
ข้อมูลบุคลากร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล  นายพิทยา  บางสุวรรณ  
วัน เดือน ปีเกิด     10 พฤษภาคม 2503 

2.  ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
     ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวัดคูบัว 
3. ท่ีอยู่ปัจจุบัน  54/2 หมู่ 1 ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 
4. เบอร์โทรศัพท์ (ท่ีสามารถติดต่อได้)  081-880-1071 
5. ความสามารถพิเศษ ..........................-......................................................   
6. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิที่ได้รับ 
1 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดธาตุทอง - ป.4 
2 ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลแจ่มจันทร์ - ป.7 
3 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา - ม.ศ.3 
4 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยานนาเวทศ์วิทยาคม - ม.ศ.5 
5 ปกศ.สูง วิทยาลัยครูจันทรเกษม พลศึกษา ปกศ.สูง 
6 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ พลศึกษา กศ.บ 
7 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี การบริหาร

การศึกษา 
ค.ม. 

 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 
21 ก.พ. 2527 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ - 
1 ก.พ. 2538 อาจารย์ 2 โรงเรียนวัดท่าไชย - 
1 ต.ค. 2539 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน - 
3 พ.ย. 2543 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านโป่งคอม - 
1 พ.ย. 2544 ครูใหญ่ โรงเรียนวัดคลองขุด - 
24 ส.ค. 2547 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิตะควน - 
8 ม.ค. 2543 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังน้ าเย็น - 
22 พ.ย. 2555 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม - 
2  ต.ค.  2560 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูบัว ถึงปัจจุบัน 

 
 
 



ข้อมูลบุคลากร 
 

 1.  ชื่อ – นามสกุล  นางวิลา  มณีอินทร์  
วัน เดือน ปีเกิด   22  พฤศจิกายน 2506 

2.  ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน   ครู ช านาญการพิเศษ 
     ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวัดคูบัว 
3. ท่ีอยู่ปัจจุบัน  46  หมู่ 6 ต.วดัโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 
4. เบอรโ์ทรศัพท์ (ท่ีสามารถติดต่อได้)  087-8154597 
5. ความสามารถพิเศษ  พิธีกร  
6. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิที่ได้รับ 
1 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดรางบัว - ป.7 
2 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 - ม.ศ.3 
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาลัยครูกาญจนบุรี - ป.กศ 
4 พ.ม. ศึกษาด้วยตนเอง - พ.ม. 
5 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริหารการศึกษา ศษ.บ. 
6 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตร ี หลักสูตรและการสอน ค.ม. 
     

 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 

17 พ.ค.2525 ครู1ระดับ1  โรงเรียนวัดเสาธงทอง - 
1 ส.ค.2531 ครู2           โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว - 
1.พ.ย.2540 ครู ค.ศ3      โรงเรียนวัดคูบัว ถึงปัจจุบัน 

   
   
   
   
   
   

 
 
 
 



ข้อมูลบุคลากร  
 

1.ชื่อ – นามสกุล  นายปิยวัฒน์  มณีอินทร์  
วัน เดือน ปีเกิด 10  เมษายน 2501 

2.  ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน   ครู ช านาญการพิเศษ 
     ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวัดคูบัว 
3. ท่ีอยู่ปัจจุบัน  46  หมู่ 6 ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 
4. เบอรโ์ทรศัพท์ (ท่ีสามารถติดต่อได้)  085-8021120 
5. ความสามารถพิเศษ  คิดเลขเร็ว   
6. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิที่ได้รับ 
1 ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดดาว  ป.4 
2 ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดสวนหงส ์  ป.7 
3 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์  ม.ศ.3 
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาลัยครูนครปฐม - ป.กศ 
5 พ.ม. ศึกษาด้วยตนเอง - พ.ม. 
6 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริหารการศึกษา ศษ.บ. 
    . 

 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 
1 พ.ค.2521 ครู 1 ร.ร.วัดดอนตะโหนด จ.สิงห์บุรี - 
1.ส.ค.2531 ครู ร.ร.บ้านโพธิ์ศรี - 
1.พ.ค.2536 ครู ร.ร.วัดดอนตาจีน - 

20 ก.พ. 2542 ครู ร.ร. วัดคูบัว ถึงปัจจุบัน 
   
   
   
   
   

 
 
 
 



ข้อมูลบุคลากร 
 

1.ชื่อ – นามสกุล  นางวันเพ็ญ  บางสุวรรณ  
วัน เดือน ปีเกิด    26 มีนาคม 2503 

2.  ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน  ครู ช านาญการพิเศษ 
     ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวัดคูบัว 
3. ท่ีอยู่ปัจจุบัน  54/2 หมู่ 1 ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 
4. เบอรโ์ทรศัพท์ (ท่ีสามารถติดต่อได้)  083-1122553 
5. ความสามารถพิเศษ ..........................-......................................................   
6. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิที่ได้รับ 
1 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดดาว  ป.7 
2 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาร 

ผดุงวิทย์ 
 ม.ศ.3 

3 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์  ม.ศ.5 
4 ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูกาญจนบุรี  ป.กศ.สูง 
5 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ประถมศึกษา ค.บ. 

 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 
8 มิ.ย.2527 ครู 2โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ - 

16 พ.ค. 2538 อาจารย์ 2 โรงเรียนวัดท่าไชย - 
15 มิ.ย.2550 อาจารย์ 2 โรงเรียนวัดท่าไชย - 
15 มี.ค.2552 อาจารย์3 โรงเรียนวัดคูบัว ถึงปัจจุบัน 

   
   
   
   
   

 
 
 
 
 



 
ข้อมูลบุคลากร 

 
1.ชื่อ – นามสกุล  นางสาวทัศนีย์  อินทร์สกุล  

วัน เดือน ปีเกิด     5 ตุลาคม 2501 
2.  ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน   ครู ช านาญการพิเศษ 
     ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวัดคูบัว 
3. ท่ีอยู่ปัจจุบัน  50 หมู่ 3 ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 
4. เบอรโ์ทรศัพท์ (ท่ีสามารถติดต่อได้)  083-3173838 
5. ความสามารถพิเศษ ..........................-......................................................   
6. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิที่ได้รับ 
1 ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดดาว  ป.4 
2 ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์  ป.7 
3 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์  ม.ศ.3 
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาลัยครูกาญจนบุรี - ป.กศ 
5 พ.ม. ศึกษาด้วยตนเอง - พ.ม. 
6 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูกาญจนบุรี คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 
7     

 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 

2522 ครูโรงเรียนวัดคลองพูล     จ.อ่างทอง - 
2523 ครูโรงเรียนวดัคลองขดุ     จ.สพุรรณบรีุ - 

2525 ครูโรงเรียนวดัดอนตาจีน   จ..สพุรรณบรีุ - 

2526 ครูโรงเรียนวดัคบูวั           จ..สพุรรณบรีุ ถึงปัจจุบัน 

   
   
   
   
   

 
 



 
ข้อมูลบุคลากร 

 
1. ชื่อ – นามสกุล  นางบุณฑริกา  ส าโรงแสง  

วัน เดือน ปีเกิด    30 พฤษภาคม 2525 
2.  ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน  ครู ค.ศ.2 
     ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวัดคูบัว 
3. ท่ีอยู่ปัจจุบัน  111/1 หมู่ 6 ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 
4. เบอรโ์ทรศัพท์ (ท่ีสามารถติดต่อได้)  091-7159049 
5. ความสามารถพิเศษ ..........................-......................................................   
6. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิที่ได้รับ 
1 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านรางทอง  ป.6 
2 มัธยมศึกษา โรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์  ม.6 
3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
ค.บ. 

4 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตร ี หลักสูตรและ
การสอน 

ค.ม. 

 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 
1 ส.ค. 2550 ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดส าเภาทอง - 
1 ส.ค.2552 ครู ร.ร.วัดส าเภาทอง - 

19 พ.ค. 2553 ครู ร.ร.วัดคูบัว - 
3 ธ.ค. 2558 ครู ค.ศ.2  ร.ร.วัดคูบัว ถึงปัจจุบัน 

   
   
   
   
   

 
 
 
 



 
ข้อมูลบุคลากร 

 
1.ชื่อ – นามสกุล  นางสาวศิริพร  โพธิ์ทอง  

วัน เดือน ปีเกิด     10 พฤศจิกายน 2535 
2.  ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน   ครูอัตราจ้าง 
     ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวัดคูบัว 
3. ท่ีอยู่ปัจจุบัน  44 หมู่ 2 ต.วัดโบสถ์  อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 
4. เบอรโ์ทรศัพท์ (ท่ีสามารถติดต่อได้)  095-7712119 
5. ความสามารถพิเศษ ..........................-......................................................   
6. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิที่ได้รับ 
1. ประถมศึกษา โรงเรียนวัดท่าตลาด  ป.6 
2. มัธยมศึกษา โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2  ม.6 
3. ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุร ี เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 
ค.บ. 

     
     

 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 
16 พ.ค.2559 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคูบัว - 

  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 

 
 
 
 



 
ข้อมูลบุคลากร 

 
1. ชื่อ – นามสกุล  นางสาวอภิญญภา  เจริญผล  

วัน เดือน ปีเกิด    21 ตุลาคม 2537 
2.  ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน   ครูอัตราจ้าง 
     ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวัดคูบัว 
3. ท่ีอยู่ปัจจุบัน  73/1 หมู่ 4 ต. กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 
4. เบอรโ์ทรศัพท์ (ท่ีสามารถติดต่อได้)  062-6565534 
5. ความสามารถพิเศษ   เล่นกีฬา 
6. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิที่ได้รับ 
1. ประถมศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ  ป.6 
2. มัธยมศึกษา โรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์  ม.6 
3. ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ว.ท.บ. 

     
     

 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 
1  มิ.ย.2559 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคูบัว - 

  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 

 
 
 
 



ข้อมูลบุคลากร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล  นางสาวณัฐธยาน์  ธีระวงศ์ภิญโญ  
วัน เดือน ปีเกิด    2 มกราคม 2537 

2.  ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน   ครูอัตราจ้าง 
     ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวัดคูบัว 
3. ท่ีอยู่ปัจจุบัน  52/50 หมู่ 3 ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72150 
4. เบอรโ์ทรศัพท์ (ท่ีสามารถติดต่อได้)  098-3146616 
5. ความสามารถพิเศษ ..........................-......................................................   
6. ประวัติการศึกษา 
 
 

ที ่ ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิที่ได้รับ 
1. ประถมศึกษา โรงเรียนสุพรรณภูมิ  ป.6 
2. มัธยมศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง  ม.6 
3. ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย ศษ.บ. 
     
     

 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 
1 ก.ค.2560 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคูบัว - 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 



ข้อมูลบุคลากร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล  นายวิเชียร  มวลจุมพล 
วัน เดือน ปีเกิด     24 กุมภาพันธ์ 2510 

2.  ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน   ช่างไม้ชั้น 4 
     ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวัดคูบัว 
3. ท่ีอยู่ปัจจุบัน  180 หมู่ 6 ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 
4. เบอรโ์ทรศัพท์ (ท่ีสามารถติดต่อได้)    
5. ความสามารถพิเศษ ..........................-......................................................   
6. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิที่ได้รับ 
1 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดรางบัว  ป.6 
2 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2  ม.ศ.3 
     
     
     
     
     

 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 
1 ต.ค.2533 นักการภารโรง ร.ร.วัดราษฎรบ์ ารุง - 
5 .ต.ค. 2535 นักการภารโรง ร.ร.วัดเสาธง - 
1.ต.ค.2536 นักการภารโรง ร.ร.วัดโบสถ ์ - 

27 .พ.ค. 2540 นักการภารโรง ร.ร.วัดท่าตลาด - 
1 .ต.ค.2549 นักการภารโรง ร.ร.วัดคูบัว - 

  - 
  - 
  - 
  - 

 


