ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูยิ่งคุณ” ประจาปี 2558
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จานวน 17 ราย
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“ผู้เพียรพัฒนางานสอนศิษย์ เจริญชีวิตด้วยปัญญาและกรุณา
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สร้างแรงบันดาลใจ เสริมศรัทธาต่อวิชาชีพครูต่อเนื่องยาวนาน”

นางจุฑามาศ จันทวงษ์วาณิชย์

นางจุ ฑ ามาศ จั น ทวงษ์ ว าณิ ช ย์ (ครู ม าศ) เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 26 พฤษภาคม 2506 อายุ 52 ปี ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบัน
ปฏิบัติงานในตาแหน่งครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย ต.กระสัง
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สอนและจัดการเรียนรู้ มาเป็นระยะเวลา 30 ปี สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ประจาปี 2558 จังหวัดบุรีรัมย์
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 111 ถนน บุรีรัมย์ - นางรอง ต.อิสาณ อ.ลาปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 081-999-5419
ครูจุฑามาศ จันทวงษ์วาณิชย์ นอกจากจะทุ่มเทให้กับบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู ในการจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียนแล้ว ครูจุฑามาศยังได้ให้ความใส่ใจนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการคัดกรองนักเรียน นาปัญหา
มาวิเคราะห์ออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ และสอนซ่อมเสริมให้แก่ นักเรียนที่มี
ปัญหาด้านการเรียน รวมทั้งออกเยี่ยมบ้านติดตามสอบถามสภาพปัญหากับผู้ปกครองอย่างสม่าเสมอ ทาให้ได้
ทราบปัญหาครอบครัวของนักเรียนหลายคน ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงทั้งครอบครัวยากจน ครอบครัวแตกแยก ขาด
ผู้ปกครองดูแล ไม่มีความปลอดภัยในการดาเนินชีวิต เช่น เสี่ยงถูกลวนลาม และยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อ
ช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงดังกล่าว
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นางสาวทิพย์ภาพร เนตรแก้ว

นางสาวทิพย์ภาพร เนตรแก้ว (ครูโป้) เกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2506 อายุ 52 ปี สาเร็จการศึกษา
ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งครูปฏิบัติการสอนวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สอนและจัดการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลา 22 ปี
ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรีประจาปี 2558 จังหวัดนนทบุรี
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 46 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 081-808-4159, 02-5838434
เลือกที่มาเป็นครูทาหน้าที่สอนและดูแลเด็กผู้ด้อยโอกาสพิการซ้าซ้อน และร่างกายไม่สมบูรณ์เหมือนเด็ก
ทั่วไปในโรงเรียนเอกชนทั้งที่มีโอกาสหรือทางเลือกไปทางานอื่นที่ต้องเสียสละทาหน้าที่ดูแลเด็กตลอด 24 ชั่วโมง
มานานกว่า 28 ปี
พัฒนาผู้พิการด้วยความรักความเมตตาเอาใจใส่ สอดแทรกทักษะชีวิตควบคู่ไปกับด้านวิชาการ ด้วย
ความเชื่อมั่นว่าเด็กพิการทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลในการประกอบ
อาชีพ มีความตั้งใจให้เด็กพิการทุกคนสามารถประสบความสาเร็จได้ และมีความสุขเหมือนคนปกติทั่วไป ปลูกฝัง
ให้เด็กออกกาลังกายอย่างเสม่าเสมอ (ตามหลักกายภาพบาบัด) ทาให้เด็กก้าวข้ามคาว่าพิการจนมีลูกศิษย์หลาย
คนที่เป็นนักกีฬาทีมชาติ สามารถแข่งขันได้ระดับโลกหลายชนิดกีฬา
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นางสาวนภากูล ธาตุ

นางสาวนภากูล ธาตุ (ครูนภากูล) เกิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2509 อายุ 49 ปี สาเร็จการศึกษาปริญญา
โท ปัจจุบันปฏิบัติงานในตาแหน่งครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้าน
ช้างคับ ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กาแพงเพชร สอนและจัดการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลา 25 ปี สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านช้างคับ เป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการ
คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจาปี 2558 จังหวัดกาแพงเพชร
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 543 หมู่ที่12 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กาแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ 091389-0542
ทาหน้าที่ครูอย่างเสียสละตลอดเวลา เช้าจนค่า ไม่มีวันหยุด สอน 22 ปี ไม่เคยคิดย้ายไปสอนที่อื่น
ใช้ความสามารถส่วนตนที่มีอยู่ ได้แก่ งานแกะสลัก (ผลไม้และสบู่) สอนและฝึกทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนจนเกิด
ความชานาญ เป็นอาชีพติดตัวนักเรียนไปสามารถหารายได้ระหว่างเรียนในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีลูกศิษย์
จานวนมาก (นักเรียนเกือบ 100% ที่ครูนภากูลสอนแกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่ได้) นาไปประกอบอาชีพ พลิกฟื้น
ชีวิตของเด็กยากจนด้วยการแกะสลั กสบู่ ทาให้นักเรียนและผู้ปกครองเห็ นโอกาสของการมีรายได้ช่วยเหลื อ
ครอบครั ว ทาให้ นั กเรี ย นที่ครอบครั ว ยากจนได้เรียนต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต้องออกจากโรงเรี ย น
กลางคัน
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นางมลิวัลย์ ธรรมแสง

นางมลิวัลย์ ธรรมแสง (ครูมลิวัลย์) เกิดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2485 อายุ 73 ปี (ข้าราชการบานาญ)
ส าเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก Ph.D. (Special Education Administration) Gallaudet University, U.S.A.
ปั จ จุ บั น ปฏิ บั ติ ง านในต าแหน่ ง ประธานฝ่ า ยวิ ช าการมู ล นิ ธิ อ นุ เ คราะห์ ค นหู น วก ในพระราชิ นู ป ถั ม ภ์ และ
ผู้ อานวยการหลักสูต รระดับบั ณฑิตศึกษา (การศึกษาพิเศษ) สอนและจัดการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลา 43 ปี
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเศรษฐเสถียรเป็นผู้เสนอชื่อต่อ คณะกรรมการ
คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจาปี 2558 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น เลขที่ 3/256 ซอยพิ ง นคร 3 ถนนแจ้ ง วั ฒ นะ 14 แขวงทุ่ ง สองห้ อ ง เขตหลั ก สี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 081-617-7600
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิเศษโดยสามารถทาหน้าที่เป็นทั้งครูและผู้บริหารได้อย่าง
ดีเยี่ยม มุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละเพื่อสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมาเป็นระยะเวลานานเพื่อให้เด็ก
สามารถพูดและพัฒนาการฝึกพูดสาหรับเด็กพิเศษที่บกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) ทาให้เด็กจานวนมากมี
โอกาสเรียนรู้ทั้งวิชาการและอาชีพจนจบในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ช่วยเหลือ
ติดตามลูกศิษย์ให้ได้งานทาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสมรรถภาพต่างๆ ที่จาเป็นของเด็กแต่ละคนเพื่อมี
ความพร้อมในการประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ผลักดันให้โรงเรียนสอนคนหูหนวกเปิด
สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จึงทาให้ลูกศิษย์หลายคนมีโอกาสได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาจนจบ
แล้วมีงานทาเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป
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นางเรียม สิงห์ทร

นางเรียม สิงห์ทร (ครูเรียม) เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2502 อายุ 56 ปี สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ครุศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยครูสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติงานในตาแหน่งครูชานาญการ
พิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โรงเรียนบ้านขอบด้ง (ดอยอ่างขาง) อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สอนและจัดการ
เรียนรู้มาเป็นระยะเวลา 29 ปี สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขอบด้ง เป็นผู้
เสนอชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจาปี 2558
จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 90 หมู่ที่ 14 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 088-260-2100 , 081020-7510
มีความสามารถในการเข้าถึงคนในชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐและร่วมกันพัฒนาชุมชนได้อย่างดีมาเป็น
ระยะเวลานานด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของครูเรียมทาให้เด็กชาวเขาไร้สัญชาติ (กลุ่มชาติพันธ์-มูเซอดา) จานวน
มากได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยสอนให้เด็กรู้ภาษาไทย อ่านออกเขียนได้ รู้และเข้าใจกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดารงชีวิต รู้จักความเป็นไทย ทาให้เด็กที่สอนรักประเทศไทยและเคารพกฎหมาย เป็นผู้เปลี่ยนแปลงความคิด
ของชุมชนบ้านขอบด้งและหมู่บ้านใกล้เคียงให้เห็นความสาคัญของการศึกษาของลูกหลาน ทาให้ผู้ปกครองส่งลูก
หลา
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นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม

นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม (ผู้ ใหญ่วิบู ล ย์) เกิดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2479 อายุ 79 ปี ส าเร็จ การศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา ปัจจุบันปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้จัดการแหล่งเรียนรู้วนเกษตร อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา สอน
และจัดการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลา 29 ปี สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสนามชัยเขตเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควร
ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจาปี 2558 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 338 หมู่ที่ 1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โทรศัพท์ 038-597-441
เป็นครูสอนชีวิตคนอย่างแท้จริง ผู้ใหญ่วิบูลย์ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเอง
และพั ฒ นาชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น ให้ กั บ ผู้ ที่ ส นใจศึ ก ษาจึ ง มี ลู ก ศิ ษ ย์ ที่ ห ลากหลาย ทั้ ง นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา กศน.
นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปมาเรียนรู้กระบวนการจนประสบความสาเร็จและเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิต
เป็นจานวนมาก ทั้งที่ประสบความสาเร็จในการเรียนด้านเกษตร และปลดหนี้สินและมีชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีลูกศิษย์ที่สนใจเรื่องของวนเกษตรมา
เรียนรู้และนานแนวคิดกลับไปใช้และเผยแพร่ในหลายประเทศ
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นายวีระยุทธ เพชรประไพ

นายวีระยุทธ เพชรประไพ (ครูไก่) เกิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2506 อายุ 52 ปี สาเร็จการศึกษาปริญญา
การศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต (ศิ ล ปศึ ก ษา) จากมหาวิ ท ยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โ รฒ ปั จ จุ บั น ปฏิบั ติ งานในตาแหน่ง ครู
เชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา สอนและจัดการเรียนรู้มาเป็น
ระยะเวลา 33 ปี สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยคณะกรรมการสถานศึ ก ษาโรงเรี ยนเสิ ง สางเป็น ผู้ เ สนอชื่ อต่อ
คณะกรรมการคัดเลื อ กครู ผู้ ส มควรได้ รั บ พระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้า ฟ้า มหาจักรี ประจาปี 2558 จังหวัด
นครราชสีมา
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 6/6 หมู่ที่ 3 ถนน เสิงสาง-หนองกี่ ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โทรศัพท์ 081-265-2482
เสียสละทุ่มเทจัดการสอนศิลปะให้ กับเด็กยากจน ด้อยโอกาส ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการไม่มี
วันหยุด ซึ่งหลายครั้งต้องหาวิธีเพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะด้านศิลปะ รวมถึงใช้เงินทุนส่วนตัวเพื่อฝึกสอนศิลปะให้เด็ก
นักเรียนมาโดยตลอด นาศิลปะมาเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจของนักเรียนในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตการเรียน
โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลางและมีความเสี่ยงของเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรมให้สนใจมาเรียนหนังสือได้มากขึ้นส่งผลให้เด็กหลายคนเรียนจบจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เด็กนักเรียนที่ยากจนจานวนมากไม่ต้องออกจากระบบกลางคันเนื่องจากปัญหาความยากจนเพราะมีรายได้จาก
การประกวดและจาหน่ายผลงานศิลปะ นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะสามารถนาทักษะความรู้และ
ความสามารถในทางศิลปะไปใช้ในการสร้างโอกาสการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการ
ประกวดผลงานศิลปะเป็นทุนการศึกษาสาหรับเด็กยากไร้ในการศึกษาต่อระดับที่สูง ขึ้นจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงไป
ถึงทัศนคติของทั้งของนักเรียนและผู้ปกครองต่อวิชาศิลปะ
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นายสกล ธรรมวงศ์

นายสกล ธรรมวงศ์ (ครูสกล) เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2499 อายุ 59 ปี สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร
บัณฑิต (อุตสาหกรรมศิล ป์) จากวิทยาลัยครูนครราชสี มา จ.นครราชสีมา ปัจจุบันปฏิบัติงานในตาแหน่ ง ครู
เชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สอนและจัดการ
เรียนรู้มาเป็นระยะเวลา 39 ปี สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชัยภูมิภัคดีชุมพล
เป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจาปี
2558 จังหวัดชัยภูมิ
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 254/48 หมู่ที่ 7 ถนน ชัยภูมิ - บ้านเขว้า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 081-282-0011
นาดนตรีมาเป็นเครื่องมือช่วยให้เด็กที่เรียนอ่อนและมีแนวโน้นว่าจะเรียนไม่จบกลับมาสนใจการเรียน
ควบคู่ไปกับกิจกรรมดนตรีและพัฒนาความสามารถจนไปแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ลูกศิษย์จานวนมากค้นพบ
ตนเอง สร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตามความถนัด กลับมาเรียนจบในระดั บมัธยมศึกษาตอน
ปลายจากการนารูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์มาจัดการเรียนการสอน ทาให้ลูกศิษย์หลายคนมีความสนใจในการ
เรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะการประดิษฐหุ่นยนต์ จนมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ระดับ
โลกและมี ชื่ อ เสี ย งเป็ น ที่ ย อมรั บ ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ยนหลายคนมี โ อกาสได้ เ ข้ าศึ ก ษาต่ อ ด้ า นวิท ยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา
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นายสมหมาย สาราญบารุง

นายสมหมาย สาราญบารุง (ครูสมหมาย) เกิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2500 อายุ 58 ปี สาเร็จการศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) ปัจจุบันปฏิบัติงานในตาแหน่งครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา โรงเรี ย นพิบู ล ย์ รั กษ์พิทยา อ.พิบู ล ย์ รักษ์ จ.อุดรธานี สอนและจัดการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลา 31 ปี
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการ
คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจาปี 2558 จังหวัดอุดรธานี
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 211/5 หมู่ 11 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 41130
โทรศัพท์ 084-470-8099
ปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพศศึกษาทาให้ลูกศิษย์มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาใน
เชิงสร้างสรรค์และรู้เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน นักเรียนชมรม “เห็ดขอนขาว” หลายคนกลายเป็นผู้นาในการ
ทางานและขยายผลความรู้เรื่องเพศศึกษาและสุขอนามัยไปสู่การทากิจกรรมเชิงป้องกันปัญหาสังคมได้มากมาย
หลายรุ่น พัฒนากระบวนการทีมเยาวชน “เห็ดขอนขาว”ร่วมกับ อปท. เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อม ท้อง
ก่อนวัยเรียนในชุมชนจนเกิดกลุ่มชมรมต่างๆ ไปยังเครือข่ายอีก 10 อาเภอในจังหวัดอุดรธานี ช่วยเหลือนักเรียนที่
มีความเสี่ยงต่อการเรียนไม่จบและนักเรียนที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ในขณะเรียนให้สามารถใช้ชีวิตปกติและมี
โอกาสศึกษาต่อได้
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นายสะเทื้อน นาคเมือง

นายสะเทื้ อ น นาคเมื อ ง (ครู ส ะเทื้อ น) เกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2508 อายุ 50 ปี ปัจจุบัน เป็ น
ผู้จัดการเรียนรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (ลิเก) ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา อ.คลองขลุงและ
อ.เมือง จ.กาแพงเพชร สอนและจัดการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลา 23 ปี ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าเป็นผู้เสนอชื่อต่อ
คณะกรรมการคัดเลื อ กครู ผู้ ส มควรได้ รั บ พระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้า ฟ้า มหาจักรี ประจาปี 2558 จังหวัด
กาแพงเพชร
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ 373 หมู่ที่2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กาแพงเพชร 62120
โทรศัพท์ 094-826-2726
ครูสะเทื้อนทาให้เด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคมกลับมามีโอกาสอีกครั้งด้วยการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย
(ลิเก) ควบคูไปกับการสร้างอาชีพเพื่อให้มีรายได้ ไว้เรียนต่อ และเกิดทักษะนาไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต
เนื้อหาสาระของการแสดงลิเกหรือบทต่างๆ ทาให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นการฝึกความคิดของ
นักเรียนนอกจากการเขียนบทแล้วความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของการแสดงพื้นบ้าน (ลิเก) จึง
น าไปประยุ กต์ใช้กับ ชีวิตประจ าวัน ได้ ในอนาคต เปลี่ ยนแปลงความคิด เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสให้ เ ห็ น
ความสาคัญของการศึกษาได้เป็นจานวนมาก รุ่นพี่ ที่ประสบความสาเร็จกลับมาช่วยเหลือน้องๆ ทาให้เด็กได้
มองเห็นคุณค่าของความเป็นคนดี เลือกดาเนินชีวิตในทิศทางที่ถูกต้อง เด็กด้อยโอกาส (ยากจน) ได้รับการยอมรับ
จากสังคม
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นายสังคม ทองมี

นายสังคม ทองมี (ครูสังคม) เกิดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2496 อายุ 62 ปี (ข้าราชการบานาญ) สาเร็จ
การศึ ก ษาครุ ศ าสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต (ศิ ล ปศึ ก ษา) จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ปั จ จุ บั น ปฏิ บั ติ ง านในต าแหน่ ง
ผู้อานวยการและประธานกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะและพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์
ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ. เลย สอนและจัดการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลา 40 ปี ลูก
ศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา
จักรีประจาปี 2558 จังหวัดเลย
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 999 ซอยประชานุเคราะห์13 ถนน เลย - ด่านซ้าย ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ 081-835-0575
จัดกระบวนการเรียนการสอนศิลปะ โดยให้เด็กทุกคนได้มองเห็นคุณค่าและความสวยงามของศิลปะและ
ประโยชน์ที่จะได้รับใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตใจ สติปัญญา ความคิด โดยปลูกฝังเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมไปพร้อมกัน เน้นสร้างคนดีก่อนคนเก่ง หาช่องทางให้เด็กแต่ละคนได้แสดงออกถึงความสามารถและ
ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตน เป็นผู้อานวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์ศิลป์สิรินธร ศูนย์ศิลปะเด็กและเยาวชนที่สมบูรณ์แบบ
แห่งแรกของอาเซียน สนับสนุนการเรียนการสอนศิลปะให้แก่เด็กนัก เรียนทุกระดับชั้นการศึกษาจนได้รับรางวัล
มากมายทั้งในและต่างประเทศ
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นางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน

นางสาวสุ พิ ท ยา เตมี ย กะลิ น (ครู สุ พิ ช ยา) เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2504 อายุ 54 ปี ส าเร็จ
การศึกษาครุ ศาสตรบั ณฑิต (สั งคมศึกษา) จากวิทยาลั ยครูล าปาง จ.ล าปาง ปัจจุบัน ปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ (บ้านสล่าเจียงตอง) ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ทา
หน้าที่สอนและจัดการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลา 24 ปี สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้
เสนอชื่อต่อคณะกรรมการพิจ ารณาคัดเลื อกครูผู้ ส มควรได้รั บพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้า ฟ้า มหาจั ก รี ใ น
ส่วนกลาง
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 11/8 หมู่ที่ 6 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ 089-264-9249
ครูผู้มีอุดมการณ์ทางานในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร เดินทางยากลาบากดูแลเด็กนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาเพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ฝึกครูใหม่ที่จะทางานอย่างมีอุดมการณ์ จัดกระบวนการ
สอนวิชาภาษาไทยแบบมีส่วนร่วมระหว่างครูและศิษย์ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ภายใน 4 เดือน จัดการสอนและ
เรียนรู้ภาษาไทยแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ 5 ขั้นตอน คานึงถึงสุขภาพอนามัยของลูกศิษย์จึงมุ่งมั่นในการหา
หนทางและวิธีให้ลูกศิษย์ได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ทั้ง 3 มื้อ
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นางสุลีกาญ ธิแจ้

นางสุลีกาญ ธิแจ้ (ครูแจ้) เกิดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2502 อายุ 56 ปี สาเร็จการศึกษาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันปฏิบัติงานในตาแหน่งครูเชี่ยวชาญ
ทาหน้ าที่จั ดการเรี ย นรู้ ให้ แก่เด็กพิเศษเรี ย นรวมในระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ สอนและจัดการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลา 35 ปี สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรีประจาปี 2558 จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 12/42 หมู่ที่10 ต.แม่เหี๊ยะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 081-998-2516
เป็นครูผู้สอนเด็กพิการ ตาบอด ออทิสติก ดาวซินโดรม บกพร่องการเรียนรู้ พิการร่างกาย ฯลฯ หรือที่
เรียกว่าเด็กพิเศษโดยที่ไม่ได้จบการศึกษาด้านนี้มาในระดับปริญญาตรี แต่เมื่อได้ทาหน้าที่ดูแลเด็กพิเศษแล้วก็ยิ่ง
ต้องการมีความรู้ในการดูแลได้ดีขึ้นจึงค้นความหาความรู้จากการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านการศึกษาพิเศษ
และได้นาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่ างดี สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กๆ ให้ได้รับการ
ยอมรับจากคนในครอบครัว สังคม และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
ทุ่มเทการสอนให้กับเด็กพิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพของผู้เรียน และ
มีความตั้งใจจะทางานช่วยเหลือผู้พิการตลอดไปชีวิต
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ร.ต.ท.สุวิทย์ ช่วยเทวฤทธิ์

ร้ อ ยต ารวจโทสุ วิ ท ย์ ช่ ว ยเทวฤทธิ์ (ครู สุ วิ ท ย์ ) เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 3 เมษายน 2511 อายุ 47 ปี ส าเร็ จ
การศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา ปัจจุบันปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ครูใหญ่ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13) ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.
นราธิวาส สอนและจัดการเรียนรู้ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเป็นระยะเวลา 16 ปี มูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี เป็ นผู้ เสนอชื่อ ต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กครูผู้ ส มควรได้รับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในส่วนกลาง
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 46 หมู่ที่ 2 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์ 090-210-4004
มีแรงบันดาลใจจากการเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตารวจตะเวณชายแดนในวัยเด็กทาให้เห็นความสาคัญของ
การศึกษาว่าช่วยสร้างโอกาส จึงเป็นจุดเปลี่ยนในการมาเป็นครูสอนในพื้นที่เสี่ยงภัย และมีปัญหาความไม่สงบใน
พื้นที่ ไม่เคยคิดย้ายงานออกนอกพื้นที่ เป็นแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์หลายคน กลับบ้านเกิดเพื่อประกอบอาชีพครู
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้นแบบด้านความขยัน อดทน มีน้าใจ ช่วยเหลือ
ชาวบ้าน นาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสร้างโอกาสแก่เด็กยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่ และเผยแพร่องค์
ความรู้สู่ชุมชน สร้างการยอมรับ ให้เกิดขึ้นกับชุมชนในการส่ งลู กหลานมาเข้าเรียนหนังสือ และสอนหลั กคิด
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนให้กับคนทุกเพศวัย โดยไม่เฉพาะแค่เด็กนักเรียน หรือสอนภายในโรงเรียนเท่านั้น
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นายแสวง เอี่ยมองค์

นายแสวง เอี่ยมองค์ (ครูแสวง) เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2479 อายุ 79 ปี (ข้าราชการบานาญ) สาเร็จ
การศึกษาการศึกษาบัณฑิต จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ปัจจุบัน
ปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
สอนและจัดการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลา 54 ปี ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้
สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจาปี 2558 จังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 592 หมู่ที่ 5 ซอย 11 ถนนบันไดอิฐ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์
081-009-6242
เป็นครูที่คนทั้งจังหวัดเพชรบุรีรู้จักถึง 3 ยุคสมัย และต่างก็ความยอมรับนับถือว่าเป็นเป็นปูชนียบุคคล
ด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบุรี ช่วยเหลือเด็กยากจนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามาอย่างยาวนาน ในระหว่าง
รั บ ราชการจะน าหลั กธรรมในการด ารงชีวิตมาสั่ งสอนลู ก ศิษ ย์ทุ กคนหน้าเสาธงเป็นประจาทุกวัน หลั งจาก
เกษียณอายุราชการในปี 2539 ก็ทางานด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจน จัด
การศึกษาให้กับเด็กยากไร้ ผู้พิการ ก่อตั้งโรงเรียนสาหรับคนตาบอด และช่วยเหลืองานด้านการศึกษาของจังหวัด
เพชรบุรีมาโดยตลอด
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นางอรพินท์ แสนรักษ์

นางอรพิน ท์ แสนรั กษ์ (ครู อรพิน ) เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2506 อายุ 52 ปี ส าเร็จการศึกษา
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาชุมชน) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัจจุบันปฏิบัติงาน
ในตาแหน่งครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ต.
เมาะมาวี อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี สอนและจัดการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลา 31 ปี มูลนิธิไทยรัฐ เป็นผู้เสนอชื่อต่อ
คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจาปี 2558 จังหวัดปัตตานี
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 26 หมู่ที่ 4 ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 โทรศัพท์ 080-017-3529
เป็นครูผู้มีอุดมการณ์ในพื้นที่ทางานในพื้นที่เสี่ยงภัยจากผู้ก่อการร้าย และมีนักเรียนที่มาจากหลายเชื้อ
ชาติศาสนา เข้าถึงครอบครัวนักเรียน บูรณาการวิถีมุสลิม สอนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดปัตตานีมาตลอด ไม่เคย
ย้ายออกนอกพื้นที่ ใช้ความจริงใจในการทางานร่วมกับคนมุสลิมที่ใช้ภาษามลายู ตั้งใจทางานในพื้นที่เสี่ยงเพื่อเด็ก
ด้อยโอกาส โดยไม่เกรงกลัวอันตราย สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาไทยให้เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน เปิดโอกาส
ให้เด็กนักเรียนได้ออกไปแสดงความสามารถในเวทีต่างๆ อย่างสม่าเสมอ สอนให้เด็กนักเรียนมีความซื่อสัตย์ มีจิต
สาธารณะ เมตตาเอื้ออาทร ฝึกให้นักเรียนมีทักษะทั้งด้านภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียนจัดการเรียนการสอน
มุ่งเน้นให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาชีวิตในอนาคตให้กับเด็กๆ
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นางอารีย์ จู่จุ้ยเอี่ยม

นางอารีย์ จู่จุ้ยเอี่ยม (ครูอารีย์) เกิดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2505 อายุ 53 ปี สาเร็จการศึกษาการศึกษา
มหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ปัจจุบันปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” อ.สาโรงทาบ จ.สุรินทร์
สอนและจัดการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลา 26 ปี ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้
สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจาปี 2558 จังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 51/7 ซอยศรีหลักเมือง 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 087-249-9004
มีจิตวิญญาณความเป็นครูแม้ว่าตนเองจะไม่ใช่เป็นคนที่เกิดในภาคอีสาน แต่ก็ ทุ่มเททาหน้าที่ครูพื้นที่
ชายแดนกันดานห่างไกล เด็กนักเรียนมีฐานะยากจน สละเวลาส่วนตัวออกเยี่ยมบ้านลูกศิษย์อยู่เป็นประจาและทา
มาโดยตลอด เพื่อทาความรู้จักกับนักเรียนแต่ละคนเพื่อสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้ปกครอง มีหลักสอนที่นา
ทั้งวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) และวิชาทักษะชีวิต ควบคู่กันไปจึงทาให้เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ที่จบไปมีทักษะชีวิต
เข้าใจโลกปัจจุบัน สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทาหน้าที่ในบทบาทของครูแนะแนวที่ใส่ใจกับ
อนาคตของเด็กทุกคนไม่เลือกปฏิบัติ เข้าใจในความแตกต่างและศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน แนะนา
ทางการเรียนรู้เพื่อการดารงชีวิตในอนาคต ทั้งการทางาน เรียนรู้ด้วยตัวเอง การยอมรับในศักยภาพของตัวเอง
การมองโลกของความเป็นจริงมากกว่าความเฟ้อฝัน จนนาไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้ นักเรียนได้เรียนต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาของประเทศ
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