
ข้อมูลบุคลากร 
    

     1.   ชื่อ – นามสกุล     นางนันท์นภัส  ชูศรีจันทร์ 
         วัน เดือน ปีเกิด      ๒๔ ตุลาคม ๒๕๐๙ 

2. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน     ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
    ชื่อสถานศึกษา        โรงเรียนวัดดอนตาจีน 
3. ที่อยู่ปัจจุบัน     ๑๗๗ หมู่ ๑  ต. กระจัน  อ. อู่ทอง  จ. สุพรรณบุรี  ๗๒๑6๐         
4. เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)     ๐๘๙-๘๓๗๘๒๓๙   
5. ความสามารถพิเศษ       - 
6. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิท่ีได้รับ 
1 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม - ป.4 
2 มัธยมศึกษา โรงเรียนอู่ทอง - ม.๖ 
3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประถมศึกษา ศษ.บ. 
4 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การบริหาร

การศึกษา 
ค.ม. 

 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 

  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ครู ๒ โรงเรียนบ้านลุงตามัน  สปจ.นครราชสีมา - 

  ๑ ธันวาคม ๒๕๓๕ อาจารย์ ๑ โรงเรียนตลาดขุนขยัน  สปจ.สุพรรณบุรี - 

  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๖ อาจารย์ ๑ โรงเรียนวัดดอนสุโข  สปจ.สุพรรณบุรี - 

  ๒๔ เมษายน ๒๕๓๙ อาจารย์ ๒ โรงเรียนวัดหนองตาสาม  สปจ.สุพรรณบุรี - 

  ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ 
อาจารย์ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  สปจ.
สุพรรณบุรี 

- 

  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดดอนตาจีน  
สพป.สพ. เขต ๑ 

- 

 



ข้อมูลบุคลากร 
 

     1.   ชื่อ – นามสกุล     นางสาวสมพิศ  ทองพิลา 
          วัน เดือน ปีเกิด     ๙ มกราคม ๒๕๐๒ 

2. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน    ครชู านาญการพิเศษ 
    ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนวัดดอนตาจีน 
3. ที่อยู่ปัจจุบัน     ๕๗ หมู่ที่ ๙  ต.วัดดาว  อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี  ๗๒๑๕๐ 
4. เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)     ๐๘๑-๗๓๖๕๒๐๔ 
5. ความสามารถพิเศษ     - 
6. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิท่ีได้รับ 
1 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดรางบัว - ป.๗ 
2 มัธยมศึกษา โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” - ม.ศ.๓ 
3  วิทยาลัยครูกาญจนบุรี - ป.กศ. 
4 อนุปริญญา วิทยาลัยครูนครปฐม ภาษาอังกฤษ ป.กศ.สูง 
๕ ปริญญาตรี วิทยาลัยครูกาญจนบุรี คหกรรมศาสตร์ คบ. 
 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 

  ๑ พฤษภาคม 25๒๔  
    ถึง ปัจจุบัน 

ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดดอนตาจีน                     
สพป.สพ. เขต ๑   

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลบุคลากร 
 

     1.   ชื่อ – นามสกุล     นางลูกจันทร์  สิงห์โต 
          วัน เดือน ปีเกิด     ๖ สิงหาคม ๒๕๐๕ 

2. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน    ครชู านาญการพิเศษ 
    ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนวัดดอนตาจีน 
3. ที่อยู่ปัจจุบัน     ๑๐/๑  หมู่ที่ ๙  ต.วัดดาว  อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี  ๗๒๑๕๐ 
4. เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)     ๐๘๑-๑๓๔๙๒๔๓ 
5. ความสามารถพิเศษ    คอมพิวเตอร์ 
6. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิท่ีได้รับ 
1 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดดอนตาจีน - ป.๔ 
2  โรงเรียนวัดคูบัว - ป.๗ 
3 มัธยมศึกษา โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” - ม.ศ.๓ 
4  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย - ม.ศ.๕ 
๕ อนุปริญญา วิทยาลัยครูนครปฐม ภาษาไทย ป.กศ.สูง 
๖ ปริญญาตรี วิทยาลัยครูนครปฐม ภาษาไทย คบ. 
 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 

  ๑ สิงหาคม 25๓๗ 
 

อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านอีทาก  
 สปจ.นครราชสีมา 

- 

  ๑ ตุลาคม ๒๕๓๘ อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า   
สปจ.สุพรรณบุรี 

- 

  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ อาจารย์ ๑ โรงเรียนวัดดอนตาจีน   
สปจ.สุพรรณบุรี 

- 

  ๒ มกราคม ๒๕๕๔ 
   ถึง ปัจจุบัน 

ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดดอนตาจีน                  
สพป.สพ. เขต ๑  

- 

 
 
 
 
 
 

 



ข้อมูลบุคลากร 
 

1.   ชื่อ – นามสกุล     นางสาวนงนุช  ผิวงาม 
วัน เดือน ปีเกิด     ๙ พฤษภาคม ๒๕๑๙ 

2. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน     ครรูะดับปฏิบัติการ (คศ.1) 
    ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนวัดดอนตาจีน 
3. ที่อยู่ปัจจุบัน     ๒๐๘  หมู่ที่ ๔  ต.ตะค่า  อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี  ๗๒๑๕๐ 
4. เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)     ๐๘๗-๔๑๒๔๒๕๒ 
5. ความสามารถพิเศษ    กีฬาวอลเลย์บอล, ทัศนศิลป์ (การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด) 
6. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิท่ีได้รับ 
  1 
 
 

อนุปริญญา สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี การพัฒนาชุมชน 
  อนุปริญญาศิลปศาสตร์  
(อ.ศศ.) 

2 
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี การพัฒนาชุมชน 

  ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต  
(ศศ.บ.) 

3 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประถมศึกษา 

  ปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิต  
(ศษ.บ.) 

4 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การจัดการการศึกษา   ก าลังศึกษา 
 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 

  ๘ ธันวาคม 2552  
ถึง ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนตาจีน - 

  ๙ มีนาคม ๒๕๕๘  
ถึง ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดดอนตาจีน - 

  ๙ มีนาคม ๒๕๖๐  
ถึงปัจจุบัน 

ครู คศ. 1 โรงเรียนวัดดอนตาจีน สพป.สพ. เขต ๑ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลบุคลากร 
 

     1.   ชื่อ – นามสกุล     นายเทอดพันธุ์  สุวรรณคร 
          วัน เดือน ปีเกิด        ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ 

2. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน    ครูอัตราจ้าง 
    ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนวัดดอนตาจีน 
3. ที่อยู่ปัจจุบัน     ๒๓ หมู่ที่ ๔  ต.บางใหญ่  อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี  ๗๒๑๕๐ 
4. เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)     ๐๘๑-๓๐๑๘๘๖๑ 
5. ความสามารถพิเศษ    เล่นดนตรี, เล่นกีฬา, คอมพิวเตอร์ 
6. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิท่ีได้รับ 
1 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดบางแม่หม้าย - ป.๖ 
2 มัธยมศึกษา โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ภาษาเทคโน ม.๖ 
3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คบ. 

 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 

  ๑๕ พฤษภาคม 25๖๐  
      ถึง ปัจจุบัน 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนตาจีน สพป.สพ. เขต ๑ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลบุคลากร 
 

1.   ชื่อ – นามสกุล     นางสาวอรชุดา  ชื่นใจฉ่ า 
วัน เดือน ปีเกิด     ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๖ 

2. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน    ครอัูตราจ้าง 
    ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนวัดดอนตาจีน 
3. ที่อยู่ปัจจุบัน     ๑๖ หมู่ที่ ๙  ต.วัดดาว  อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี  ๗๒๑๕๐ 
4. เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)     ๐๘๐-๔๔๓๖๗๗๘ 
5. ความสามารถพิเศษ     โปรแกรม Microsofe office, e-Book 
6. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิท่ีได้รับ 
1 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดดอนตาจีน - ป.๖ 
2 มัธยมศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง - ม.๖ 
3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี การจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
4 ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

วิชาชีพครู ก าลังศึกษา 

 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 

๑๕ พฤษภาคม 25๖๐  
    ถึง ปัจจุบัน 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนตาจีน สพป.สพ. เขต ๑ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 ข้อมูลบุคลากร 

 
1.   ชื่อ – นามสกุล     นายวัฒนา  ภุมมามั่น 

          วัน เดือน ปีเกิด     ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔ 
2. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน    ช่างไม้ ระดับ ช.๔ 
    ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนวัดดอนตาจีน 
3. ที่อยู่ปัจจุบัน     ๗๒ หมู่ที่ ๘  ต.วัดดาว  อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี  ๗๒๑๕๐ 
4. เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)     ๐๖๓-๙๗๒๔๗๗๕ 
5. ความสามารถพิเศษ     ช่างไม้, ช่างไฟฟ้า 
6. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่  ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิท่ีได้รับ 
1 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดดอนตาจีน - ป.๔ 
2 มัธยมศึกษา กศน. อ าเภอบางปลาม้า - ม.๓ 

 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 

  

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๐  
 

นกัการภารโรงโรงเรียนวัดดอนตาจีน
สพป.สพ. เขต ๑ 

เสียชีวิต  21 พฤษภาคม ๒๕61 

 
 
 
 
 


