
 

ข้อมูลโรงเรียน 
 
1.ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนวัดคูบัว  เริ่มจัดตั้งขึน้เมื่อ  วันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2496   มีเนื้อที่   4  ไร่  1 งาน   46  
ตารางวา   ซึ่งเป็นที่ดินที่ นางทองค า  ช่างสุพรรณ ซื้อถวายวัดคูบัว   พ้ืนที่  เขตบริการ  ต าบลวัดดาว จ านวน
สองหมู่   คือ  หมู่ที่  3 บ้านดอนสะแก   และหมู่ท่ี  7 บ้านคูบัว 

 

ค าขวัญของโรงเรียน 
           เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม 
 

ปรัชญาของโรงเรียน 
  นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา. 
                     แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี 
 
2. สถานท่ีตั้ง 
    เลขที่ 114 หมู่ที่  7  ต าบลวัดดาว   อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  72150    
 
3. ข้อมูลบุคลากร   

 
ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด/วิชาเอก หมาย

เหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

นายพิทยา  บางสวุรรณ  
นางวิลา  มณีอนิทร ์ 
นายปิยวฒัน ์ มณีอินทร์  
นางสาวทัศนีย์  อินทร์สกุล  
นางวันเพ็ญ  บางสวุรรณ  
นางบณุฑริกา  ส าโรงแสง 
นายเฉลา   แก้วสวุรรณ 
นางสาวศริิพร  โพธิ์ทอง  
นางสาวอภิญญภา  เจรญิผล  
นางสาวณัฐธยาน ์ ธีระวงศภ์ิญโญ  
นายวิเชียร  มวลจมุพล 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครู ค.ศ.3 
ครู ค.ศ.3 
ครู ค.ศ.3 
ครู ค.ศ.3 
ครู ค.ศ.2 

ครู ค.ศ.3 ชว่ย
ราชการครอูัตราจ้าง 

ครูอัตราจ้าง 
ครูอัตราจ้าง 
ช่างไม้ขั้น4 

ปปรญิญาโท/การบรหิารการศึกษา 
ปริญญาโท/หลักสตูรและการสอน 
ปริญญาตรี/บรหิารการศึกษา
ปริญญาตรี/คหกรรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี/ประถมศึกษา 
ปริญญาโท/หลักสตูรและการสอน 
ปริญญาโท/การบริหารการศึกษา 
ปริญญาตรี/เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปริญญาตรี/เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปริญญาตรี/การศึกษาปฐมวยั 
ม.3 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

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

ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

2557 57 41 98 

2558 54 42 96 

2559 57 43 100 

2560 61 41 107 

2561    

2562    

2563    

2564    

2565    

2566    

 
5. ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

อาคารเรียนอาคารประกอบ  ๖    หลัง    ได้แก่   
๑)  อาคารเรียน  แบบ  ๐๐๘                               ๑     หลัง    
๒)  อาคารเรียน แบบ ป๐๑๗                               ๑     หลัง    
๓)  อาคารเอนกประสงค์   แบบสร้างเอง                  ๒     หลัง    
๔)  ส้วม แบบ สปช.                                           ๒     หลัง 

 
6. วิสัยทัศนข์องโรงเรียน 

     โรงเรียนวัดคูบัวมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลย์ทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คู่
คุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้  รวมทั้ง เจต
คติ ที่จ าเป็นในการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  บน
พ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 
 
 
 
 



 

7. เอกลักษณข์องโรงเรียน 
     ผลการเรียนดี   การกีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม 
      
8.  อัตลักษณข์องโรงเรียน 
      เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม 
 
9.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

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

นายรันทม   ทับทิมขาว 
นายสมาน   แสงกระจ่าง 
นายปิยวัฒน์  มณีอินทร์ 
นางสง่า      ฉิมวัย 
นายสุวัฒน์  คล้ายมาลา 
นายพนม ร้อยแก่นจันทร์ 
นายจ าปี เทพแก้ว 
นายอ านวย  วงษ์วิจารณ์ 
นายพิทยา  บางสุวรรณ 

ข้าราชการบ านาญ 
ท านา 

รับราชการครู 
แม่บ้าน 

ช่างสีรถยนต์ 
ท านา 
ค้าขาย 
ท านา 

รับราชการครู 

ค.บ. 
ม.3 

ศษ.บ 
.ป.4 
ป.7 
ป.7 
ป.4 
ป.4 
ค.ม. 

 

 
ผลงานที่ดีเด่นของโรงเรียน   
1. มีผลสอบระดับชาติ ป.6 (o-net)สูงกว่าระดับประเทศ 5 กลุ่มสาระ 
    

2. คะแนนผลสอบระดับชาติ ป.3(nt) สูงกว่าระดับประเทศ 3 ด้าน 
     

3. ได้รับประกาศคัดเลือกโรงเรียนเป็น  Best Pratice ด้านการจัดการขยะระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
    ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  (Zero Waste   School)  ประจ าปีการศึกษา 2559 
    

 ๔.ได้รับรางวัลชมเชย วิธีปฏบิัติที่เป็นเลิศ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   
    สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี   เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน ของสถานศึกษามากกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ 
 

 ๕. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การแข่งขันตะกร้อชายรุ่นอายุ 12ปีระดับสพป.สพ.1เป็นตัวแทนเข้า 
     แข่งขันระดับจังหวัดสุพรรณบุรี 
     

๖. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การแข่งขัน   เปตองหญิงรุ่นอายุ 10 ปี ระดับสพป.สพ1  
   เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับจังหวัด 
   สุพรรณบุรี 
7.รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาคกลาง  กิจกรรมการคิดเลขเร็วระดับ ชั้น ป.3  
 
 



 

ภาพโรงเรียนวัดคูบัว 

 
  

 
(พร้อมไฟล์ภาพถ่ายชองโรงเรียน) 
 
 
 


