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ประวัติส่วนตัว (Resume) 

ชื่อ-นามสกุล นายโสภณ สุรโยธี   

English:  Mr. Sopon Surayotee 

ต าแหน่ง : ท่ีปรึกษาประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
    เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Details) 

 ท่ีอยู่      : 27 หมู่ท่ี 4 ถนนเทศบาล 9 ต.จักราช อ.จักราช  
   จ.นครราชสีมา 

 เบอร์โทรศัพท์บ้าน  : 044-399090 

 เบอร์โทรศัพท์มือถือ  : 081-8774084 

 อีเมล์    : - 

รายละเอียดส่วนตัว (Personal Particulars) 

 วันเกิด    : 23 มกราคม 2494 

 เชื้อชาติ   : ไทย 

 สัญชาต ิ   : ไทย 

 ศาสนา    : พุทธ 

การศึกษา (Educational background) 

พ.ศ. 2514 : ปวส. เกษตรกรรม วิทยาลัยเกษตรกรรม เชียงใหม่ (แม่โจ้) จ. เชียงใหม่ 

พ.ศ. 2521 : ปริญญาตรี ทษ.บ. พืชสวนประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ 

พ.ศ. 2539 : ปริญญาโท พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  

พ.ศ. 2552 : วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
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ประสบการณ์ท างาน (Work Experiences: ) 

พ.ศ. 2515 : ครูตรีโรงเรียนปากช่อง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 
พ.ศ. 2518 : ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจักราชวิทยา อ. จักราช จ. นครราชสีมา 
พ.ศ. 2527 : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม อ. ประทาย จ. นครราชสีมา 
พ.ศ. 2532 : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา 
พ.ศ. 2536 : ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บ ารุง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา 
พ.ศ. 2543 : ผู้อ านวยการโรงเรียนจักราชวิทยา อ. จักราช จ. นครราชสีมา 
พ.ศ. 2546-2554 : ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อ. ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา 
พ.ศ. 2531 : รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เขตการศึกษา 11   

       (โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา) 
พ.ศ. 2549 : เกียรติบัตรโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน จากส านักงานคณะกรรมการ 

       การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2551 : รับโล่ผู้บริหารสถานศึกษามีผลงานดีเด่นระดับมัธยมศึกษาประจ าปี 2550 จาก 

       สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท) 
พ.ศ. 2552 : เกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจ าปี 2552 (ครั้งท่ี 30) พระเจ้าอยู่หัวทรงพระ 

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอกก าธร สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทน
พระองค์ ณ สวนอ าพร พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2553 : เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การเสนอผลงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน 
ผู้บริหารโรงเรียน การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 60 ปี 
พ.ศ. 2553 จังหวัดอุดรธานี จาก ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2550 : รับพระราชทานป้ายสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)  
       งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

พ.ศ. 2552 : รับพระราชทานเกียรติบัตรขั้นท่ี 1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) ณ สวน 
       สัตว์เปิดเขาเขียว ต. บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

พ.ศ. 2553 : รับพระราชทานเกียรติบัตรขั้นท่ี 2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ณ  
       โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

พ.ศ. 2554 : รับโล่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติประจ าปี 2554 จาก  
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      ดร. ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต  31  
พ.ศ. 2554 : รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นคณะคุรุศาสตร์ จาก ผศ. ดร. เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบดี 

       มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
ปัจจุบัน :    ท่ีปรึกษาประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
               ตอนกลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


