แบบฟอร์มประวัติของนักเรียนดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๙
นักเรียนดีเด่น ”ด้านการเรียนดี”

๑. ประวัติส่วนตัว
เด็กชายชนน อิสระวัฒนา
๒. สถานที่อยู่ปัจจุบัน

เกิดวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๕

บ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ ๙ ตาบลสิชล อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑ ๖๙๓ ๘๓๘๘ , ๐๗๕ ๓๓๕ ๓๖๕
๔. ประวัติการศึกษา
อนุบาล
ประถมศึกษา
กาลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๑
๕. ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
ผลงานดีเด่นในอดีตและปัจจุบัน
-

โรงเรียนอนุบาลโชติกร
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

แบบฟอร์มประวัติของนักเรียนดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๙
นักเรียนดีเด่น ”ด้านการเรียนดี”
๑. ประวัติส่วนตัว
นายเจียรพันธ์ อันตรเสน เกิดวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๑ อายุ ๑๘ ปี
เป็นบุตรของนายบุญส่ง อันตรเสน นางสาวจินตนา น้อยหมอ
มีน้องชาย ๑ คน
๒. สถานที่อยู่ปัจจุบัน
๑๔๖๗ ถ.ยมราช ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
๓. เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙ ๗๒๕ ๙๕๐๗
๔. ประวัติการศึกษา
อนุบาล
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงศ์
ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
๕. ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ ทุน พสวท. ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ผลงานดีเด่นในอดีตและปัจจุบัน
- ได้รับคัดเลือกเป็นประธานรุ่นนักเรียนทุน พสวท. รุ่นที่ ๓๑
- รองประธานโสตฯ พรรคเชิดชัย ปีพ.ศ.๒๕๕๘
- รางวัลชมเชยลาดับที่ ๓ ในการแข่งขันแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ
ข้อคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ...ในอนาคต
การพัฒนาในอนาคต ผมอยากจะให้เพิ่มจานวนโรงอาหารหรือขยายขนาดของโรงอาหาร เนื่องจากจานวน
นักเรียนและบุคลาการภายในที่มีเยอะขึ้นทาให้ในบางครั้งนักเรียนจานวนมากก็พักกลางวันพร้อมกัน ทาให้โรง
อาหาร ในปัจจุบันไม่เพียงพอในการจุคนจานวนมาก อย่างเช่นในวันอังคาร ที่มีเรียนเพียงครึ่งวันทาให้นักเรียนที่
เรียนในภาคเช้า พักกลางวันพร้อมกัน

การพั ฒ นาห้ องสมุด ก็ส าคัญเช่น เดียวกัน เนื่อ งจากห้ องสมุด เป็น แหล่ งเรี ยนรู้ ของนักเรียน ดัง นั้นยิ่ ง
ห้องสมุดทันสมัยมากเท่าไหร่ โลกทัศน์และวิสัยทัศน์ของนักเรียนที่จะได้ศึกษาหาความรู้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
หนังสือไม่ควรมีแต่หนังสือภาษาไทย ควรจะมี TEXTBOOK หรือ หนังสือที่นิยมใช้ปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยแนวทางและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่สนใจ บรรยากาศของห้องสมุดในโรงเรียนนั้นเหมาะสาหรับอ่านหนังสือจึงควร
สนั บ สนุ น งบประมาณเพิ่ม และถามความเห็ นของนักเรียนกลุ่ มที่ใช้ห้ องสมุดเป็นประจา เพื่อค้นหาจุดที่ควร
ปรับปรุงและจุดที่ควรพัฒนาเพิ่ม
การเข้าแถวตอนเช้าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากได้ฝึกวินัยและความอดทนของนักเรียนแต่ในปัจจุบันมีงานวิจัย
พบว่าแสงอาทิตย์ ในตอนเช้า ไม่ได้ทาให้ร่างกายได้สังเคราะห์วิตามินเพียงอย่างเดียว แต่นามาซึ่งรังสี UV ซึ่ง
อันตรายต่อร่างกาย ยอมรับว่าในสมัยก่อนแสงอาทิตย์ในยามเช้านั้ นดีที่สุดและเหมาะสมมากในการสังเคราะห์
วิตามินดี
แต่ปัจจุบันเนื่องจากหลายๆสภาวะ และการเปลี่ยนแปลงของโลกทาให้แสงอาทิตย์อาจจะไม่ดีเหมือน
สมัยก่อนผมจึงมีความเห็นว่า ควรมีการก่อสร้างหลังคา หรือก่อสร้างสิ่งกาบังขึ้นมา เพื่อป้องกันตรงส่วนนี้ แต่
อย่างไรก็ตาม ผมเห็นด้วยอย่ างยิ่งที่มีการเข้าแถวในตอนเช้า เพราะเป็นเวลาเดียวและสถานที่เดียวที่ทาให้
นักเรียนได้พบปะ และทราบข่าวสารในแต่ล่ะวัน อีกทั้งยังเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน ซึ่งแสดงถึงความ
ยิ่งใหญ่ และเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย

แบบฟอร์มประวัติของนักเรียนดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๙
นักเรียนดีเด่น ”ด้านกีฬาเยี่ยม”
๑. ประวัติส่วนตัว
นายศราวุธ แก้วเชิด เกิดวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
เป็นบุตรของนายจเร นางนิพร แก้วเชิด
๒. สถานที่อยู่ปัจจุบัน
๕/๓ หมู่ ๔ ตาบลอินคีรี อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑ ๗๒๘ ๐๓๘๘
๔. ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
กาลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓
๕. ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

โรงเรียนวัดเขาขุนพนม
ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ผลงานดีเด่นในอดีตและปัจจุบัน
- พ.ศ.๒๕๕๗ ได้อันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภททุ่มน้าหนักและขว้างจักร จากการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา และประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๕๗
- พ.ศ.๒๕๕๘ ได้อันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภททุ่มน้าหนักและขว้างจักร จากการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา และประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๕๘

-

ได้อันดับ ๓ เหรียญทองแดง ประเภททุ่มน้าหนัก จากการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย
และนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๖๑
พ.ศ.๒๕๕๙ ได้อันดับ ๓ เหรียญทองแดง ประเภททุ่มน้าหนัก จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓๒
ได้อันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภททุ่มน้าหนัก จากการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ๒๐๒๐
ได้อันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทขว้างจักร จากการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ๒๐๒๐
ได้อันดับ ๓ เหรียญทองแดง ประเภททุ่มน้าหนัก จากการเป็นนักกรีฑาตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วม
แข่งขัน AEC- Sea Youth Athletics Championships ๒๐๑๖

แบบฟอร์มประวัติของนักเรียนดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๙
นักเรียนดีเด่น ”ด้านกีฬาเยี่ยม”
๑. ประวัติส่วนตัว
นางสาวฐาณัฐดา พรหมอินทร์ เกิดวันที่ 5 มกราคม 2543
เป็นบุตรของนายประสิทธิ์ นางจินดา พรหมอินทร์
๒. สถานที่อยู่ปัจจุบัน
๑๑/๓ หมู่ ๔ ตาบลท่าขึ้น อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. เบอร์โทรศัพท์
๐๘๗ ๖๒๔ ๙๕๔๘
๔. ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
กาลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๔
๕. ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

โรงเรียนปทุมมานุกูล
ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ผลงานดีเด่นในอดีตและปัจจุบัน
- พ.ศ.๒๕๕๖ ได้อันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภททุ่มน้าหนัก จากการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย และนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๕๙

- พ.ศ.๒๕๕๗ ได้อันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภททุ่มน้าหนักและขว้างจักร จากการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย และนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๖๐
ได้อันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภททุ่มน้าหนักและขว้างจักร จากการแข่งขัน ROZA-SPORT
HERO กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค ๒๐๒๐
- พ.ศ.๒๕๕๘ ได้อันดับ ๓ เหรียญทองแดง ประเภทขว้างจักร จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓๑
ได้อันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทขว้างจักร จากการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
และนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๖๑
- พ.ศ.๒๕๕๙ ได้อันดับ ๒ เหรียญเงิน และอันดับ ๓ เหรียญทองแดง ประเภททุ่มน้าหนัก จากการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒
ได้อันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทขว้างจักร จากการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ๒๐๒๐
ได้อันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภททุ่มน้าหนัก จากการเป็นนักกรีฑาตัวแทนทีมชาติไทย
เข้าร่วมแข่งขัน AEC- Sea Youth Athletics Championships ๒๐๑๖
ได้อันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทขว้างจักร จากการเป็นนักกรีฑาตัวแทนทีมชาติไทย
เข้าร่วมแข่งขัน AEC- Sea Youth Athletics Championships ๒๐๑๖
-

แบบฟอร์มประวัติของนักเรียนดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๙
นักเรียนดีเด่น ”ด้านมารยาทยอด”

๑. ประวัติส่วนตัว
นางสาวศศธร ศิริกุลสถิตย์
๒. สถานที่อยู่ปัจจุบัน

เกิดวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๔

บ้านเลขที่ ๓๐/๓๐๖ หมู่บ้านราชพฤกษ์ ๒ ถ. พัฒนาการคูขวาง ต.ปากนคร อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช
๓. เบอร์โทรศัพท์
๐๘๓ ๕๙๑ ๒๔๘๔
๔. ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
กาลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓
๕. ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ผลงานดีเด่นในอดีตและปัจจุบัน
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี ๒๕๕๙ วิชาคณิตศาสตร์มัธยมต้น
(รอบแรก)

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี ๒๕๕๙ วิชาคณิตศาสตร์มัธยมต้น
(รอบระดับประเทศ)
- ผ่านการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก (IJSO ครั้งที่ ๑๓) รอบแรก
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทางวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น T.U.Champion Test ครั้งที่ ๑๓
ปี ๒๕๕๘
- ได้รับเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๒ งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
ปี ๒๕๕๘
- เข้าร่วมการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ม.วลัยลักษณ์ ค่าย ๑ และสอบผ่านคัดเลือกเข้าค่าย ๒
- ได้รับการคัดเลือกแสดงเปียโนคู่ ในโครงการแสดงผลงานโครงการทักษะชีวิตหลักสูตร EP และ SMTP
- แสดงละครประวัติศาสตร์ เรื่องลูกทาสของนักเรียนชั้น ม.๒/๘
- เป็นรองหัวหน้าห้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 และมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๘
- เป็นรองหัวหน้าหมู่ยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
- เข้าร่วมกิจกรรมเล่นกีฬา EP Spirit Cup ของโครงการEnglish Programme
- ได้รับรางวัลที่ ๓ วิ่งประเภทครอบครัวในงานวิ่งเพื่อสุขภาพเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ครั้งที่ ๔
- มีรายชื่อเป็นนักเรียนมารยาทยอด ปี ๒๕๕๗ ในหนังสือบ้านกับโรงเรียน
- ได้รับเกียรติบัตร นักเรียนดีศรีบ.ม.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

แบบฟอร์มประวัติของนักเรียนดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๙
นักเรียนดีเด่น ”ด้านมารยาทยอด”
๑. ประวัติส่วนตัว
นางสาว เคียงฟ้า เทวฤทธิ์
เกิดวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
เป็นบุตรของบิดาชื่อ นายสุรสิทธิ์ เทวฤทธิ์ มารดาชื่อ นางสาวญาดา อินทร์อื่น
๒. สถานที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ ๔๑/๑ หมู่ ๓ ตาบลห้วยปริก อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. เบอร์โทรศัพท์
๐๘๐ ๐๐๖ ๘๕๘๕
๔. ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
กาลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๕
๕. ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

โรงเรียนบ้านห้วยปริก
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ผลงานดีเด่นในอดีตและปัจจุบัน
-

เป็นคณะกรรมการนักเรียนประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ได้รับรางวัลธนาคารความดีนักเรียนดีศรีบ.ม. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ได้รับรางวัลเหรียญทองในการเข้าร่วมการแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม
ได้รับรางวัลเหรียญทองในการเข้าร่วมการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านภาคใต้

- ได้รับรางวัลเหรียญทองในการเข้าร่วมการแข่งขันยุว-บรรณารักษ์
- ได้เข้าร่วมการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ
- เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแห่ผ้าพระบฏ ฯลฯ
ข้อคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนเบญจมราชูทิศในอนาคต
ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการนักเรียนก็จะตั้งใจทางานโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ
เพื่อชื่อเสียงและประโยชน์สูงสุดของโรงเรียน ในฐานะนักเรียนคนหนึ่งของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จะตั้งใจศึกษา
เล่าเรียนและทาผลการเรียนออกมาให้ดีที่สุด และจะตั้งใจทาข้อสอบ O-NET ในปี ๒๕๖๐ อย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อตอบสนองตามเป้าประสงค์ของโรงเรียนที่ว่า เป็นโรงเรียนอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโรงเรียนที่ดี
ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงเรียนที่มีผลสอบ O-NET สูงกว่าเกณฑ์ระดับชาติ และสุดท้ายจะประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนเบญจมราชูทิศเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้อง และให้สมกับที่เป็นนักเรียน
โรงเรียนชั้นนาต่อไป

