ประวัติของครูดเี ด่น ประจาปี ๒๕๖๐
ครูดีเด่นเบญจมราชูทิศ
ประวัติส่วนตัว
นางสุพรรณี ภักษา เกิดวันที่ 28 มกราคม 2500 อายุ 60 ปี
อาชีพ รับราชการ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 51/1 โรงแรมบ้านสุพรรณิการ์ ซอยบุญนารอบ ถนนพัฒนาการคูขวาง 82 ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 086-9414638
ประวัติการศึกษา
- ปี 2506-2509 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านห้วยหาร
- ปี 2510-2512 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนร่อนพิบูลย์
- ปี 2513-2515 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
- ปี 2516-2517 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีนนทบุรี
- ปี 2518-2522 ระดับปริญญาตรี (อ.บ.) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วิชาเอก ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส วิชาโท ภาษาไทย ระหว่างที่
ศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2521 ได้รับพระราชทานทุนภูมิพล จานวน 5,000 บาทถ้วน
- วันที่ 30 เมษายน 2544 รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปี 2549-2550 ระดับปริญญาโท (ศศ.ม.) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
นับแต่สอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2522 นับถึง
ปัจจุบันเป็นเวลา 38 ปี ได้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ในตาแหน่งครูผู้สอน ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.
6 เป็นทีมงานการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.6 ทุกปี หัวหน้าหมวดภาษาฝรั่งเศส-กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) ฝ่ายแผนงาน โครงการและสารสนเทศหมวด ฝ่ายพัสดุหมวด
ฝ่ายวัดผลและประเมินผลหมวด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน กรรมการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จังหวัด
นครศรีธรรมราชมาตั้งแต่ปี 2536
ตาแหน่งหน้าที่ก่อนเกษียณอายุราชการในปีนี้คือ
- ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ฝ 32201-32202
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝ 33201-33202
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝ 33203-33204

๒

- ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จังหวัดนครศรีธรรมราช
- คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
- ตาแหน่งและวิทยฐานะ เป็นครูชานาญการพิเศษ คศ.3 รับเงินเดือนในระดับ คศ.4
ผลงานดีเด่นในอดีตและปัจจุบัน
ในฐานะที่เป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศส จะปฏิบัติงานสอนอย่างเต็มที่และส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนการสอนนอกห้องเรียนเสมอมา ในโครงการเด่นๆ 2 โครงการคือ
- นานักเรียนเข้าแข่งขันทักษะในการแข่งขันต่างๆทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ ได้แก่ การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา การแข่งขันทักษะ
ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ การแข่งขันทักษะประจาปีของภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี การแข่งขันทักษะประจาปีของภาควิชาภาษา
ฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี และการแข่งขันทักษะในงานกิจกรรมประจาปีของ
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
องค์นายกกิตติมศักดิ์ของสมาคม ซึ่งเป็นเวทีใหญ่สุดระดับประเทศของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศส
และในการเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละครั้งจะได้รับรางวัลเสมอมา โดยเฉพาะของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย ระยะเวลาตั้งแต่ปี 2536-2559 ได้รับรางวัลเกียรติยศ ดังนี้
- การจัดบอร์ดนิทรรศการตามหัวข้อที่กาหนดให้ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
และได้รับรางวัลที่ 3 รวม 3 ครั้ง
- การร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส ได้รับรางวัลที่ 2 และได้รับรางวัลที่ 3 รวม 2 ครั้ง
- การวาดภาพตามหัวข้อที่กาหนดให้ ได้รับรางวัลที่ 2 ได้รับรางวัลที่ 3 รวม 2 ครั้ง และ
ได้รับรางวัลชมเชย รวม 3 ครั้ง
- การเขียนบรรยายภาพ ได้รับรางวัลชมเชย
- การท่องบทกวีนิพนธ์ ได้รับรางวัลชมเชย
ที่น่าประทับใจคือ ปีแรกที่เข้าร่วมแข่งขันปี 2536 มีผู้เข้าแข่งขันจากโรงเรียนอื่นถามว่า
“ โรงเรียนเบญจมราชูทิศอยู่ตรงไหนของประเทศไทย” และปีต่อๆมา โรงเรียนของเราก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไป
เพราะนักเรียนทาชื่อเสียงได้รับรางวัลในการแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์เป็นรางวัลแรก จากผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น
35 คน
- โครงการเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน นานักเรียนเข้าค่ายฝรั่งเศส “Le Camp
Francophoe” และ “La Journée de joie” ปีละครั้ง ทาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ชีวิต มีมุมมอง
ทรรศนะที่กว้างไกล ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆมากมาย
- ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ได้รับรางวัลเป็นครูดีเด่นโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ใน
งานวันมัธยมศึกษา รวม 3 ครั้ง ครูแกนนา และล่าสุดได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาฝรั่งเศส) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษ งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 ประจาปีการศึกษา 2559
ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
- ร่วมงานกับสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศในวันเบญจมราชูทิศ 10 กรกฎาคม ทุกปี
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ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานฝ่ายต้อนรับ ณ หอประชุม ลานเข้าแถว และฝ่ายต้อนรับภาคกลางคืน
- ร่วมงานกับชมรมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ ภาคกลาง ในงานสายสัมพันธ์ วันขาวแดง ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้ง 3 ครั้ง
- ร่วมงานกับชมรมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ภาคตะวันออก เสมอมาตั้งแต่
ครั้งที่ 6 จนถึงครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560
ข้อคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ตลอดระยะเวลา 38 ปีที่เป็นครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ (พ.ศ. 2522-2560) มีแต่ความทรงจา
ราลึกที่ดีและมีคติประจาใจ เตือนตนตลอดเวลาว่าจะทางานทุ่มเท อุทิศเวลา เสียสละให้แก่โรงเรียนเพราะมี
ปณิธานประจาใจว่า “เบญจมราชูทิศคือชีวิตและจิตวิญญาณ”
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ประวัติของครูดเี ด่น ประจาปี ๒๕๖๐
ครูดีเด่นเบญจมราชูทิศ
ประวัติส่วนตัว
นายบรรดร สุราราช เกิดวันที่ 18 กันยายน 2516 อายุ 44 ปี
อาชีพ ข้าราชการ ตาแหน่ง ครูวิทยฐานะชานาญการ
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านพักครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 159/14 หมู่ 3 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 063 - 0798522
ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร
- ปริญญาตรี
ราชภัฎสกลนคร
ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
- ครูวิทยฐานะชานาญการ สอนวิชาคณิตศาสตร์
- นายทะเบียนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
- รองที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน
ผลงานดีเด่นในอดีตและปัจจุบัน
- เป็นครูต้นแบบของกรมสามัญ ปี 2546
- เป็นครูหนึ่งแสนครูดี ปี 2554
- เป็นครูคณิตศาสตร์ดีเด่น กรมสามัญศึกษา ปี 2542
- เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายดีเด่นสพม.2นศ. ปี 2548
- ได้ช่วยเหลืองานของเบญจองค์กรตลอดมา ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน
ข้อคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
- พัฒนาโรงเรียนตามกรอบแนวทางพัฒนาวิชาการโรงเรียนเบญจมราชูทิศอย่างเข้มข้น
- ทางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- นาพาโรงเรียนเบญจมราชูทิศด้วยความเสียสละ อดทน มุ่งมั่น สร้างความศรัทธาต่อนักเรียน
และผู้ปกครอง
- ทางานตามกรอบ BENJA MODEL 1. BUDING Share vision 2. Efficiency
3. Networking Cooperation 4. Achievement
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ประวัติของนักเรียนดีเด่น ประจาปี 2560
นักเรียนดีเด่น “ด้านการเรียนดี”
ชื่อ : เด็กหญิงปัณณ์รัก ทองเนื้อสุข

วัน/เดือน/ปีเกิด : 26 มีนาคม พ.ศ. 2545

อายุ 14 ปี

บิดาชื่อ นายสุริยาวุธ ทองเนื้อสุข มารดาชื่อ นางศศิณัฐฎ์ ทองเนื้อสุข มีพี่น้อง 3 คน
ที่อยู่ปัจจุบัน

121/1 หมู่ 4 ตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร. 090-8656773

ประวัติการศึกษา
ระดับอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช

ปัจจุบันกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
ผลงานดีเด่น
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนาฎศิลปะไทยอนุรักษ์ งานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขัน English debate งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขัน English debate งานมหกรรม EP south
รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน English debate under motion of
ASEAN

๖

ข้อคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
โรงเรียนที่ดี จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างผนวกเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบุคลากร นักเรียน
หรือระบบการเรียนการสอน ถ้าขาดการพัฒนาในส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ พัฒนาในส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงส่วน
เดียวโรงเรียนก็ไม่สามารถพัฒนาได้ จึงอยากให้โรงเรียนพัฒนาทุกส่วยให้เท่า ๆ กัน
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ประวัติของนักเรียนดีเด่น ประจาปี 2560
นักเรียนดีเด่น “ด้านการเรียนดี”
ชื่อ : นางสาวธันยธรณ์ สายมณี
บิดาชื่อ นายจักรชัย สานมณี
ที่อยู่ปัจจุบัน

วัน/เดือน/ปีเกิด : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2542 อายุ 17 ปี
มารดาชื่อ นางนภาพร สายมณี มีพี่น้อง 2 คน

151/1 หมู่ 1 ตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการศึกษา
ระดับอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านทวดทอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช

ปัจจุบันกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นครศรีธรรมราช
ตาแหน่งในปัจจุบัน

รองหัวหน้าห้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลงานดีเด่น
คนดีศรีเบญจมราชูทิศ ปีการศึกษา 2558
รองประธานศิลป์ พรรคจุฬาลักษณ์ ปีการศึกษา 2559
ได้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี ค่าย 3 มหาวิทยาลัยศิลปกร พ.ศ. 2560
ข้อคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเป็นสถานที่สาคัญในการเรียนรู้ของนักเรียน ถึงแม้นักเรียนจะได้เรียนวิชาการในห้องเรียนมา
มากเพียงใด หากนักเรียนไม่กลับมาทบทวนและทาความเข้าใจด้วยตนเองแล้ว การเรียนนั้นก็ไม่ถือว่าสัมฤทธิ์
ผลอย่างแท้จริง ดิฉันจึงมีความเห็นว่า ทางโรงเรียนควรให้เวลานักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น การบ้านที่
มากเกินไปสามารถเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ของนักเรียนได้ในบางครั้ง นอกจากนี้ห้องสมุดยังเป็นปัจจัยสาคัญ

๘

ในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของนักเรียน ดิฉันอยากให้โรงเรียนมีห้องสมุดกระจายอยู่หลากหลาย
อาคาร เนื่องจากห้องสมุดที่ดีควรมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้นั่นคือมีความเงียบสงบ หากนักเรียนมากมาย
ต้องการใช้ห้องสมุดแห่งเดียวกัน จะเกิดความแออัด เกิดเสียงพูดคุยและความวุ่นวายซึ่งล้วนรบกวน
สมาธิในการอ่านหนังสือทั้งสิ้น ดังนั้น ดิฉันจึงประสงค์ให้โรงเรียนให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักเรียนมากขึ้น
นอกจากหลักสูตรการเรียนที่ดีแล้ว สวัสดิการที่ดี ย่อมส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนักเรียนอีก
ด้วย ดิฉันมีความเห็นว่า สหกรณ์โรงเรียนควรมีการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนให้มาก
ขึ้น อาจจะเป็นเพราะพื้นที่ที่ไม่ใหญ่พอจะรองรับนักเรียนจานวนมากในเวลาพักได้ ทาให้เกิดความวุ่น และ
ล่าช้าในการชาระเงินเกิดปัญหาที่ตามมา เช่น การได้รับบาดเจ็บของนักเรียน หรือ ความเร่งรีบของพนักงาน
คิดเงินจนคิดพลาด ปัญหาเหล่านี้ดิฉันเคยประสบมาด้วยตนเอง แม้จะเป็นเพียงปัญหาเล็กน้อย แต่เราจะปล่อย
ปัญหานั้นทิ้งไว้ทาไม ถ้าหากเรามีความสามารถพอจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ ดิฉันจึงอยากให้ทางโรงเรียนขยาย
พื้นที่สาหรับสหกรณ์ และเพิ่มการจาหน่ายอุปกรณ์การเรียนที่จาเป็นและมีคุณภาพ เพราะความสะดวกสาย
เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อจิตใจของนักเรียน

๙

ประวัติของนักเรียนดีเด่น ประจาปี 2560
นักเรียนดีเด่น “ด้านฝีมือเก่ง”
ชื่อ : นายปัญลักษณ์ เดชรัตนวิไชย วัน/เดือน/ปีเกิด : 26 เมษายน พ.ศ. 2542 อายุ 18 ปี
บิดาชื่อ นายสนทยา เดชรัตนวิไชย
ที่อยู่ปัจจุบัน

มารดาชื่อ นางนพวรรณ เดชรัตนวิไชย

มีพี่น้อง 4 คน

30/254 ม.ราชพฤกษ์ 2 ตาบลปากนคร อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการศึกษา
ระดับอนุบาล

โรงเรียนโชติกร อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”

ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช

ตาแหน่งในปัจจุบัน
นักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ผลงานดีเด่น
- ได้เข้าร่วมค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 2
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์รถบรรทุกไข้ด้วยกระดาษงานมัธยม
- ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
- ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมูลนิธิ
ฟิสิกส์ (the Physics Foundation) มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นผู้แทนนักเรียนทุน พสวท.
เข้าร่วมกิจกรรม The Physics 39 th Professor Harry Messel International Science School (ISS)
2017 ในหัวข้อ “Future/Power” ระหว่างวันที่ 2 – 15 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย

๑๐

- ได้รับพระมากรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือก
เป็นตัวแทนนักเรียนทุน พสวท. ให้เข้าร่วมโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่
เซิร์น ประจาปี พ.ศ. 2560 ณ สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2560

๑๑

ประวัติของนักเรียนดีเด่น ประจาปี 2560
นักเรียนดีเด่น “ด้านฝีมือเก่ง”
ชื่อ – สกุล : เด็กชาย ชนน อิสระวัฒนา เกิดวันที่ 9 กันยายน 2545 อายุ 14 ปี
บิดาชื่อ นายชาญวัฒนา อิสระวัฒนา
ที่อยู่ปัจจุบัน

มารดาชื่อ ประภัสสร อิสระวัฒนา

41 หมู่ 9 ตาบลสิชล อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช

ผลงานดีเด่น
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ระดับชั้น ม. 1 – ม. 3 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
รางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โครงการ การแข่งขัน
คณิตย์ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2016 โดย ASMO THAI
รางวัลชนะเลิศ การประกวด การตอบคาถามสารานุกรมไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 2 อ่านเอาเรื่อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา
2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

๑๒

ประวัติของนักเรียนดีเด่น ประจาปี 2560
นักเรียนดีเด่น “กีฬาเยีย่ ม”
ชื่อ

เด็กชายเพชร นามสกุล จันทร์พุ่ม

ชื่อเล่น เพชร สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ เกิด วันจันทร์
ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 อายุ 14 ปี
ข้อมูลประวัตคิ รอบครัว
ชื่อบิดา นายสุภักดิ์ จันทร์พุ่ม อายุ 51 ปี อาชีพ รับราชการ
โทรศัพท์มอื ถือ 09-8280-0177
ชื่อมารดา นางแสงดาว จันทร์พุ่ม อายุ 47 ปี อาชีพ รับราชการ
โทรศัพท์มอื ถือ 08-1607-7664
เป็นบุตร คนที่ 2 ในจานวนบุตร 3 คน ของครอบครัว
ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ 565/193 หมู่บ้านสยามนครธานี ถนน อ้อมค่ายวชิราวุธ อาเภอ เมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์บ้าน 0-7535-5944 โทรศัพท์มอื ถือ 08-3522-8918
E–mail seangdow664@gmail.com

๑๓

ประวัติการศึกษา
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลงานดีเด่น การแข่งขันแบดมินตัน
(ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน)
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 12 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 57 “นครเกมส์” ประจาปี 2557
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุน่ อายุ 12 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 57 “นครเกมส์” ประจาปี 2557
- รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุน่ อายุ 14 ปี SCG Junior Badminton Championships
ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกภาคใต้ประจาปี 2557
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทยุวชนชายเดี่ยว การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่
31 รอบคัดเลือกภาค 4 “ตรังเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 - 29 ตุลาคม 2557
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 12 ปี การแข่งขันยาแนวตราจระเข้ จูเนียร์
2015 ระหว่างวันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2557
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุน่ อายุ 14 ปี SCG Junior Badminton Championships
ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกภาคใต้ประจาปี 2558
- รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 14 ปี SCG Junior Badminton
Championships ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกภาคใต้ประจาปี 2558
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทยุวชนชายเดี่ยว การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 32 รอบคัดเลือกภาค 4 “สุราษฎร์ธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 20 - 29 พฤศจิกายน
2558
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 14 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 58 “นครเกมส์” ประจาปี 2558
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุ 14 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 58 “นครเกมส์” ประจาปี 2558

๑๔

- รางวัลนักกีฬาแบดมันตันดีเด่น การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 58 “นครเกมส์” ประจาปี 2558
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยุวชายเดี่ยว การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่
32 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย “สุพรรณบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 9 -19 มีนาคม
2559
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 14 ปี SCG Junior Badminton Championships
ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกภาคใต้ประจาปี 2559
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 14 ปี SCG Junior Badminton
Championships ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกภาคใต้ ประจาปี 2559
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 14 ปี การแข่งขันวิคเตอร์ แบดมินตันสยามนคร
ธานี วลัยลักษณ์ โอเพ่น ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 -19 กรกฎาคม 2559
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 16 ปี การแข่งขันวิคเตอร์ แบดมินตันสยามนคร
ธานี วลัยลักษณ์ โอเพ่น ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 -19 กรกฎาคม 2559
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33
รอบคัดเลือกภาค 4 “เมืองคอนเกมส์” ระหว่างวันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2559
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบ
คัดเลือกภาค 4 “พิงกันเกมส์” ระหว่างวันที่ 3 -18 กุมภาพันธ์ 2560
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุน่ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันแบดมินตันวลัยลักษณ์
เอ็กซ์โป โอเพ่น 2560 ครบรอบปีที่ 25 แห่งการสถาปนา ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2
เมษายน 2560
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุน่ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันแบดมินตันวลัย
ลักษณ์เอ็กซ์โป โอเพ่น 2560 ครบรอบปีที่ 25 แห่งการสถาปนา ระหว่างวันที่ 29
มีนาคม – 2 เมษายน 2560
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายเดี่ยว รุน่ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน
แบดมินตันวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป โอเพ่น 2560 ครบรอบปีที่ 25 แห่งการสถาปนา ระหว่าง
วันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายเดี่ยว รุน่ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน
แบดมินตันวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป โอเพ่น 2560 ครบรอบปีที่ 25 แห่งการสถาปนา ระหว่าง
วันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560

๑๕

- รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 16 ปี การแข่งขันแบดมินตัน อบจ.นครศรี
ฯ ลิกอร์เกมส์ ครัง้ ที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 - 9 เมษายน 2560
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุน่ อายุ 16 ปี การแข่งขันแบดมินตัน อบจ.นครศรีฯ ลิ
กอร์เกมส์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 - 9 เมษายน 2560
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทมือ P+ การแข่งขันแบดมินตัน อบจ.นครศรีฯ ลิกอร์เกมส์ ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 6 - 9 เมษายน 2560
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทมือ C การแข่งขันแบดมินตัน อบจ.นครศรีฯ ลิกอร์
เกมส์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 - 9 เมษายน 2560
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุน่ อายุ 16 ปี SCG Junior Badminton Championships
ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกภาคใต้ประจาปี 2560
- รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุน่ อายุ 16 ปี SCG Junior Badminton Championships
ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกภาคใต้ประจาปี 2560
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 14 ปี
SCG Junior Badminton Championships ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกภาคใต้ ประจาปี 2559

๑๖

ประวัติของนักเรียนดีเด่น ประจาปี 2560
นักเรียนดีเด่น “ด้านกีฬาเยี่ยม”
ประวัติส่วนตัว
นางสาวธนาภา ศรียงยศ เกิดวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๓ อายุ ๑๗ ปี
บิดาชื่อนายอาคม ศรียงยศ มารดาชื่อนางบุญมา ศรียงยศ
ที่อยู่ปัจจุบัน
อยู่บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๘ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐๙๓-๗๙๕-๙๕๘๐
ประวัติการศึกษา
- ระดับประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
- ปัจจุบันกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานดีเด่นในอดีตและปัจจุบัน
- พ.ศ. ๒๕๕๗
- ได้อันดับที่ ๒ เหรียญเงิน จากการแข่งขันทุ่มน้าหนักและขว้างจักร จาก
การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วย
พระราชทาน ครั้งที่ ๖๐ ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ
ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
- ได้อันดับที่ ๒ เหรียญเงิน จากการแข่งขันทุ่มน้าหนักและขว้างจักร การ
แข่งขัน ROZA-SPORTS HERO กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค ๒๐๒๐ ระหว่าง
วันที่ ๑๐ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จังหวัดนครราชสีมา
- พ.ศ. ๒๕๕๘
- ได้อันดับที่ ๒ เหรียญเงิน จากการแข่งขันขว้างจักร กรีฑาชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๖๑ ระหว่างวันที่
๖-๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จังหวัดปทุมธานี
- พ.ศ. ๒๕๕๙
- ได้อันดับที่ ๓ เหรียญทองแดง จากการแข่งขันขว้างจักร การแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ
จังหวัดสุพรรณบุรี
- ได้อันดับที่ ๒ เหรียญเงิน จากการแข่งขันขว้างจักร กรีฑาชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๖๒ ระหว่างวันที่
๒-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จังหวัดปทุมธานี

๑๗

- พ.ศ. ๒๕๖๐

- ได้อันดับที่ ๒ เหรียญเงิน จากการแข่งขันขว้างจักร กีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนคร
นครราชสีมา
- ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขัน ๒nd Asian
Youth Athletics Championships ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๓ พฤษภาคม
๒๕๖๐ ณ ประเทศไทย
- ได้อันดับที่ ๑ เหรียญทอง ประเภทขว้างจักร จากการแข่งขันกรีฑาชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๖๓
ประจาปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
- ได้อันดับที่ ๓ เหรียญทองแดง ประเภทขว้างจักร จากการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ระหว่างวันที่ ๒๐–๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัด
สงขลา
- ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาเชี่ยน
สกูลเกมส์ ครั้งที่ ๙ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๑
กรกฎาคม ๒๕๖๐
**ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่น ด้านกีฬา วันเบญจมราชูทิศ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
** ปัจจุบันเป็นนักกรีฑาเยาวชนทีมชาติไทย **

๑๘

ประวัติของนักเรียนดีเด่น ประจาปี 2560
นักเรียนดีเด่น “มารยาทยอด”
ชื่อ : นายกฤษฏิ์ รัตนบัณฑิต

ชื่อเล่น : กฤษฏิ์

วัน/เดือน/ปีเกิด : 26 มิถุนายน พ.ศ. 2545 อายุ 15 ปี
บิดาชื่อ นายการัณยภาส รัตนบัณฑิต มารดาชื่อ นางนันทวดี รัตนบัณฑิต
มีพ่นี ้อง 2 คน เป็นบุตรคนที่ 1
การศึกษา
ระดับอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”

ปัจจุบันกาลังศึกษาอยู่ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
รางวัลหรือผลงานที่ได้รับ
1. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการเขียนตามคาบอก โครงการ “เฟ้นช้างเผือก เลือกต้นกล้าภาษาไทย”
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตามคาบอก ม.ต้น โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3. รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 13 ประจาปี 2559
4. สอบได้รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของภาคใต้ การทดสอบความรูว้ ิชาภาษาไทย บริษัทเสริมปัญญา
จากัด ประจาปีการศึกษา 2559

๑๙

5. รางวัลเหรียญทอง นักเรียนดีเด่นด้านภาษาไทย งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครัง้ ที่ 26 ปี
การศึกษา 2559
6. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครัง้ ที่ 26 ปีการศึกษา 2559
7. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 10 เปอร์เซ็นต์
แรก อยู่ในลาดับที่ 8
8. นักเรียนมารยาทยอด ห้อง ม.2/2 ประจาปีการศึกษา 2559

๒๐

ประวัติของนักเรียนดีเด่น ประจาปี 2560
นักเรียนดีเด่น “มารยาทยอด”
ชื่อ : นายชาคริต ก๋งอุบล

ชื่อเล่น : มังกร

วัน/เดือน/ปีเกิด : 6 สิงหาคม พ.ศ. 2543
บิดาชื่อ นายวิชัย ก๋งอุบล

อายุ 16 ปี

มารดาชื่อ นางจันทร์จิรา ก๋งอุบล

มีพี่น้อง 3 คน เป็นบุตรคนที่ 3
โดยสมาชิกในครอบครัวทั้ง 5 คน เป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
การศึกษา
ระดับอนุบาล

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ปัจจุบันกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
และเป็นประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560

๒๑

ประวัติของผู้ปกครองดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๐
ผู้ปกครองดีเด่นเบญจมราชูทิศ
ประวัติส่วนตัว
นายเฉลิมชัย โบศรี เกิดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2510 อายุ 50 ปี
อาชีพ รับราชการ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
สถานที่ทางาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านยวนแหล ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์ 095-3629979

e-mail BOSRI.e@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2540
- ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ ปีการศึกษา 2531
ประวัติการทางาน
- พ.ศ.2531
- พ.ศ.2550

นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตาบลบ้านหน้าสตน
อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
สังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอหัวไทร อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ตาบลโพธิ์เสด็จ อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สังกัดสานักงานสาธารณสุข อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๒

ประวัติของผู้ปกครองดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๐
ผู้ปกครองดีเด่นเบญจมราชูทิศ
ประวัติส่วนตัว
นางนฤมล ทองพนัง
อาชีพ รับราชการ ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
สถานที่ทางาน
กองบังคับคดีล้มละลาย กรมบังคับคดี จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงยุติธรรม
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- นิติศาสตร์บัณฑิต

โรงเรียนวัดทองพูน
โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคี
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประวัติการทางาน
- พ.ศ.2538 ตาแหน่ง นักทัณฑวิทยา
- พ.ศ.2539 ตาแหน่ง นิติกร 3 สานักงานบังคับคดี จังหวัดปัตตานี
- พ.ศ.2549 ตาแหน่ง นิติกร 7 สานักงานบังคับคดี จังหวัดปัตตานี
- พ.ศ.2551 ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ สานักงานบังคับคดี จังหวัดชุมพร
- พ.ศ.2553 ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ กองบังคับคดีล้มละลาย กรมบังคับคดี

๒๓

ประวัติของครูเก่าดีเด่น ประจาปี 2560
ครูเก่าดีเด่นเบญจมราชูทิศ
ประวัติส่วนตัว
นายวิวัฒน์ พันธนียะ เกิดวันที่ 18 มิถุนายน 2497
เป็นบุตรคนที่ 7 ของนายนาม นางเฉลียว พันธนียะ
ที่อยู่ปัจจุบัน
159/24 หมู่ที่ 3 ถนนบ้านพักครูเบญจม ตาบลโพธิ์เสด็จ
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 089-9755941
ประวัติการศึกษา
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา
- ระดับอนุปริญญา
- ระดับปริญญาตรี

จากโรงเรียนวิเชียรชม
จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ
จากวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ อ.เมือง จ.สงขลา
จากวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

ตาแหน่งหน้าทีใ่ นปัจจุบัน
- ผู้ช่วยเลขานุการชมรมครูเก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
- กรรมการจัดทาจดหมายข่าวชมรมครูเก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
- ฝ่ายโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี
ผลงานดีเด่นในอดีตและปัจจุบัน
- หัวหน้าหมวดอุตสาหกรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
- ครูสอนคอมพิวเตอร์ดีเด่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
- เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถ่ายรูปและนาเสนอตั้งแต่เป็นครูมาจน
ถึงปัจจุบัน บริการทั้งครูปัจจุบันและครูเก่าสม่าเสมอ
- ร่วมกิจกรรมของชมรมครูเก่าฯร่วมกับโรงเรียนโดยสม่าเสมอ
ข้อคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
- ให้ ครู แ ละนั กเรี ย นใช้สื่ อ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพต้องฝึ กฝนอย่ า ง
สม่าเสมอ

๒๔

ประวัติของบุคคลดีเด่นเครือข่ายผู้ปกครอง ประจาปี ๒๕๖๐
บุคคลดีเด่นเครือข่ายผู้ปกครอง
ประวัติส่วนตัว
จ่าสิบเอก สมยศ หิรัญรัตน์ เกิดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2516 อายุ 44 ปี
อาชีพ รับราชการทหาร ตาแหน่ง เสมียนแผนกสืบสวนสอบสวน กองทัพภาคที่ 4
สถานที่ทางาน
กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ ตาบลปากพูน อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ปัจจุบัน
2/2 หมู่ 2 ตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 089-9700019 e-mail mgtsom_@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์ (ปวช.3) โรงเรียนเทคนิคท่าเรือ ปีการศึกษา 2535
ประวัติการทางาน
- พ.ศ.2537
รับราชการที่กองพันส่งกาลังบารุง กองบัญชาการช่วยรบที่ 4
- พ.ศ.2539 - 2560 รับราชการที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ ตาบลปากพูน
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- พ.ศ.2555 – 2560 เป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
- พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

