
ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง 

 

 นางสาวจินดารัตน์  มณีแก้ว    ปัจจบุนัอาย ุ 22 ปี  จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะ

มนษุย์ศาสตร์ เอกภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง  อาศยัอยู่ชมุชนเคหะดินแดง 

            เธอเป็นผู้ เสยีสละเวลาช่วยเหลอืงานชุมชน โดยนําความรู้ความสามารถของตนเองไป

ช่วยเหลอืผู้อืน นบัตงัแต่ปี 2552  ด้วยการเป็นอาสาสมคัรสอนนาฏศิลป์สากลของศนูย์เยาวชน

กรุงเทพมหานครไทย-ญีปุ่ น , เป็นพิธีกรในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ของศนูย์เยาวชน      นอกจากนี

เธอยงัพฒันาตนเองด้านภาษาองักฤษ   ด้วยการสอนภาษาองักฤษให้กบัเด็กๆ ในชมุชน  และพฒันา

ตนเองจนสามารถได้รับการคัดเลอืกให้เป็นตวัแทนของกรุงเทพมหานคร เป็นฑตูเยาวชนแลกเปลียน

สนัติภาพโลก ณ ประเทศรัสเซีย, ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นเยาวชนดีเด่นของกรุงเทพมหานคร  และเป็นนกัศึกษาดีเด่นได้รับ

รางวัล “เพชรประดบัราม” จากมหาวิทยาลยัรามคําแหง  จนได้รับการยอมรับและได้รับการคัดเลอืกให้เป็นตวัแทนของประเทศ

เพือไปแลกเปลียนกบัเยาวชนนานาชาติ  

 

 

         นางสาวธนฐัชฏา  เหลอืงประดบัใจ อาย ุ17 ปี  ปัจจบุนักําลงัศกึษาอยู่ชนัมธัยมศกึษาปีที 6 

โรงเรียนยอเซฟอปุถัมภ์  เกรดเฉลยี (GPAX) 3.99  อาศยัอยู่ชมุชนหมู่บ้านพดุตาล เขตหนองแขม 

         เป็นเด็กทีมีผลการเรียนดีเยียมติดต่อกนั 5 ปี (ม.1 –ม6) และยงัมีความสามารถพิเศษด้านอืนๆ   

อาทิ  การแสดงศิลปวฒันธรรมด้านนาฎศิลป์   การร้องเพลง ฯลฯ และยงัได้รับรางวัลอีกมากมาย  

เช่น รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  ,  รางวัลเหรียญทองจากการแข่งสนุทรพจน์ภาษาองักฤษ   และ

ได้รับการคัดเลอืกผ่านการอบรมชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการ  และเป็นตวัแทนแข่งขนัระดบัชาติได้รับ

รางวัลเหรียญทองแดง ได้รับรางวลัเกียรติบตัรเรียนดีมีผลการเรียนยอดเยียมติดต่อกนั 5 ปี เป็นต้น      

นอกจากนีเธอยงัได้จัดตงัโครงการพีติวน้องเพือสอบเข้าค่าย สอวน.  สาขาวิชาชีววิทยาของโรงเรียนด้วย  

 

 

นางสาวภัทรวรินทร์  ผลสวสัด์   อาย ุ19 ปี  ปัจจบุนักําลงัศึกษาอยู่ชนัปีที 1 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาศยัอยู่ชมุชนแฟลต 19-22 เขตคลองเตย  เป็นผู้

ทีมีผลการเรียนดีเยียมเป็นอนัดบั 2 ด้วยเกรดเฉลยีรวม 3.73 ในระดบัมธัยมปลาย  และสามารถสอบ

นกัธรรม ตรี โท เอก  

       เธอทํางานพิเศษหารายได้เพือแบ่งเบาภาระของครอบครัวและการศึกษาของเธอ แต่ก็ไม่สามารถ

ไปเรียนในสถาบนักวดวิชาเพราะค่าใช้จ่ายทีสงู เธอจงึตัดใจหนัมาเรียนใน Youtube  เข้าห้องสมุด ไป

ตามสถานทีติวฟรี และเธอก็สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ได้   เป็นคนเดียวในรุ่นของ

โรงเรียนทีสามารถสอบได้      

 

 

 

 



ด้านคุณธรรม 

 

 นางสาวสธิิชา  แสงมงัมี  อาย ุ18 ปี ปัจจบุนักําลงัศกึษาอยู่ ปี 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัสยาม ซงึ

เป็นโควตาเรียนฟรี พ่อแม่หย่าร้างกนั  เธอและน้องๆ จงึมาอาศยัอยู่กบัตายายทีมีหลานๆ ทีต้องดแูล

อยู่แล้วครอบครัวของเธอจงึเป็นครอบครัวใหญ่ทีอาศยัอยู่ร่วมกนั 9 ชีวิต  ด้วยรายได้เพียงเดือนละ 

6,500.- บาทของผู้ เป็นตาทีมีอาชีพแบกหามทวัไป  สว่นยายมีโรคประจําตัวจงึไม่สามารถประกอบ

อาชีพช่วยเหลอืตาได้ 

  เธอจงึแบ่งเวลาจากการเรียนเพือหารายได้พิเศษตงัแต่เรียนอยู่ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โดยรายได้

จะให้ยายไว้ใช้จ่ายในครอบครัว รวมถึงเรืองการศกึษาของเธอและน้องๆ ด้วย  กว่า 7 ปีทีเธอต้องดินรน

เกินตวัเพือแบ่งเบาภาระของตาและยายผู้ มีพระคณุ และยงัแบ่งเวลาช่วยเหลอืงานของพีๆ ทีมลูนิธิดวงประทีปด้วยแล้ว  ผลการ

เรียนของเธอก็จดัอยู่ในลาํดบัทีดีด้วย 

 

 

  นายวชัรพล  ตรีเดช  ปัจจบุนัอาย ุ18 ปี กําลงัศึกษาอยู่ระดบัมธัยมศกึษาปีที 6 โรงเรียนเทพ

ลลีา อาศยัอยู่ทีชมุชนน้อมเกล้า เขตวังทองหลาง 

         เมือปี 2538 พ่อของเขาถกูกระแสไฟฟ้าช็อต จงึทําให้ต้องถกูตดัแขนทงั 2 ข้าง  ทําให้

พ่อไม่สะดวกในการประกอบอาชีพรับซือของเก่าทีเคยขีซาเล้งไปตระเวนเก็บและรับซือของ

เก่าตามทีต่างๆ ได้  ยามว่างเว้นจากการเรียนเขาจะเป็นผู้ขีซาเล้งพาพ่อไปซือของเก่า และ

เป็นผู้ยกของให้    บางครังก็จะมีย่าไปช่วยอีกแรงหนงึ   วนัไหนทีเขาไม่สามารถไปได้ก็จะขาดรายได้    ด้วยความกตัญ  ูไม่นิงดู

ดาย ทกุเช้าเขาจะเป็นเด็กวดั ช่วยพระบิณฑบาตร เมือเสร็จกิจก็จะนําอาหารทีได้รับอนุญาตจากวัดมาจนุเจือครอบครัว เขาทํา

อย่างนีโดยไม่อายใคร  เขาทําทกุอย่างไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างล้างจานตามงานต่างๆ , รับจ้างซือของโดยใช้ซาเล้งพาหนะคู่ชีพหา

รายได้พิเศษ  ถงึแม้ว่าจะดินรนเพือปากท้องของพ่อ ย่า ตนเอง และคนในครอบครัวอย่างไร  เขาก็ไม่ทิงการเรียน และยังแบ่ง

เวลามาทํากิจกรรมกบัชมุชนและสงัคมร่วมกบัสํานกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ด้วย  

 

 

นายปิยะพงษ์  ปันใจ   อาย ุ15 ปี  ปัจจบุนัศกึษาอยู่ระดบัชนัมธัยมศกึษาปีที 3 โรงเรียน

ชมุชนหมู่บ้านพฒันา อาศยัอยู่กบัยายในชมุชนลอ็ค 1-2-3 เขตคลองเตย   

    แม่ของเขาเสยีชีวิต พ่อหายสาบสญูไม่สามารถติดต่อได้  เขาจงึต้องมาอาศยัอยู่กบัยายทีมี

อาชีพรับจ้างทวัไป รายได้ไม่แน่นอน   ปิยะพงษ์เป็นเด็กทีมีความกตญั ูต่อครอบครัว หลงัเลิก

เรียนและวนัหยดุ หรือช่วงปิดเทอม เขาจะรับหน้าทีสงิสนิค้าจากร้านโชห่วยให้กบัลกูค้าในชมุชน 

มีรายได้เพียง 100 บาทต่อวนั  แต่ถ้าเป็นวนัเสาร์-อาทิตย์จะได้ค่าตอบแทนวนัละ 200.-บาท  

รายได้ทีได้รับเขาจะนําไปให้ยายเพือใช้จ่ายในครอบครัว และค่าเล่าเรียน  และถ้ามีเวลาว่างจากการเรียน  การหารายได้พิเศษ   

เขาจะแบ่งเวลามาช่วยงานชุมชน มีจิตอาสาเป็นแกนนําเยาวชน  เป็นพีเลยีงร่วมกบัแกนนําเครือข่ายเยาวชน มูลนิธิดวงประทีป  

 

 

 



ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน 

 

 

         นายจตรุพร  ถาวรบณัฑิต  อาย ุ18 ปี  กําลงัศึกษาอยู่ปีที 1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสยาม  เป็นโควตาเรียนฟรี อาศยัอยู่ในชมุชนลอ็ค1-2-3 เขตคลองเตย     

จตรุพรจะซึมซบัความมีนําใจเสียสละจากผู้ เป็นพ่อ แม่ และการร่วมทํากิจกรรมทีสร้างสรรค์กบั

โครงการทนุการศกึษาของมลูนิธิดวงประทีปทกุครัง จงึทําให้เขาเป็นเยาวชนทีมีจิตสํานกึโดยทีไม่ต้อง

รอการร้องขอความช่วยเหลอื    กิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวมไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ใน

เรือง การป้องกนัตวัเองจากภัยคกุคาม การรู้จักโทษของยาเสพติด หรือกระทังกิจกรรมทีเป็นปัญหา

ของสงัคมโดยรวมก็คือ การขายตรงความรู้เรืองเอดส์ และการตงัครรภ์ไม่พึงประสงค์สูค่นในชมุชน  

เพือลดปัญหาการตงัครรภ์ไม่พร้อม   เขาร่วมทํากิจกรรมหลากหลายเหลา่นีอย่างต่อเนืองตังแต่ศึกษา

อยู่ชนัมธัยมศกึษาปีที 1 จนกระทงัปัจจบุนั 

  

 

นางสาวภัทรวดี  ใจทอง  อาย ุ18 ปี  กําลงัศกึษาอยู่ปี 1 คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยั

หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อาศยัอยู่ทีอําเภอบ้านฉาง จงัหวัดระยอง   

          เธอเริมทํากิจกรรมด้วยการหาความหมายของคําว่า “จิตอาสา” โดยการเข้าร่วมกิจกรรมให้

ความรู้เรือง HIV   ด้วยรูปแบบและกิจกรรมทีสง่เสริมโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาความสามารถ

ของตนเอง  จงึเป็นทีมาของการทํากิจกรรมให้ความรู้คนในชุมชน  และยงัได้ทํากิจกรรมพฒันาเด็ก

และเยาวชนควบคู่ไปด้วย ทงัโครงการจิตอาสา สร้างพืนทีสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนผ่านการเสนอ

โครงการพฒันาต่างๆ    เพือพฒันาคณุภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในชมุชนให้มากขนึ    โดยจะ

เริมทีตวัเองก่อนและสง่ต่อการทําความดีด้วยจิตอาสาสู่คนรอบข้าง ด้วยการ   

ชกัชวนให้เข้ามาทํากิจกรรม  และต่อยอดให้มีเครือข่ายคนทําดี ทําจิตอาสาเพิมมากขนึ โดยให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ทีจะเป็น

ผู้ให้มากกว่า ทีจะเป็นผู้ รับ  

 

 

นายเอกชยั  จารย์ล ี   อาย ุ23 ปี กําลงัศกึษาอยู่ปี 2 สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รามคําแหง อาศยัอยู่ที อําเภอบ้านนา จงัหวดันครนายก  

    เริมสนใจงานพฒันาจากความต้องการความสนุกและได้พบเพือน  แต่สงิหนงึทีเขาได้รับโดย

ไม่รู้ตัวคือความรู้ทีได้รับจากการอบรมและนําไปสูก่ารเป็นวิทยากรให้ความรู้เรือง HIV  ที

โรงพยาบาลบ้านนา จงัหวัดนครนายก และพฒันาขนึมาเรือยๆ จนเป็นวิทยากรทีเก่ง   จากวิทยากร

ให้ความรู้เรือง HIV  เขาเริมสนใจทีจะช่วยเหลอืผู้อืนด้วยการเป็นอสม.  เพือเข้าถงึกลุม่คนในชุมชน

ได้มากขนึ  นอกจากการเป็นวิทยากรทีโรงพยาบาลบ้านนา  และได้รับเลอืกให้เป็นประธานกลุ่มฟ้าสี

หมอก    เป็นทีปรึกษาสภาเยาวชน จงัหวดันครนายก ประธานกลุ่มทีนเซนเตอร์ โรงพยาบาลบ้านนา  และเป็นครูพิเศษ กศน. 

กิจกรรมหลากหลายต่างๆ เหลา่นีทําให้ความรู้สกึทีร่วมกิจกรรมเพือความสนกุ เปลยีนเป็นความสขุทีได้ทํางานพฒันาชมุชน และ

ช่วยเหลอืสงัคม  


