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นางเลี่ยม ดรรชนีเพชร

ผูไดรับการเสนอชื่อเปนแมดีเดนประจําป พ.ศ. 2554
สมาคมสภาสังเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ

2

แบบกรอกประวัติ
ผูไดรับการเสนอชื่อเปนแมดีเดนประจําป พ.ศ. 2554
สมาคมสภาสังเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ
...................................
( ) สวนกลาง
( / ) จังหวัดพิจิตร
ประเภท แมผูเปนเกษตรกร

1. ประวัติยอ
1.1

ชื่อ นางเลี่ยม ดรรชนีเพชร (นามสกุลเดิม สุขชู)
เกิดวันที่ 2 สิงหาคม 2490 สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ อายุ 64 ป
ที่อยู เลขที่ 79 หมูที่ 6 ตําบลไผรอบ อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร
รหัสไปรษณีย 66190 โทรศัพท 089-9948747
อาชีพเดิม ทําการเกษตร,คาขาย อาชีพปจจุบัน ทําการเกษตร, แมบา น
นางเลี่ยม ดรรชนีเพชร เกิดที่บานสระประทุมเปนบุตรของนายทั่ง แซตัน
และนางสําอาง สุขชู บิดาเปนคนจีนมาจากประเทศจีน (ตางดาว) มารดาเปนคนไทย บุตรจึงตอง
ใชนามสกุลมารดา มีพี่นองรวม 5 คน คือ
1.นางมวย สุขชู
2. นางสมบูรณ ศรีรักษ
3.นางเสงี่ยม สุขเจริญยศ
4. นางเลี่ยม ดรรชนีเพชร
5.นางนิ่ม เนตรอิ่ม
นางเลี่ ย มเป น บุ ต รคนที่ 4 ของครอบครั ว เรี ย นจบชั้ น ประถมป ที่ 4 จากโรงเรี ย นวั ด
สระประทุม หมู 6 ตําบลไผรอบ อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร หลังจากจบประถมแลว
จึงออกมาชวยบิดามารดาทําการเกษตร และชวยเลี้ยงนองอีก 1 คน เมื่ออายุ 16 ป ไดสมรสกับ
นายประสิทธิ์ ดรรชนีเพชร มีบุตร 5 คน
1. นางสุพวรรณ แพพวง จบการศึกษาปริญญาตรี
2. พันจาอากาศเอกประดิษฐ ดรรชนีเพชร จบการศึกษาปริญญาตรี
3. นายอดุลย ดรรชนีเพชร จบการศึกษาปริญญาตรี
4. นายอุดม ดรรชนีเพชร จบการศึกษาปริญญาโท
5. นายกฤษณะ ดรรชนีเพชร จบการศึกษาปริญญาตรี
ดวยบิดามารดามีฐานะยากจน จึงไดแบงที่ดินใหทํากิน 8 ไร ใหควายฝายละ 1 ตัว
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ในการทํานาสมัยนั้น อาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียว ใชแรงงานคนและควายไถนา ทํานาได
ปละ 1 ครั้ง โดยการทําทั้งคูไดเชานาทําเพิ่มอีก 32 ไร และไดเก็บออมเงินสะสมจนซื้อนาเพิ่ม
เปนของตนเอง 32 ไร และทํากินตอเก็บเงินซื้อนาเพิ่มอีก 10 ไร ซึ่งไดผลผลิตไรละ 50 ถัง
ปหนึ่งไดขาวประมาณ 25 เกวียน การทํานาในขณะนั้นยังใชแรงงานไถนาทําเทือก โดยควายที่
ไดมาจาก 2 ตัว ขยายเปนหลายตัวก็มีควายเปลี่ยนไถนา พอบานไปนาแตเชา แมบานทํากับขาว
ไปสง และเปลี่ยนพอบานไถนาและทํามุมนา การนําขาวไปสงตองใชหาบโดยขางหนึ่งเปนของกิน
อีกขางหนึ่งเปนลูก นําผาขาวมาไปผูกเปนเปลที่หางนาเพื่อใหลูกนอนและแมก็ชวยพอทํางาน
โดยดูแลลูกไปดวย เพราะนางเลี่ยมเลี้ยงลูกดวยน้ํานมตนเองทั้ง 5 คน
ในการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งคูรวมกันทํานาและเลี้ยงบุตรทั้ง 5 คน ดวยความอดทน
อุตสาหะ ขณะที่ทํานาก็ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก หาปลา ปลูกไมผล เพื่อไวบริโภคในครัวเรือน
มีอาหารครบ 5 หมู ตามหลักโภชนาการ อะไรที่กินก็ปลูกและแบงปนแลกเปลี่ยนกันกินในชุมชน
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดใหลูกเรียน
ระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดสระประทุมมิตรภาพที่ 54 เมื่อจบประถม 4 แลวสอบเขาเรียน
โรงเรียนประจําจังหวัดโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมไดทุกคน คาใชจายในการเรียนของบุตร เริ่มสูงขึ้น
แตพอแมก็ไดตั้งปณิธานไววาจะตองใหลูก ๆ ไดรับการศึกษาใหสูงสุดตามขีดความสามารถ จะได
ไมตองลําบากเหมือนพอกับแม ตั้งใจสงใหลูกเรียนมีงานทํามีเงินเดือนกิน เมื่อเงินไมพอใชจาย
เพราะลูกตองไปเรียนตางจังหวัดมีคาใชจาย เชน คาหอพัก คากิน จึงตองไปกูเงินพอคาในอัตรา
รอยละ 3 ตอเดือน ดวยความซื่อสัตย ของทั้งคู ทําใหพอคาไวใจมีความจําเปนตองใชเงินกูเพื่อสง
ลูกเรียนเทาไรพอคาก็ใหกู แตเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวขาวนําขาวไปใชหนี้ใหพอคา จึงพบวาไมมีเงิน
เหลือกลับมาทําทุนตออีก เพราะใน 1 ปทําไดครั้งเดียวเพราะอาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียว ทั้งคูจึง
ปรึกษากันจําเปนตองหารายไดเพิ่ม และกูเงินดอกเบี้ยต่ํา โดยสมัครเปนสมาชิก ธกส. นําที่ดินเขา
กูเงินเพื่อนํามาใชลงทุนในการทํานาและสงลูกเรียน แตลูกก็เรียนสูงขึ้นคาใชจายก็สูงขึ้นดวย ทั้งคู
จึงศึกษาหาทางเพิ่มรายไดโดยสุจริต แมเลี่ยมจึงไดปรึกษากับพอประสิทธเพื่อหาชองทางในการหา
รายไดเสริมนอกฤดูกาลทํานาจึงไดไปสมัครเปนสมาชิกกลุมหัตถกรรมปนปูนพลาสเตอร (กระปุก
ออมสิน) เปนตุกตารูปตางๆ ณ บานเนินขวาง ตําบลเนินสวาง อําเภอโพธิ์ประทับชาง ซึ่งเปน
หมูบานที่ใกลเคียงกับบานสระประทุม และรวมกับกลุมแมบานเกษตรกรสระประทุมแปรรูป
ผลผลิตเกษตรที่มีมากในทองถิ่น คือ ขาว กลวย เปนผลิตภัณฑที่ถูกใจผูบริโภค เชน กลวยกวน
กะทิสด กลวยอบกรอบ ขาวเมาหมี่ ทําใหมีรายไดเพิ่มเดือนละประมาณ 12,000 บาท เพื่อนํา
รายได ม าจุ น เจื อ ครอบครั ว และเป น ทุ น การศึ ก ษาของบุ ต รธิ ด าจนสามารถศึ ก ษาจบใน
ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทั้ง 5 คน และประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงชีพโดยไมเปนภาระของ
สังคมดวยสองมือของแม
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จากการทํางานอยางหนักในอาชีพเกษตรกรรมหลังสูฟาหนาสูดินของแม ทําใหสุขภาพ
ทรุดโทรมจนเกิดภาวะกระดูกทับเสนประสาท ดวยความกตัญูของลูกๆ เห็นวาแมเลี่ยมทํางาน
หนักมากกวาครึ่งชีวิต เพื่อทําหนาที่ของแมโดยไมรูสึกเหน็ดเหนื่อยและหวังใหลูกมีอาชีพสุจริต
ที่มั่นคง ลูกๆ จึงรูสึกสํานึกในบุญคุณของแมจึงขอใหแมหยุดทํางานหนักเพื่อพักผอน และรักษา
สุขภาพโดยบุตรธิดาทุกคนทําหนาที่ของลูกไดเต็มกําลังความสามารถที่พึงจะปฏิบัติตอบุพการีโดย
การรักษาใจ รักษากาย ของพอแมใหมีความสุขยามที่ทานมีชีวิตอยูเหมือนดังที่ทานทั้งสองไดเลี้ยง
ดูลูกดวยความมุมานะอุตสาหะ
1.2 ประวัติคูสมรส
ชื่อ นายประสิทธิ์ นามสกุล ดรรชนีเพชร
เกิดวันที่ พ.ศ.2484 สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ อายุ 70 ป
การศึกษา ม.3 จบการศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน
ที่อยู 79 หมู 6 ตําบลไผรอบ อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร
อาชีพเดิม ทําการเกษตร
อาชีพปจจุบัน ทําการเกษตร, พอบาน
สถานภาพการสมรส ( / ) อยูดวยกัน
( ) หยา
( ) สามีถึงแกกรรม เมื่อ พ.ศ. ............
คุณธรรมที่ควรยกยอง
นายประสิ ท ธิ์ ดรรชนี เ พชร เป น บุ ค คลที่ ไ ด รั บ การยกย อ งจากประชาชนใน
หมูบาน ตําบล วาเปนผูนําที่ดีในการพัฒนาทองถิ่น รักอาชีพการเกษตร ทํานา ทําสวน ทําไร
ตั้งแตเด็กจนถึงปจจุบันโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง รักษธรรมชาติ อนุรักษสิ่งแวดลอม ไดรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล หมู 6 จํานวนสามสมัยติดตอกัน เปนกรรมการ
ศึกษาของโรงเรียนวัดสระประทุม เปนกรรมการวัดสระประทุม เปนกรรมการกลุมเกษตรกร
เปนประธานกองทุนเงินลานประจําหมูบาน หมู 6
เปนผูชวยเหลืองานในวัด กิจกรรมการบูรณะ ซอมแซม สรางศาลาการเปรียญ
โบสถ วิหาร กฐิน ผาปา ดวยความตั้งใจและศรัทธา อยางสม่ําเสมอ
ในดานครอบครัว คุณพอประสิทธิ์ ดรรชนีเพชร เปนหลักของครอบครัว เปน
รมโพธิ์รมไทรใหลูกหลาน ทานประกอบอาชีพการเกษตรดวยความขยันหมั่นเพียร เพื่อนํา
รายไดมาสงเสียใหลูกๆ ไดรับการศึกษาใหสูงสุด จนลูกๆ ไดประสบผลสําเร็จในการศึกษา
และประกอบอาชี พ สุจ ริ ต คุ ณ พ อ ประสิ ทธิ์ สั่ ง สอนลู ก หลานให ใ ช ชี วิ ต อย า งพอเพี ย ง และ
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จงรั ก ภั ก ดี ต อ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย ยึ ด หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช ใ น
ชีวิตประจําวัน
1.3 จํานวนบุตร
บุตรชาย 4 คน หญิง 1 คน รวม 5 คน

2. คุณธรรมและการบําเพ็ญประโยชนของแม
2.1 คุณธรรมที่ควรยกยอง
2.1 เปนบุคคลที่ปฏิบัติตนโดยยึดหลักธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ตามหลักเบญจศีล โดยการละเวนจากการฆาสัตวตัดชีวิต ละเวนจากการลักขโมย และเวนจาก
การประพฤติผิด ประพฤติชั่วในกาม ละเวนจากการพูดปด และละเวนจากการดื่มของมึนเมา
2.2 เปนบุคคลที่ปฏิบัติตนโดยยึดหลักเบญจธรรม โดยมีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็น
ใจเพื่อนบานในสังคมมีการประกอบอาชีพสุจริตดวยความอดทน มีความรักและเอื้อเฟอเผื่อแผ
ตอผูอื่น มีความซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม ไมลําเอียง และเตือนตนเองอยูเสมอใหกระทําในสิ่งที่
ถูกตองตามครรลองครองธรรม
2.2 ความเปนแมที่ควรยกยอง
1) เปนแมที่เลี้ยงลูกดวยน้ํานมตนเอง เพื่อใหลูกไดคุณคาทางอาหารอยางครบถวน และ
ไดรับความอบอุน
2) เปนแมผูสงเสริมใหบุตรเปนคนดีของสังคม ไมฝกใฝในอบายมุขทั้งปวง
3) สงเสริมใหบุตรสืบทอดในพระพุทธศาสนา ดวยการสนับสนุนใหบุตรบรรพชาเมื่อ
อายุครบบวช
4) สงเสริมและสนับสนุนใหบุตร-ธิดา ประกอบอาชีพที่สุจริต ชวยเหลือตนเอง สังคม
และประเทศชาติ
5) สงเสริมและสนับสนุนใหบุตร-ธิดา ไดรับการศึกษาชั้นสูงสุด เพื่อนําความรูที่ไดมา
ชวยในการพัฒนาตนเองและสังคม
6) ไดรับคัดเลือกเปนแมดีเดน ของโรงเรียนวัดสระประทุมมิตรภาพที่ 54 ตําบลไผรอบ
อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร
7) ไดรับคัดเลือกเปนอาสาสมัคร การอาหารประจําหมูบาน (อสอ.) ประจําศูนยสาธิต
ผลิตภัณฑอาหารประจําหมูบาน หมู 6 ตําบลไผรอบ อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร
8) สงเสริมสนับสนุนอนุรักษประเพณีโดยใหบุตรแตงงานเมื่อถึงเวลาอันควร
2.3 การบําเพ็ญประโยชนตอผูอื่นและสังคม
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1) เปนผูรวบรวมสมาชิกแมบาน จัดตั้งเปนกลุมแมบานเกษตรกรสระประทุมรวมใจ
หมู 6 ตําบลไผรอบ อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร
2) รวมรณรงคและระดมเกษตรกรในหมูบานเขารวมโครงการเงินออมเฉลิมพระเกียรติ์
60 พรรษามหาราชินี ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับเขตของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธกส.) ระดับเขต ในป พ.ศ. 2537
3) รวมกับเจาหนาที่เคหกิจเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ประทับชาง นักวิชาการ
เคหกิ จ เกษตร จากสํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด พิ จิ ต ร พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ก ล ว ยกวน และส ง เข า
ประกวดในงานไทยชวยไทย ไดรับรางวัลชนะเลิศ พัฒนาผลิตภัณฑเพิ่มเติมและสงเขาคัดสรร
ได รับ รางวั ล 5 ดาว คือ กล ว ยกวนสระประทุม (กะทิสด) กลว ยอบกรอบ ได รับ รางวั ลที่ 3
ระดับประเทศ
4) รวมกับ ครูโรงเรียนวัดสระประทุม ยุวเกษตรกร สํานักงานเกษตรอําเภอ และ
สํานักงานเกษตรจังหวัด ผูปกครองนักเรียน รวมกันปลูกหญาแฝกขอบสระ ปลูกปา ในบริเวณ
วัดสระประทุม โรงเรียนวัดสระประทุม ไดรับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด, รางวัลที่ 1 ระดับเขต
และรางวัลที่ 2 ระดับประเทศ
5) รวมเปนเจาภาพเลี้ยงอาหารพระ คณะกฐิน ผาปา และนักเรียน ในวันสําคัญตางๆ
เชน วันเด็ก แขงกีฬา ประจําปของตําบลไผรอบ
6) ร ว มบริ จ าคเงิ น สร า งศาลาแม บ า น และศู น ย ส าธิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร พร อ มทั้ ง
ชวยเหลือดานแรงงานตั้งแตเริ่มสรางจนแลวเสร็จ
9) ไดรับเลือกใหเปนรองประธานกลุมแมบานเกษตรกรสระประทุมรวมใจ และเปน
คณะกรรมการพิจารณาเงินกูของโครงการผูสูงอายุ
10) สงเสริมใหบุตร-ธิดา ใชสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกผูแทนของประชาชนในตําแหนง
ตางๆ ตามระบอบประชาธิปไตย และเลื่อมใสในการปกครองโดยมีพระมหากษัตริย ทรงเปน
ประมุข
11) รวมพัฒนาหมูบาน ปลูกตนไมในวันสําคัญ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา และวัน
เขาพรรษา ตามที่สาธารณะ และถนนเขาหมูบานสายสระประทุมไผรอบ ระยะทาง 5 กิโลเมตร
12) เขารวมกิจกรรมฝกอบรมลูกเสือชาวบานระดับอําเภอของอําเภอโพธิ์ประทับชาง
3. ประวัติลูก
3.1 บุตรคนที่ 1 ชื่อ นางสุพวรรณ แพพวง อายุ 47 ป
เกิดวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2507 หมายเลข 08-61996755
จบการศึกษา - ประกาศนียบัตรการผดุงครรภ วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภลําปาง
ปการศึกษา 2529
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-ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต เอกสุขศึกษา วิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ
ปการศึกษา 2539
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ปการศึกษา 2549
อาชีพปจจุบัน รับราชการ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลทาเสา อําเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจิตร
คุณธรรมและการบําเพ็ญประโยชนของลูกที่ควรยกยอง
1. เปนบุคคลที่มีความกตัญูกตเวที ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบในหนาที่การงาน
และมีความรับผิดชอบครอบครัวเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
และคนทั่วไป
2. ทําหนาที่เปนลูกที่ดีของพอ-แม โดยสนับสนุนคาใชจายในการสงนองเรียนทุกเดือน และ
ดูแลสุขภาพพอ-แม สม่ําเสมอ
3. เปนผูนําสมาชิกในครัวเรือนและนองๆ ใหปฏิบัติงานใหรูจักกตัญูกตเวทีตอบุพการี
โดย อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี เชน รดน้ําดําหัว ไหวบรรพบุรุษ ในวันสงกรานต
4. มีความมุมานะ ศึกษาเพิ่มเติม หลังจากรับราชการโดยใชทุนการศึกษาของตนเอง
3.2 บุตรคนที่ 2 ชื่อ พันจาอากาศเอก ประดิษฐ ดรรชนีเพชร อายุ 45 ป
เกิดวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2509 หมายเลข 08-69341461
จบการศึกษา - โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษา ทหารอากาศดอนเมือง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ พ.ศ.2528
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ.2542
อาชีพปจจุบัน - รับราชการทหาร ตําแหนงหัวหนาหมูชางประจําเครื่องบิน 5 หมวดชาง
ประจําเครื่องบิน ฝายการชางฝูงบิน 461 กองบิน 46 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
คุณธรรมและการบําเพ็ญประโยชนของลูกที่ควรยกยอง
1. เปนบุคคลที่มีความกตัญูกตเวที ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบในหนาที่การงาน
และมีความรับผิดชอบครอบครัวเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
และคนทั่วไป
2. ทําหนาที่เปนลูกที่ดีของพอ-แม นํานองไปอุปการะและสงเรียนระดับอุดมศึกษา จังหวัด
พิษณุโลก เพื่อแบงเบาภาระของพอ-แม
3. ดําเนินชีวิตตามคําสั่งสอนของพอ-แม
4. ดูแลเอาใจใสพอ-แม ยามเจ็บปวย อํานวยความสะดวกโดยพาพอ-แมไปพบแพทย
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5. ปฏิบัติภารกิจการบิน โครงการจัดทําฝนหลวงตามพระราชดําริ เพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่
ปลูกพืช และประสบภัยแลง
6. ปฏิบัติภารกิจการบินสามจังหวัดชายแดนภาคใต และภารกิจชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ
3.3 บุตรคนที่ 3 ชื่อ นายอดุลย ดรรชนีเพชร อายุ 41 ป
เกิดวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2513 หมายเลข 08-63192935
จบการศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ.2537
อาชีพปจจุบัน ผูจัดการแผนกสนับสนุนระบบตัวแทนจําหนาย บริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง
จํากัด เลขที่ 1003 ถนนสามเสน แขวงนครชัยศรี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
คุณธรรมและการบําเพ็ญประโยชนของลูกที่ควรยกยอง
1. เปนบุคคลที่มีความกตัญูกตเวที ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบในหนาที่การงาน
และมีความรับผิดชอบครอบครัวเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
และคนทั่วไป
2. ทําหนาที่เปนลูกที่ดีของพอ-แม นํานองไปอุปการะและสงเรียนระดับอุดมศึกษา จังหวัด
พิษณุโลก เพื่อแบงเบาภาระของพอ-แม
3. ดําเนินชีวิตตามคําสั่งสอนของพอ-แม ประหยัด อดออม มีศีลธรรม ไมประพฤติเสื่อมเสีย
วงศตระกูล เอื้อเฟอเผื่อแผตอญาติพี่นองทุกคน
4. ดูแลพอ-แม เวลาเจ็บปวยและพาไปพบแพทยอยูเสมอ
5. ช ว ยเหลื อ พ อ -แม โดยจั ด ซื้ อ แท ง ค น้ํ า สแตนเลสไว ใ ช ใ นครั ว เรื อ น เพื่ อ อํ า นวย
ความสะดวกในการใชน้ําในกิจกรรมของพืชผักสวนครัว
3.4 บุตรคนที่ 4 ชื่อ นายอุดม ดรรชนีเพชร อายุ 38 ป
เกิดวันที่ 25 มีนาคม 2516 หมายเลข 08-14249979
จบการศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ.2539
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2552
อาชีพปจจุบัน - กรรมการผูจัดการบริษัทสํานักงานสนั่นเกตุทัต จํากัด เลขที่ 73 อาคาร
ธุรกิจบัณฑิต ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
- ตําแหนงผูตรวจสอบบัญชีอนุญาต
คุณธรรมและการบําเพ็ญประโยชนของลูกที่ควรยกยอง
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1. เปนบุคคลที่มีความกตัญูกตเวที ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบในหนาที่การงาน
และมีความรับผิดชอบครอบครัวเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
และคนทั่วไป
2. เป น ลู ก ที่ ดี ข องพ อ -แม มี ค วามขยั น หมั่ น เพี ย ร สุ ภ าพอ อ นโยน เป น ที่ ไ ว ว างใจของ
ครอบครัว ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา
3. ชวยแบงเบาภาระหนาที่ของพอในการประกอบอาชีพของครอบครัวและชวยสงนอง
เรียนหนังสือ
4. ดูแลเอาใจใสพอ-แม เมื่อเจ็บปวยและสนับสนุนคาใชจายในครัวเรือนทุกเดือน
5. มีความมุมานะ ศึกษาตอหลังจากไดทํางานดวยทุนของตนเองจนจบปริญญาโท
3.5 บุตรคนที่ 5 ชื่อ นายกฤษณะ ดรรชนีเพชร อายุ 36 ป
เกิดวันที่ 15 สิงหาคม 2518 หมายเลข 08-573434247
จบการศึ ก ษา - ปริญญาตรี บริห ารธุรกิจ บัณ ฑิต สาขาการบั ญชี มหาวิทยาลั ยกรุงเทพ
พ.ศ.2540
อาชีพปจจุบัน - ดํารงตําแหนง พัฒนาธุรกิจ ระดับ 7 รัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร สาขาศรีเทพ อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ
คุณธรรมและการบําเพ็ญประโยชนของลูกที่ควรยกยอง
1. เปนบุคคลที่มีความกตัญูกตเวที ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบในหนาที่การงาน
และมีความรับผิดชอบครอบครัวเปนแบบอยางที่ดีตอเพื่อนรวมงานและลูกคาที่มาติดตอ
งาน
2. ชวยเหลือพอ-แม โดยจัดซื้อเครื่องอํานวยความสะดวกให เชน เครื่องซักผา
3. ดูแลเอาใจใสพอ-แม เมื่อเจ็บปวยพาไปหาหมอ
4. ดําเนินชีวิตตามคําสั่งของพอ-แม
4. ประวัติของแมและลูก รวมทั้งคุณธรรมและการบําเพ็ญประโยชนที่ควรยกยองโดยสรุป
นางเลี่ยม ดรรชนีเพชร ไดทําหนาที่ทุกบทบาทที่สําคัญ คือ บทบาทความเปนแม
ของลูกๆ ทั้ง 5 คน ซึ่งมีคูชีวิต คือ นายประสิทธิ์ ดรรชนีเพชร ไดอบรมเลี้ยงดูลูกๆ ดวยความ
รัก ความอบอุน สนับสนุนใหลูกๆ ไดเลาเรียนจนประสบความสําเร็จ มีอาชีพการงานที่มั่นคง
สุจริต ทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ เปนคนดี มีศีลธรรม
เมื่อบุตรชายไดเลาเรียนจบแลวก็จัดใหไดบรรพชาเมื่ออายุครบบวช และสงเสริม
ให บุต ร ธิด า ได แ ตง งานออกเรื อ น ตามประเพณีข องไทยเมื่ อ ถึ งเวลาอัน ควร และมี ห นา ที่
การงานเปนที่ยกยองและเปนแบบอยางที่ดีในชุมชน และสังคม เปนตัวอยางของความเปนแม
ใหแกคนที่เปนแมทั้งหลาย และคนที่กําลังจะเปนแม ไดเห็นแบบอยางการอบรมเลี้ยงดูลูกให
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เปนคนดี ทําอยางไรลูกจึงไดประสบผลสําเร็จทุกคน ลูกๆ ก็ไมเคยทําใหพอ-แม ทุกขใจ มีแต
ความภาคภู มิ ใ จ ปลื้ ม ใจ มี ค วามสุ ข จึ ง ทํ า ให นางเลี่ ย ม ดรรชนี เ พชร เป น บุ ค คลที่ ไ ด รั บ
การยกยองเปนแมตัวอยางจากญาติพี่นอง คนในชุมชน และหนวยงานในชุมชน เปนแบบอยาง
ที่ดีแกคนรุนหลัง ควรคาแกการยกยองเชิดชูใหเปนแมผูเปนเกษตรกรดีเดน ตอไป
5. ผูเสนอ
ลงชื่อ
( นางบุญปลูก สุนทรกะลัมพ )
เจาพนักงานเคหกิจเกษตรชํานาญงาน
27 เมษายน 2554
สถานที่ติดตอ สํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ประทับชาง อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท 0 5668-9039
6. ผูรับรอง
ลงชื่อ
( นายจักรเพชร จันทรกุญชร )
เกษตรอําเภอโพธิ์ประทับชาง
28 เมษายน 2554
สถานที่ติดตอ สํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ประทับชาง อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท 0 5668-9039
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