ศิษย์เมื่อ พ.ศ. .......................
อำชีพปัจจุบัน ....................................................................................
๓) ..................................................................................
............................................................
ศิษย์เมื่อ พ.ศ. .......................
อำชีพปัจจุบัน ....................................................................................
๔) ..................................................................................
............................................................
ศิษย์เมื่อ พ.ศ. .......................
อำชีพปัจจุบัน ....................................................................................
๕) ..................................................................................
............................................................
ศิษย์เมื่อ พ.ศ. .......................
อำชีพปัจจุบัน ....................................................................................
เพื่อนครู (ข้อมูลเฉพาะตัว)
๑) .................................................................................
๒) ................................................................................
คณะกรรมการจังหวัด
๑) .............................................................. (ประธำน)

โทรศัพท์
.........................................................
.........................................................
โทรศัพท์
........................................................

๑๗

๒) ............................................................. (เลขำนุกำร)
๓) ..................................................................................
ผู้บริหาร (ข้อมูลเฉพาะตัว)
๑) ..................................................................................
๒) ..................................................................................

........................................................
........................................................
โทรศัพท์
.........................................................
.........................................................

ผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม (ถ้ามี)
๑) ..................................................................................
เกี่ยวข้องเป็น ......................................................................
๒) ..................................................................................
เกี่ยวข้องเป็น ......................................................................
๓) ..................................................................................
เกี่ยวข้องเป็น ......................................................................

โทรศัพท์
.......................................................

ผู้เรียบเรียงเอกสารข้อมูล

........................................................
.........................................................
โทรศัพท์

๑) ..................................................................................

......................................................

๒) ..................................................................................

......................................................

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร

(ลงนำม) ...............................................................
(............................................)
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรคัดเลือก
จังหวัด .................................

(ลงนำม) ...............................................................
(............................................)
ประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือก
จังหวัด .................................

ส่งเอกสารพร้อมซีดี มาที่ สานักงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ชั้น ๓ อาคารหอประชุม)
เลขที่ ๑๒๘/๑ ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ...

๑๘

เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ๖
จานวนครูที่ได้รับการคัดเลือกตามสัดส่วน จาแนกเป็นรายจังหวัด
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๗
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
กระบี่
กำญจนบุรี
กำฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรำ
ชลบุรี
ชัยนำท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงรำย
เชียงใหม่
ตรัง
ตรำด
ตำก
นครนำยก
นครปฐม
นครพนม
นครรำชสีมำ
นครศรีธรรมรำช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นรำธิวำส
น่ำน
บึงกำฬ
บุรีรัมย์

จานวน (คน)
๑๒
๑
๒
๓
๒
๔
๑
๑
๓
๑
๓
๑
๓
๔
๒
๑
๑
๑
๒
๒
๖
๔
๒
๒
๒
๒
๑
๔

๑๙

ลาดับ
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙

จังหวัด
ปทุมธำนี
ประจวบคีรีขันธ์
ปรำจีนบุรี
ปัตตำนี
พระนครศรีอยุธยำ
พะเยำ
พังงำ
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหำสำรคำม
มุกดำหำร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลำ
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
รำชบุรี
ลพบุรี
ลำปำง
ลำพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลำ
สตูล

จานวน (คน)
๒
๑
๑
๒
๒
๑
๑
๒
๑
๒
๑
๒
๑
๑
๓
๑
๑
๑
๒
๔
๑
๑
๒
๒
๒
๑
๒
๔
๓
๔
๑

๒๐

ลาดับ
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗

จังหวัด
สมุทรปรำกำร
สมุทรสงครำม
สมุทรสำคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรินทร์
หนองคำย
หนองบัวลำภู
อ่ำงทอง
อำนำจเจริญ
อุดรธำนี
อุตรดิตถ์
อุทัยธำนี
อุบลรำชธำนี
รวม

จานวน (คน)
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๒
๓
๒
๑
๑
๑
๔
๑
๑
๕
๑๕๙

๒๑

เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ๗
ปฏิทินการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ (ประเทศไทย)
ลาดับ
๑

กิจกรรม
ประกำศหลักเกณฑ์ วิธีกำรสรรหำ และคัดเลือกครูรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำ

กาหนดเวลา
เมษำยน ๒๕๖๑

จักรี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ (ประเทศไทย)
๒

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครแต่งตั้งคณะกรรมกำร

พฤษภำคม ๒๕๖๑

คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระรำชทำนรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรีระดับ
จังหวัด
๓

ประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระรำชทำนรำงวัลสมเด็จ

พฤษภำคม - มิถุนำยน

เจ้ำฟ้ำมหำจักรีระดับจังหวัด เพือ่ ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีกำรสรรหำ คัดเลือก

๒๕๖๑

และกระบวนกำรทำงำน
๔

คณะกรรมกำรคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระรำชทำนรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำ

มิถุนำยน – พฤศจิกำยน

มหำจักรีระดับจังหวัด จัดกระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกครูตำมสัดส่วน

๒๕๖๑

จังหวัด
๕

คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ระดับจังหวัด ประกำศรำยชื่อครูที่ผ่ำนกำรคัดเลือก

ธันวำคม ๒๕๖๑

พิจำรณำข้อทักท้วง เรียบเรียงข้อมูลครู และเสนอรำยชื่อต่อคณะกรรมกำร
คัดเลือกฯ ส่วนกลำง
๖

คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ในส่วนกลำงพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยชื่อครูที่

มกรำคม ๒๕๖๒

คณะกรรมกำรฯ จังหวัดและองค์กรภำครัฐและเอกชนที่มีรำงวัลฯ เสนอ
๗

คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ส่วนกลำงพิจำรณำกลั่นกรองครูเพื่อคัดเลือกไว้

มกรำคม ๒๕๖๒

จำนวนไม่เกิน ๒๐ รำย
๘

คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ส่วนกลำง พิจำรณำกลั่นกรองและศึกษำข้อมูลเชิง
ลึกครูเพื่อคัดเลือกครูจำนวนไม่เกิน ๓ รำย เสนอต่อคณะกรรมกำรมูลนิธิ

กุมภำพันธ์ – มีนำคม
๒๕๖๒

รำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี
๙

คณะกรรมกำรมูลนิธิรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี พิจำรณำตัดสินครูรำงวัล

เมษำยน ๒๕๖๒

สมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี ประเทศไทย และเห็นชอบรำยชื่อครูรำงวัลสมเด็จเจ้ำ
ฟ้ำมหำจักรี จำนวน ๑๑ รำย

๒๒

ลาดับ
๑๐

กิจกรรม
พิธีพระรำชทำนรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี และประชุมวิชำกำร ครั้งที่ ๒

กาหนดเวลา
ตุลำคม ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๐

๒๓

