ด้ านการศึกษาและพัฒนาตนเอง
นางสาวจินดารัตน์ มณีแก้ ว ปั จจุบนั อายุ 22 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
มนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง อาศัยอยู่ชมุ ชนเคหะดินแดง
เธอเป็ นผู้เสียสละเวลาช่วยเหลืองานชุมชน โดยนําความรู้ ความสามารถของตนเองไป
ช่วยเหลือผู้อืน นับตังแต่ปี 2552 ด้ วยการเป็ นอาสาสมัครสอนนาฏศิลป์สากลของศูนย์เยาวชน
กรุงเทพมหานครไทย-ญีปุ่ น , เป็ นพิธีกรในการจัดกิจกรรมด้ านต่างๆ ของศูนย์เยาวชน นอกจากนี
เธอยังพัฒนาตนเองด้ านภาษาอังกฤษ ด้ วยการสอนภาษาอังกฤษให้ กบั เด็กๆ ในชุมชน และพัฒนา
ตนเองจนสามารถได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นตัวแทนของกรุงเทพมหานคร เป็ นฑูตเยาวชนแลกเปลียน
สันติภาพโลก ณ ประเทศรัสเซีย, ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นเยาวชนดีเด่นของกรุ งเทพมหานคร และเป็ นนักศึกษาดีเด่นได้ รับ
รางวัล “เพชรประดับราม” จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง จนได้ รับการยอมรับและได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นตัวแทนของประเทศ
เพือไปแลกเปลียนกับเยาวชนนานาชาติ

นางสาวธนัฐชฏา เหลืองประดับใจ อายุ 17 ปี ปั จจุบนั กําลังศึกษาอยู่ชนมั
ั ธยมศึกษาปี ที 6
โรงเรี ยนยอเซฟอุปถัมภ์ เกรดเฉลีย (GPAX) 3.99 อาศัยอยู่ชมุ ชนหมู่บ้านพุดตาล เขตหนองแขม
เป็ นเด็กทีมีผลการเรียนดีเยียมติดต่อกัน 5 ปี (ม.1 –ม6) และยังมีความสามารถพิเศษด้ านอืนๆ
อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมด้ านนาฎศิลป์ การร้ องเพลง ฯลฯ และยังได้ รับรางวัลอีกมากมาย
เช่น รางวัลผู้ใช้ ภาษาไทยดีเด่น , รางวัลเหรียญทองจากการแข่งสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ และ
ได้ รับการคัดเลือกผ่านการอบรมชีววิทยาโอลิมปิ กวิชาการ และเป็ นตัวแทนแข่งขันระดับชาติได้ รับ
รางวัลเหรี ยญทองแดง ได้ รับรางวัลเกียรติบตั รเรียนดีมีผลการเรียนยอดเยียมติดต่อกัน 5 ปี เป็ นต้ น
นอกจากนีเธอยังได้ จัดตังโครงการพีติวน้ องเพือสอบเข้ าค่าย สอวน. สาขาวิชาชีววิทยาของโรงเรี ยนด้ วย

นางสาวภัทรวรินทร์ ผลสวัสด์ อายุ 19 ปี ปั จจุบนั กําลังศึกษาอยู่ชนปี
ั ที 1 คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาศัยอยู่ชมุ ชนแฟลต 19-22 เขตคลองเตย เป็ นผู้
ทีมีผลการเรียนดีเยียมเป็ นอันดับ 2 ด้ วยเกรดเฉลียรวม 3.73 ในระดับมัธยมปลาย และสามารถสอบ
นักธรรม ตรี โท เอก
เธอทํางานพิเศษหารายได้ เพือแบ่งเบาภาระของครอบครัวและการศึกษาของเธอ แต่ก็ไม่สามารถ
ไปเรียนในสถาบันกวดวิชาเพราะค่าใช้ จ่ายทีสูง เธอจึงตัดใจหันมาเรียนใน Youtube เข้ าห้ องสมุด ไป
ตามสถานทีติวฟรี และเธอก็สามารถสอบเข้ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ เป็ นคนเดียวในรุ่นของ
โรงเรี ยนทีสามารถสอบได้

ด้ านคุณธรรม
นางสาวสิธิชา แสงมังมี อายุ 18 ปี ปั จจุบนั กําลังศึกษาอยู่ ปี 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม ซึง
เป็ นโควตาเรี ยนฟรี พ่อแม่หย่าร้ างกัน เธอและน้ องๆ จึงมาอาศัยอยู่กบั ตายายทีมีหลานๆ ทีต้ องดูแล
อยู่แล้ วครอบครัวของเธอจึงเป็ นครอบครัวใหญ่ทีอาศัยอยู่ร่วมกัน 9 ชีวิต ด้ วยรายได้ เพียงเดือนละ
6,500.- บาทของผู้เป็ นตาทีมีอาชีพแบกหามทัวไป ส่วนยายมีโรคประจําตัวจึงไม่สามารถประกอบ
อาชีพช่วยเหลือตาได้
เธอจึงแบ่งเวลาจากการเรียนเพือหารายได้ พิเศษตังแต่เรียนอยู่ชนมั
ั ธยมศึกษาปี ที 1 โดยรายได้
จะให้ ยายไว้ ใช้ จ่ายในครอบครัว รวมถึงเรืองการศึกษาของเธอและน้ องๆ ด้ วย กว่า 7 ปี ทีเธอต้ องดินรน
เกินตัวเพือแบ่งเบาภาระของตาและยายผู้มีพระคุณ และยังแบ่งเวลาช่วยเหลืองานของพีๆ ทีมูลนิธิดวงประทีปด้ วยแล้ ว ผลการ
เรียนของเธอก็จดั อยู่ในลําดับทีดีด้วย

นายวัชรพล ตรีเดช ปั จจุบนั อายุ 18 ปี กําลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปี ที 6 โรงเรียนเทพ
ลีลา อาศัยอยู่ทีชุมชนน้ อมเกล้ า เขตวังทองหลาง
เมือปี 2538 พ่อของเขาถูกกระแสไฟฟ้าช็อต จึงทําให้ ต้องถูกตัดแขนทัง 2 ข้ าง ทําให้
พ่อไม่สะดวกในการประกอบอาชีพรับซือของเก่าทีเคยขีซาเล้ งไปตระเวนเก็บและรับซือของ
เก่าตามทีต่างๆ ได้ ยามว่างเว้ นจากการเรี ยนเขาจะเป็ นผู้ขีซาเล้ งพาพ่อไปซือของเก่า และ
เป็ นผู้ยกของให้ บางครังก็จะมีย่าไปช่วยอีกแรงหนึง วันไหนทีเขาไม่สามารถไปได้ ก็จะขาดรายได้ ด้ วยความกตัญ ู ไม่นิงดู
ดาย ทุกเช้ าเขาจะเป็ นเด็กวัด ช่วยพระบิณฑบาตร เมือเสร็จกิจก็จะนําอาหารทีได้ รับอนุญาตจากวัดมาจุนเจือครอบครัว เขาทํา
อย่างนีโดยไม่อายใคร เขาทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็ นการรับจ้ างล้ างจานตามงานต่างๆ , รับจ้ างซือของโดยใช้ ซาเล้ งพาหนะคู่ชีพหา
รายได้ พิเศษ ถึงแม้ ว่าจะดินรนเพือปากท้ องของพ่อ ย่า ตนเอง และคนในครอบครัวอย่างไร เขาก็ไม่ทิงการเรียน และยังแบ่ง
เวลามาทํากิจกรรมกับชุมชนและสังคมร่วมกับสํานักงานทรัพย์ สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ด้วย

นายปิ ยะพงษ์ ปั นใจ อายุ 15 ปี ปั จจุบนั ศึกษาอยู่ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรียน
ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา อาศัยอยู่กบั ยายในชุมชนล็อค 1-2-3 เขตคลองเตย
แม่ของเขาเสียชีวิต พ่อหายสาบสูญไม่สามารถติดต่อได้ เขาจึงต้ องมาอาศัยอยู่กบั ยายทีมี
อาชีพรับจ้ างทัวไป รายได้ ไม่แน่นอน ปิ ยะพงษ์ เป็ นเด็กทีมีความกตัญ ูต่อครอบครัว หลังเลิก
เรียนและวันหยุด หรือช่วงปิ ดเทอม เขาจะรับหน้ าทีสิงสินค้ าจากร้ านโชห่วยให้ กบั ลูกค้ าในชุมชน
มีรายได้ เพียง 100 บาทต่อวัน แต่ถ้าเป็ นวันเสาร์ -อาทิตย์จะได้ ค่าตอบแทนวันละ 200.-บาท
รายได้ ทีได้ รับเขาจะนําไปให้ ยายเพือใช้ จ่ายในครอบครัว และค่าเล่าเรียน และถ้ ามีเวลาว่างจากการเรี ยน การหารายได้ พิเศษ
เขาจะแบ่งเวลามาช่วยงานชุมชน มีจิตอาสาเป็ นแกนนําเยาวชน เป็ นพีเลียงร่วมกับแกนนําเครือข่ายเยาวชน มูลนิธิดวงประทีป

ด้ านสังคมและพัฒนาชุมชน

นายจตุรพร ถาวรบัณฑิต อายุ 18 ปี กําลังศึกษาอยู่ปีที 1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็ นโควตาเรียนฟรี อาศัยอยู่ในชุมชนล็อค1-2-3 เขตคลองเตย
จตุรพรจะซึมซับความมีนําใจเสียสละจากผู้เป็ นพ่อ แม่ และการร่วมทํากิจกรรมทีสร้ างสรรค์กบั
โครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิดวงประทีปทุกครัง จึงทําให้ เขาเป็ นเยาวชนทีมีจิตสํานึกโดยทีไม่ต้อง
รอการร้ องขอความช่วยเหลือ กิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวมไม่ว่าจะเป็ นการให้ ความรู้ใน
เรือง การป้องกันตัวเองจากภัยคุกคาม การรู้จักโทษของยาเสพติด หรือกระทังกิจกรรมทีเป็ นปั ญหา
ของสังคมโดยรวมก็คือ การขายตรงความรู้เรืองเอดส์ และการตังครรภ์ ไม่พึงประสงค์ สคู่ นในชุมชน
เพือลดปั ญหาการตังครรภ์ ไม่พร้ อม เขาร่วมทํากิจกรรมหลากหลายเหล่านีอย่างต่อเนืองตังแต่ศึกษา
อยู่ชนมั
ั ธยมศึกษาปี ที 1 จนกระทังปั จจุบนั

นางสาวภัทรวดี ใจทอง อายุ 18 ปี กําลังศึกษาอยู่ปี 1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาศัยอยู่ทีอําเภอบ้ านฉาง จังหวัดระยอง
เธอเริมทํากิจกรรมด้ วยการหาความหมายของคําว่า “จิตอาสา” โดยการเข้ าร่วมกิจกรรมให้
ความรู้เรือง HIV ด้ วยรูปแบบและกิจกรรมทีส่งเสริ มโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
ของตนเอง จึงเป็ นทีมาของการทํากิจกรรมให้ ความรู้ คนในชุมชน และยังได้ ทํากิจกรรมพัฒนาเด็ก
และเยาวชนควบคู่ไปด้ วย ทังโครงการจิตอาสา สร้ างพืนทีสร้ างสรรค์ให้ แก่เยาวชนผ่านการเสนอ
โครงการพัฒนาต่างๆ เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในชุมชนให้ มากขึน โดยจะ
เริมทีตัวเองก่อนและส่งต่อการทําความดีด้วยจิตอาสาสู่คนรอบข้ าง ด้ วยการ
ชักชวนให้ เข้ ามาทํากิจกรรม และต่อยอดให้ มีเครือข่ายคนทําดี ทําจิตอาสาเพิมมากขึน โดยให้ ผ้ รู ่ วมกิจกรรมได้ เรี ยนรู้ทีจะเป็ น
ผู้ให้ มากกว่า ทีจะเป็ นผู้รับ

นายเอกชัย จารย์ ลี อายุ 23 ปี กําลังศึกษาอยู่ปี 2 สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง อาศัยอยู่ที อําเภอบ้ านนา จังหวัดนครนายก
เริมสนใจงานพัฒนาจากความต้ องการความสนุกและได้ พบเพือน แต่สงหนึ
ิ งทีเขาได้ รับโดย
ไม่ร้ ูตัวคือความรู้ทีได้ รับจากการอบรมและนําไปสูก่ ารเป็ นวิทยากรให้ ความรู้เรือง HIV ที
โรงพยาบาลบ้ านนา จังหวัดนครนายก และพัฒนาขึนมาเรือยๆ จนเป็ นวิทยากรทีเก่ง จากวิทยากร
ให้ ความรู้เรือง HIV เขาเริมสนใจทีจะช่วยเหลือผู้อืนด้ วยการเป็ นอสม. เพือเข้ าถึงกลุม่ คนในชุมชน
ได้ มากขึน นอกจากการเป็ นวิทยากรทีโรงพยาบาลบ้ านนา และได้ รับเลือกให้ เป็ นประธานกลุ่มฟ้าสี
หมอก เป็ นทีปรึกษาสภาเยาวชน จังหวัดนครนายก ประธานกลุ่มทีนเซนเตอร์ โรงพยาบาลบ้ านนา และเป็ นครูพิเศษ กศน.
กิจกรรมหลากหลายต่างๆ เหล่านีทําให้ ความรู้ สกึ ทีร่ วมกิจกรรมเพือความสนุก เปลียนเป็ นความสุขทีได้ ทํางานพัฒนาชุมชน และ
ช่วยเหลือสังคม

