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รายชื่อครูดีเดน
“รางวัลครูเจาฟากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร”
ประจําป พ.ศ. 2552 (รุนที่ 1) รวม 2 หนวยงานๆ ละ 3 รางวัล (6 รางวัล)
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงสนพระทัย
และหวงใยใน การพัฒนาดานการศึกษาของประชาชนผูดอยโอกาสในการทองถิ่นทุรกันดารอยางสม่ําเสมอ
ตลอดมา หลังจากที่พระองคทานทรงสิ้นพระชนม ในวันที่ 2 มกราคม 2551 “โครงการพระเมตตาสมเด็จยา ” ซึ่ง
อยูภายใตพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรจึงได
จัดทําโครงการครูดีเดน “รางวัลครูเจาฟากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ” เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติ เปนขวัญ
และกําลังใจใหแกครูเสียสละที่ปฏิบติงานในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนที่อยูหางไกล โดยรวมกับสํานักงาน กศน. และ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนในการ
ดําเนินการคัดเลือกครูดีเดน ซึ่งเริ่มในป 2552 เปนปแรก ทั้งนี้เพื่อเปนการเผยแพรผลงาน คุณงามความดีและยก
ยองเชิดชูเกียรติผูไดรับรางวัลใหเปนแบบอยางของการทําดีในสังคมไทย โดยกําหนดการประกาศผลรางวัลใน
วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ซึ่งตรงกับวันคลายวันประสูติของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร
หลักเกณฑในการคัดเลือก
1. ครูอาสาสมัคร ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.) ในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ
2. ครูตาํ รวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใน 9 จังหวัดภาคเหนือและ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต
3. ปฏิบัติหนาที่อยูในพื้นที่ทุรกันดารบนพื้นที่สูง (ตามขอ 1 .) อยางนอย 3 ปขึ้นไป และมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมที่สงเสริมหรือเทิดพระเกียรติในสวนที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย
4. ประพฤติและปฏิบัติตาม 3 หลักการ คือ หลักการครองตน ครองคน และครองงาน
ผลการพิจารณาและตัดสินรอบสุดทาย ครูดีเดน รวม 6 ทาน ดังนี้
สํานักบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
1. นางสาวอิสริยาพร ศิริเจริญ ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
บานปตุคี อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
2. นางนฤมล
แกวสัมฤทธิ์ ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
บานกรูโบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
3. นายสิงหา
แซตึ้ง ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
บานแมปอก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

“แมฟา หลวง”
“แมฟา หลวง”
“แมฟา หลวง”
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โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
1. ด.ต. ประทาน เชื้อเมืองพาน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานเลอตอ
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
2. ด.ต. สุพจน หมัดโซะ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ
อําเภอยะหา จังหวัดยะลา
3. ส.ต.ท. เฉลิมชัย สิทธิ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานศรีสมวงศ
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
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ครูอิสริยาพร ศิริเจริญ
อายุ 33 ป อายุงาน 9 ป 6 เดือน
ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานปตุคี อ.อมกอย จ.เชียงใหม
โทรศัพท 089 – 554 1576
ผลงาน
1. ไดรับรางวัลชนะเลิศ ศูนยการเรียนดีเดน อ.อมกอย ที่มี ศศช.อยูมากกวา 102 แหง
2. มีการคิดนวัตกรรมมาประยุกตใชกับโรงเรียน เชน
- การวางผังอาคารรูปตัว H มีการกั้นระแนงชวงบนของอาคารใหโปรง เพื่อใหลมพัดระบายไม
รอนและเวลาพักเรียนสามารถมองเห็นแปลงผักในพื้นที่รอบๆตัวอาคารได
- มีการนําจุดออนมาพัฒนา เนื่องจากตั้งบนพื้นที่ลาดชันแตดัดแปลงใหเกิดประโยชนจากฝายน้ํา
ลนและปลูกพืชน้ําสามารถนํามาประกอบอาหารเลี้ยงสัตวได
- ริเริ่มการเลี้ยงไสเดือนจากเศษอาหาร ซึ่งเปนตนวัฏจักรของอาหารสัตว เชน ปลา , ไก
3. ดําเนินโครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จากโรงเรียนสูทองถิ่น
- มีการเลี้ยงไกเนื้อและไกไขในโรงเรียน และสงเสริมใหชาวบานเลี้ยงดวย ทั้งนี้ชาวบานได
ผลผลิตนํามาขายใหโรงเรียนประกอบอาหารกลางวัน เปนรายได เสริมใหชาวบาน
4. โครงการพีส่ อนนอง ฝกความเปนผูนํา และความกลาแสดงออก
5. เปนที่รักของชาวบานและชุมชนมาก เนื่องจากใกลชิดชาวบานและใหความชวยเหลือในดานตางๆ
มากกวา 10 ป
6. มีโครงการอนุรักษพันธุขาวกระเหรี่ยง และอนุรักษเครื่องใชหัตกรรมพื้นบานกระเหรี่ยง
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ครูนฤมล แกวสัมฤทธิ์
อายุ 44 ป อายุงาน 12 ป 10 เดือน
ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานกรูโบ อ.อุมผาง จ.ตาก
โทรศัพท 089 – 562 5114
ผลงาน

1. พื้นที่โรงเรียนทุรกันดารและหางไกลจากอําเภออุมผางมาก (ฤดูแลงใชเวลาเดินทาง 6-7 ชม. ฤดูฝน
ตองเดินเทา 2-3 วัน)
2. เปนผูเริ่มกอตั้ง ศศช.บานกรูโบ เมือ่ 12 ปที่แลว และปฏิบัติหนาที่คนเดียวมาโดยตลอด มีประวัติ
การเจ็บปวยรุนแรงในพื้นที่ เชน ไขมาลาเรีย ไขหวัดใหญ กวา 27 ครั้ง
3. เปนที่รักของชาวบานและชุมชน สนับสนุนการสงเสริมอาชีพ เชน การกอตั้งกลุมพริกแหง กลุมทอ
ผากระเหรี่ยง การกอตั้งธนาคารขาวใหชุมชน
4. เปนแกนหลักในการประสานงานของมูลนิธิตางๆ ในชุมชน เชน มูลนิธิ พอสว. มูลนิธิสืบนาคะ
เสถียร เพื่อชวยเหลือดานสาธารณสุข การสงเสริมอาชีพและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน
5. เคยไดรับพระราชทานเหรียญที่ระลึก ในฐานะครูอาสาผูเสียสละชวยเหลือชีวิตเด็กกําพรา จาก
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ป 2542
6. มีการจัดระเบียบการเรียนการสอนที่ดี
และดูแลโรงเรียนใหอยูในสภาพสะอาดเรียบรอยกวา
โรงเรียนทัว่ ไป
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ครูสิงหา แซตึ้ง
อายุ 40 ป อายุงาน 17 ป 3 เดือน
ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานแมปอก อ.แมแจม จ.เชียงใหม
โทรศัพท 086 – 188 0681
ผลงาน

1. รางวัลครูดีเดน มูลนิธิ สมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ ป 2541 และครูสดุดี อ.แมแจม ป 2546
2. เปนผูก อตั้งโรงเรียนแมปอก และนํานวัตกรรมมาประยุกตใชกับโรงเรียน เชน อาคารโรงเรียนที่
ออกแบบเหมือนบาน ใหบรรยากาศทีอ่ บอุน มีการยกหลายระดับโดยใชระดับในการแยกพื้นที่ใช
สอย การสรางโรงครัวเชื่อมจากอาคารเรียนที่โปรง เปนระเบียบ เรียบรอย
3. เปนผูรวมกอตั้งชุมชนการเรียนรูสมเด็จยา อ.แมแจม
- ริเริ่มกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เยี่ยมบานบนดอย
- จัดทําหลักสูตรรวม “กระทบไมกระเหรี่ยง (จิกลิ)”
4. เปนครูที่สามารถถายทอดประสบการณใหครู ศศช. รุนตอๆ ไปได
5. มีประสบการณทางดานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถถายทอดและปฏิบัติตนเปน
ตัวอยางที่ดี
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ด.ต.ประทาน เชื้อเมืองพาน
อายุ 41 ป อายุงาน 15 ป
ครูใหญ โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบานเลอตอ อ.แมระมาด จ.ตาก
โทรศัพท 085 - 694 0394
ผลงาน

1. ปฏิบัติงานอยูในพื้นที่ทุรกันดารมากกวา 10 ป ที่โรงเรียน ตชด.บานเลอตอ อยูเขตติด อ.อมกอย การ
เดินทางคอนขางยากลําบากมาก เพราะเปนทางลาดชันมาก บนพื้นที่สูงกวา 1 ,000 เมตร ฤดูแลง
เดินทางมากกวา 4 ชม. ในฤดูฝนรถยนตเขาไมถึงและมีตัวทากชุกตลอดการเดินทาง การสงอาหาร
กลางวันทางเฮลิคอปเตอรไดทางเดียว
2. สงเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่ดี เชน การเลี้ยงปลา หมู ไก ผักสวนครัว และไมผลตางๆ
3. สงเสริมอาชีพผาทอพื้นเมือง ใหแกนักเรียนในโรงเรียน
4. ชุมชนและชาวบานมีความรักและเคารพครูมาก ใหความชวยเหลืองานโรงเรียนอยางเต็มที่
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ด.ต.สุพจน หมัดโซะ
อายุ 44 ป อายุงาน 16 ป 8 เดือน
ครูใหญ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ2 อ.ยะหา จ.ยะลา
โทรศัพท 089 – 598 5147
ผลงาน

1. โรงเรียนตั้งอยูในพื้นที่สีแดงสุดของ อ.ยะหา จ.ยะลา เสี่ยงตอภัยอันตรายไดตลอดเวลา ครูตอง
ผลัดเปลี่ยนเปนเวรยามในบางครั้ง
2. สอนที่ รร.ตชด.โรงงานยาสูบ2 มากกวา 17 ป มีความผูกพันที่ดีกับชาวบานและชุมชนเปนอยางมาก
3. สามารถนําพานักเรียนชนะเลิศในหลายรางวัล ไดแก
- รางวัลชนะเลิศหุนยนตบังคับ ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต 2 ป ติดตอกัน ป 2550-2551
- รางวัล รองชนะเลิศหุนยนตบังคับระดับประเทศใน ป 2551
- รางวัลชนะเลิศแขงขันการประกวด บันทึกบัญชีสหกรณ ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต ป 2551
- รางวัลชนะเลิศ การบันทึกรายงานการประชุม ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต ป 2551
4. ไดรับรางวัลครูนอยดีเดน ป 2538 และรับเข็มพระราชทานเชิดชูเกียรติขั้นที่ 2 จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ป 2546
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ส.ต.ท.เฉลิมชัย สิทธิ
อายุ 36 ป อายุงาน 4 ป
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ศรีสมวงศ อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย
โทรศัพท …..
ผลงาน

1. เปนผูริเริ่มโครงการหุนยนตของโรงเรียนและไดรับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ ประเภทหุนยนตแบบ
บังคับมือ ชวงชั้นที่ 1-2 จาก สพฐ.
2. นํานวัตกรรมมาประยุกตใชกับการสอนวิทยาศาสตร เชน การออกแบบหุนยนตในรูปแบบตางๆ
ทําใหเด็กสนุกสนานและกระตือรือรนที่จะฝกฝนอยูตลอดเวลา แมนอกเวลาเรียน
3. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
4. การนําเศษกระดาษเหลือใชมาทํางานฝมือ
5. การบวชปา เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษ
6. การจัดตั้งปาชุมชน
7. การใหความรูและรวมกับชาวบานในเรื่องไฟปา
8. การสงเสริมใหชาวบานเพาะขยายพันธุหนอนไมไผเพื่อจําหนาย
9. สงเสริมการปกผาซึ่งเปนการรวมกลุมของแมบานและนําผลผลิตที่ไดสงจําหนายที่รานภูฟา

