
 

ข้อมูลโรงเรียน 
 
1.ประวัติโรงเรียน 
          ข้อมูลทั่วไป    
               โรงเรียนวัดตะลุ่ม  ที่อยู่   หมู่ที่  ๑๑  ต าบลมะขามล้ม   อ าเภอบางปลาม้า    จังหวัดสุพรรณบุรี     
e-mail   talum @  hotmail.com     Website   http:// www. taluam.com  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต  1   โทรศัพท์  ๐๓๕- ๔๑๖๐๑๘  โทรสาร   เปิดสอนระดับชั้น  
อนุบาล ๒  ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   
            โรงเรียนวัดตะลุ่ม  จัดตั้งและเปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2482  โดยประชาชน
ร่วมกับรัฐบาลร่วมกันจัดตั้งขึ้นมีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 70 คน โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดตะลุ่ม (เดิม)
เป็นสถานที่ท าการเรียนการสอนครูใหญ่คนแรกคือ นายวิเชียร คล้ายสังข์ 
           พ.ศ. 2485 นายชาญศิลป์  กังสดาล  เป็นครูใหญ่  ได้ร่วมมือกับประชาชน  สร้างอาคารเรียนหลังแรก 
เป็นแบบ 2 ชั้น 6 ห้องเรียน  เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
  พ.ศ. 2502 อาคารเรียนช ารุดทรุดโทรมมากเนื่องจากปลวกกินและถูกพายุพัดพังยากที่จะด าเนินการ
ซ่อมแซมให้ดีดังเดิมได้  จึงจ าเป็นต้องย้ายนักเรียนมาท าการสอนที่ศาลาการเปรียญของวัด(ในปัจจุบัน)เป็นการ
ชั่วคราว 
  พ.ศ. 2504 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาให้สร้างอาคารเรียน  เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท  
ได้ด าเนินการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณท่ีได้มา  ประกอบกับการรื้อวัสดุที่ใช้ได้จากอาคารเรียนหลังเดิมท่ีช ารุด
มาสร้างเป็นแบบอาคารชั้นเดียว  แบบวันครู  จ านวน 3 ห้องเรียน(อาคารปัจจุบัน)  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
96,460  บาท 
          พ.ศ.2513 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาให้สร้างอาคารเรียนเพ่ิมเติม เป็นจ านวนเงิน 60,000 
บาท  และได้รับความร่วมมือจากประชาชน  ได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม 3 ห้องเรียน (อาคารขวาง)ทางด้าน
ตะวันออก  เป็นจ านวนเงิน 121,635 บาท 
           พ.ศ. 2520 พระครูโกศลสาธุกิจ เจ้าอาวาสวัดตะลุ่มได้ร่วมมือกับประชาชนต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มเติม  
จ านวน 2 ห้องเรียน  ทางด้านตะวันตก                                
ค าขวัญของโรงเรียน 
             เรียนดี   กิจกรรมเด่น   เน้นคุณธรรม  
คติพจน์ของโรงเรียน 
             พัฒนาความรู้  ควบคู่  คุณธรรม 
ปรัชญาของโรงเรียน 
              พัฒนาความรู้  ควบคู่  คุณธรรม การท างานแบบมีส่วนร่วม โดยมีการร่วมคิดร่วมวางแผน  ร่วมปฏิบัติของ
บุคลากรทุกระดับทุกกิจกรรม  มีการก ากับติดตามประเมินการท างานเป็นระยะๆโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการและรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 



 

2. สถานที่ตั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ข้อมูลบุคลากร   

 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด/วิชาเอก หมายเหตุ 

ถนนบางลี่ – มะขามล้ม  

สพป.สพ.1 

อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

อ าเภอบางปลาม้า 

ถนนบางลี่ – สองพ่ีน้อง  
ร.ร.วัดตะลุ่ม 
 



 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

นายประวิทย์  ดวงจันทร์ 
นางอาภรณ์  พูลสุวรรณ 
น.ส.ปาณิดา สุวรรณศรี 
นางเพ็ญศรี ประทุมรุ่ง 
นายธรรมนูญ  ศรีวิเชียร 
นางนารินทร์ เขจรแข 
นางต้องจิตร  โสมะภีร์ 
นางสาวพรทิพย์  กาฬภักดี 
นางสาววิชิตา  จันทร์มณี 
นางเพียงพิศ  จันทร์แรม 
นายไพฑูรย์   มณีเรืองเดช 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครู คศ.3 
ครู คศ.3 
ครู คศ.3 
ครู คศ.3 
ครู คศ.3 

ครู ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 

พ่ีเลี้ยงคนพิการ 
ลูกจ้างประจ า 

ค.ม. การบริหารการศึกษา 
ศษ.บ การประถมศึกษา 
ศษ.บ. การประถมศึกษา 
กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา 
ศษ.บ. ภาษาไทย 
ค.บ.  เกษตรศาสตร์ 
กศ.ม .การบริหารการศึกษา 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
ศ.ศ.บ. รัฐศาสตร์ 
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ม.3 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

4. ข้อมูลจ านวนนักเรียน  จ าแนกตามระดับชั้นและเพศ (ข้อมูล ณ วันท่ี  10  มิถุนายน ) 
 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

2555 70 49 119 

2556 69 49 118 

2557 69 47 116 

2558 64 44 108 

2559 80 54 134 

2560 81 53 134 

2561    

2562    

2563    

2564    

2565    

2566    
 

5. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
                  อาคารเรียนจ านวน   2   หลัง อาคารประกอบจ านวน 1 หลัง   ส้วม  2  หลัง 
สนามเด็กเล่น  1  สนาม   สนามฟุตบอล   1    สนาม 
 



 

6. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
  ภายในปี 2563 โรงเรียนวัดตะลุ่ม เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพชุมชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น  บุคลากรมีความสามารถในการจัดการศึกษา  ภายใต้การ
บริหารจัดการและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 

7. เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
             ภาษาประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยพวน 
 

8.  อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
              ภาษาลาวพวน  
 

9.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ที ่ ชื่อ   สกุล อาชีพ วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

นายวิชัย  แก้วกล่ า 
ส.อบต.ฉวี  กลิ่นค าหอม 
นางอาภรณ์  พูลสุวรรณ 
ผู้ใหญ่อดุลย์  อึ่งสุวรรณ 
ผู้ใหญ่สุมิท  โสมภีร์ 
ส.อบต.นงค์ลักษณ์  เตียววิไล 
พระครูใบฎีกาจ านง ปิยวัณโณ 
นายบุญธรรม  ปิ่นวิเศษ 
นายประวิทย์  ดวงจันทร์ 

รับจ้าง 
ท านา 
รับราชการครู 
ผู้ใหญ่บ้าน 
ท านา 
ค้าขาย 
พระภิกษุสงฆ์ 
ข้าราชการบ านาญ 
รับราชการครู (ผอ.ร.ร.) 

ม.3 
ม.3 

ปริญญาตรี 
ปวส. 
ม.3 

ปริญญาตรี 
- 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

 

 

 

ผลงานที่ดีเด่นของโรงเรียน   
1. โรงเรียนดีประจ าต าบล 
2. โรงเรียนประชารัฐ 
3. โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพ (NT) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ .3 สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ และระดับประเทศ    
    5 ปีซ้อน 
4. โรงเรียน ที่มีผลการประเมินคุณภาพ (0-NET) ชั้น ป.6  สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ และระดับประเทศ 5 ปีซ้อน  
 



 

 

 
 
 
 
 


