แบบฟอร์มประวัติของศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๙
ศิษย์เก่าเกียรติยศ รุ่น ๖๖
๑. ประวัติส่วนตัว
นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
นักการเมืองท้องถิ่น

รับราชการกระทรวงสาธารณสุข ๒๕๑๓-๒๕๒๘
สมาชิกสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๕๒๘-๒๕๓๕
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดนครศรีธรรมราช
พรรคประชาธิปปัตย์ ๒๕๓๕-๒๕๕๗

๒. สถานที่อยู่ปัจจุบัน
๒๔๖ หมู่ 1 ตาบลพรหมโลก อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑ ๘๔๒ ๗๔๔๒
๔. ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (ยะลา)
อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
๕. ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- เกษตรกร
ผลงานดีเด่นในอดีตและปัจจุบัน
- ประธานคณะกรรมาธิการเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุ และผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร
- ประธานจัดทาหนังสือการด฿แลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เพื่อมอบให้สภาผู้แทนราษฎร
กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สสส. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ
ข้อคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ...ในอนาคต
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ทางสังคม เศรษฐกิจ ต่อผู้เรียนและผู้สอน

แบบฟอร์มประวัติของศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๙
ศิษย์เก่าเกียรติยศ รุ่น ๖๙
๖. ประวัติส่วนตัว
นายวัชร บุญชูเศรษฐ์

เกิดวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๒ อายุ ๖๗ ปี

๗. สถานที่อยู่ปัจจุบัน
๘. เบอร์โทรศัพท์
ประวัติการศึกษา
-

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๑๗
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๒๓
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น วปรอ.๓๙๙ พ.ศ.๒๕๔๐
หลักสูตรอบรมวิชาแรงงานสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๒
หลักสูตร Tokyo Capital Seminar จาก The Nikko Securities Co.,Ltd. พ.ศ.๒๕๒๘
วุฒิบัตรหลักสูตรผู้ช่วยและผูป้ ฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ ๑ สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.๒๕๕๔
วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.๓) สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๕
- หลักสูตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๕
๙. ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บริษัท อาร์แอนด์อาร์ แอพพาเรล จากัด
ผลงานดีเด่นในอดีตและปัจจุบัน
- รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจาปี พ.ศ.๒๕๔๐ จากสมาคมหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
- รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ.๒๕๕๕ จากสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
- รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่นประเภทเกียรติยศปี พ.ศ.๒๕๕๕ จากสานักงานคณะกรรมการกากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
- ข้อคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ...ในอนาคต

แบบฟอร์มประวัติของศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๙
ศิษย์เก่าเกียรติยศ รุ่น ๗๔
๑. ประวัติส่วนตัว
นางสุวณา สุวรรณจูฑะ
เกิดวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ อายุ ๕๙ ปี
สถานภาพ สมรสกับนายสมพงศ์ สุวรรณจูฑะ มีบุตร ๓ คน
๒. สถานที่อยู่ปัจจุบัน
๑๑/๔ ซอย ๑๕ หมู่บ้านมัณฑนา ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ๑๑๑๓๐
๓. เบอร์โทรศัพท์
๔. ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๑
พ.ศ. ๒๕๔๗

บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๕. ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ผลงานดีเด่นในอดีตและปัจจุบัน
- ศึกษาดูงานศาลและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา สวีเดน ฝรั่งเศส ฮ่องกง เดนมาร์ก เกาหลี เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์
นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย สเปน โปรตุเกส เบลเยี่ยม
- พ.ศ. ๒๕๒๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
- พ.ศ. ๒๕๓๓ หัวหน้าฝ่ายการเงิน กองคลัง สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
- พ.ศ. ๒๕๓๘ ผู้อานวยการกองคลัง สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
- พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้ชว่ ยปลัดกระทรวงยุติธรรม
- พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (ระดับ ๙)
- พ.ศ. ๒๕๔๕ รักษาการรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (ระดับ ๑๐)
- พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะรับมนตรีเห็นชอบให้ดารงตาแหน่งอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
- พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดารงตาแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม

 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านบริหารความยุติธรรม (กากับดูแลกรมบังคับคดี และกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ)
- พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน
อานวย
ความยุติธรรม (กากับดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถาบันนิติวิทยาสาสตร์)
- พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดารงตาแหน่งอธิบดีกรม
สอบสวนคดี
พิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
- พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดารงตาแหน่งปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ...ในอนาคต
-

แบบฟอร์มประวัติของศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๙
ศิษย์เก่าเกียรติยศ รุ่น ๗๙
๑. ประวัติส่วนตัว
พันตารวจเอก ดร.มานะ เผาะช่วย
๒. สถานที่อยู่ปัจจุบัน
สถานที่ทางาน สถานีตารวจนครบาลทุ่งสองห้อง ๔๔๔ หมู่ ๑ ถนนกาแพงเพชร
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
๓. เบอร์โทรศัพท์
มือถือ ๐๘๑ ๕๕๑ ๘๘๗๕
โทรสาร ๐๒ ๕๗๔ ๖๔๖๐ – ๖๗
Mail: mana๒๙๕๖@yahoo.com
๔. ประวัติการศึกษา
-

นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๒๐
รับประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตารวจ
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Grad. dipinAdmin มหาวิทยาลัยแคนเบอร่า ประเทศออสเตรเลีย
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๕. ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- ผู้กากับสถานีตารวจนครบาลทุ่งสองห้อง
ผลงานดีเด่นในอดีตและปัจจุบัน
- คณะทางานวิจัยและพัฒนางานสอบสวนสานักงานตารวจแห่งชาติ (นับแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ – ปัจจุบัน)
- คณะทางานปรับปรุงพัฒนากฎหมาย ระเบียบ คาสั่งที่เกี่ยวข้องงานสอบสวนของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ

- เป็นผู้ประสานงานกลางของนักศึกษาในกลุ่มประเทศ Pacific Region ของมหาวิทยาลัยแคนเบอร์
ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๓๓
- เป็นผู้แทนกองบัญชาการตารวจนครบาลเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการ
ปราบปรามฟอกเงิน (Anti – Money Laundering) ของกลุ่มประเทศภาคพื้นแปซิฟิก (Pacific Rim)
- ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้กากับดีเด่นของบัญชาการตารวจนครบาล พ.ศ.๒๕๕๘
- ประธานชมรมพนักงานสอบสวน (พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๔)
- เลขาธิการสมาคมพนักงานสอบสวน (ปัจจุบัน)
- ได้รับการแต่งตั้งจากสานักงานตารวจแห่งชาติให้เป็น Liaison Officer ประจาตัวผู้บัญชาการตารวจ
ออสเตรเลีย ระหว่างการประชุม ASEANAPOL ณ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๔๖
ข้อคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ...ในอนาคต
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จะต้องดารงรักษาให้ศิษย์ บ.ม. มีลักษณะตาม Motto ที่ว่า " เรียนดี กีฬาเก่ง
ความประพฤติเยี่ยม " โดยโรงเรียนต้อง มีทรัพยากรการ บริหารจัดการพร้อม หัวใจหลักคือ คณะครู
อาจารย์ ที่มีศักยภาพสูง มีอุดมการณ์แน่วแน่ ที่จะสร้างศิษย์เบญจมฯ ให้เป็นตาม Motto มีการจัดสรร
อุปกรณ์เครื่องมือ ที่จาเป็น อย่างเพียงพอและบริหารจัดการที่ดี ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การรับนักเรียนใน
ระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถ.

