
1 

โรงเรียนวัดสุขเกษม 

ประวัติและผลงาน 
******************************** 

ตอนท่ี  1   ประวัติส่วนตัว    
1.  ชื่อ  นายปรีชา       นามสกุล    ศริิสมบูรณ์เวช 
     เกิด  กรกฎาคม   พ.ศ.  2506     
2.  ตําแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน   ผู้อํานวยการ      อันดับ  คศ. 3 
     ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวัดสุขเกษม 
     ต้ังอยู่ที่ ตําบลมะขามล้ม  อําเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์   72150 
     โทร.   035-960460 
3. ความสามารถพิเศษ ................................................................................... 
4. ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิ ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา ช่ือสถาบัน 
ประกาศนียบัตร ป. ต้น
ประกาศนียบัตร ป. ปลาย 
ประกาศนียบัตร ม. ต้น 
ประกาศนียบัตร ม. ปลาย 
ประกาศนียบัตรการศึกษาช้ันสูง  
      (ป.กศ.สูง)  เกษตรศาสตร์ 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)  

การบริหารการศึกษา 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม.)  

การบริหารการศึกษา 

2516
2519 
2522 
2524 
2527 

 
2533 

 
2548 

โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 
โรงเรียนวัดสวนหงส์ 
โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุร ี
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 
 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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โรงเรียนวัดสุขเกษม 

5. ประวัติการรับราชการ 
 

ท่ี วัน เดือน ปี ท่ีดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง 
1 
2 
3 
 
4 
 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 

13 
14 

21 พ.ค. 2529 – 20 พ.ค. 2531 
21 พ.ค. 2531 - 15 ส.ค. 2532 
16 ส.ค. 2532 – 3 เม.ย. 2534 
 
4 เม.ย. 2534 – 15 ส.ค. 2537 
 
16 ส.ค. 2537 – 15 พ.ย. 2537 
16 พ.ย. 2537 – 30 ก.ย. 2539  
1 ต.ค. 2539 – 30 ก.ย. 2541 
1 ต.ค. 2541 -  30 ก.ย. 2544 
1 ต.ค. 2544 – 30 ก.ย. 2548 
1 ต.ค. 2548 – 31 ม.ค. 2549 
1 ก.พ. 2549 – 31 ต.ค. 2554 
11 ต.ค. 2550 – 30 ธ.ค. 2551 
 
1 พ.ย. 2554 – 23 พ.ย. 2558 
24 พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน 

ครู 2  โรงเรียนบ้านสายชนวน   สปอ.ปากช่อง สปจ.นครราชสีมา
อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านสายชนวน  สปอ.ปากช่อง สปจ.นครราชสมีา 
อาจารย์ 1  โรงเรียนบ้านสระเตย   สปก.หนองหญ้าไซ  สปจ.
สุพรรณบุรี 
อาจารย์ 1  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง   สปอ.บางปลาม้า 
สปจ.สุพรรณบุรี 
ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกกเชียง   สปอ.ด่านช้าง  สปจ.สุพรรณบุรี 
ครูใหญ่โรงเรียนวัดดอนหอคอย   สปอ.อู่ทอง  สปจ.สุพรรณบุรี 
ครูใหญ่โรงเรียนวัดลานคา   สปอ.บางปลาม้า  สปจ.สุพรรณบุรี 
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดลานคา  สปอ.บางปลาม้า  สปจ.สุพรรณบุรี 
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดลานคา   สปอ.บางปลาม้า สปจ.สุพรรณบุรี 
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดช่องลม  สพท.สุพรรณบุรี เขต 1 
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดลานคา  สพท.สุพรรณบุรี เขต 1 
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดลานคา และรักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
โรงเรียนวัดบ้านหมี่ (ตามโครงการ 1 ผู้บริหาร 2 โรงเรียนคุณภาพ) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนบางแม่หม้าย  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสุขเกษม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 

 
6. ผลงานในการปฏิบัติงาน  
 

รางวัลที่ตนเองได้รับ (ระดับประเทศ) 
  

ปีการศึกษา ประเภท/กิจกรรม หน่วยงานผู้มอบ 
2540 รางวัลข้าราชการตัวอย่าง    กระทรวงศึกษาธิการ 
2545 รางวัลคุรุสดุดี กระทรวงศึกษาธิการ 
2545 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม เขตการศึกษา 5 
2555 หน่ึงแสนครูดี คุรุสภา 
2556 รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ “ผู้ประกาศ

คําขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า” 
กิจกรรมการประกวด “ชวนน้องท่องพุทธวจน 
ครั้งที่ 1”   

มูลนิธิพุทธโฆษณ์ ร่วมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2557 ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. ร่วมกับครุุสภา และมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
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โรงเรียนวัดสุขเกษม 

ผลงานในการบริหารโรงเรียน (ระดับประเทศ) 
            

ปีการศึกษา ช่ือผู้ที่ได้รับรางวัล ประเภท/กิจกรรม หน่วยงานผู้มอบ

2540 โรงเรียนวัดลานคา 
รางวัลโรงเรียนดีเด่น (ขนาดเล็ก)           
วันประถมศึกษาแห่งชาติ   

กระทรวงศึกษาธิการ 

2540 โรงเรียนวัดลานคา รางวัลสถานศึกษาที่จัดจริยศกึษาดีเด่น  กระทรวงศึกษาธิการ

2542 โรงเรียนวัดลานคา โรงเรียนต้นแบบในการปฏิรูปการเรียนรู้  
กรมวิชาการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

2542 โรงเรียนวัดลานคา 
โรงเรียนทดลองรูปแบบการประเมิน
ตนเอง 

สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ  

กระทรวงศึกษาธิการ 
2543 โรงเรียนวัดลานคา รางวัลสถานศึกษาที่จัดจริยศกึษาดีเด่น  กระทรวงศึกษาธิการ
2544 โรงเรียนวัดลานคา สถานศึกษารางวัลพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ
2546 โรงเรียนวัดลานคา โรงเรียนในโครงการวิจัยและพัฒนาการ

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน 
สํานักงานกองทุน        
สนับสนุนการวิจัย 

2552 โรงเรียนวัดลานคา รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น  
ประเภท “อาคารสถาบันและอาคาร
สาธารณะ”  

สมาคมสถาปนิกสยาม ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

2555 โรงเรียนบางแม่หม้าย รางวัล "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย" รับตราพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี   

ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับ สสวท. 
และมูลนิธิสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี   

2556 โรงเรียนบางแม่หม้าย สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กระทรวงศึกษาธิการ

2559 โรงเรียนวัดสุขเกษม สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กระทรวงศึกษาธิการ
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โรงเรียนวัดสุขเกษม 

 

ประวัติและผลงาน 
******************************** 

ตอนท่ี  1   ประวัติส่วนตัว    
1.  ชื่อ  นายพยาน  สีหะวงศ์ 
     เกิด  กันยายน  พ.ศ. 2501 
2.  ตําแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน   คร ู     อันดับ  คศ. 3 
     ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวัดสุขเกษม 
     ต้ังอยู่ที่ ตําบลมะขามล้ม  อําเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์   72150 
     โทร.   035-960460 
3. ความสามารถพิเศษ .....................-.......................................................... 
4. ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิ ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา ช่ือสถาบัน 
ช้ันประถมศึกษาตอนต้น 
ช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปริญญาตรี (ศษ.บ.) ประวัติศาสตร์ 

2511
2516 
2519 
2521 
2528 

โรงเรียนบ้านกลาง  จ.เลย 
โรงเรียนบ้านนาพึง  จ.เลย 
โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา  จ.เลย 
โรงเรียนเลยวิทยาคม  จ.เลย 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  
5. ประวัติการรับราชการ 
 

ท่ี วัน เดือน ปี ท่ีดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

3 มิ.ย. 2534 
16 ก.ค. 2537 
19 ต.ค. 2537 
1 ต.ค. 2538 
1 ต.ค. 2540 
1 ต.ค. 2545 
5 เม.ย. 2556 
11 ต.ค. 2556 

อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนคําบอนวิทยา 
อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนวัดบึงคา  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนวัดสุขเกษม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนวัดสุขเกษม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนวัดสุขเกษม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนวัดสุขเกษม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
ครูชํานาญการ คศ.2 โรงเรียนวัดสุขเกษม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
ครูชํานาญการพิเศษ คศ.3 โรงเรียนวัดสุขเกษม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
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โรงเรียนวัดสุขเกษม 

6. รางวัลในการปฏิบัติงาน  
 

รางวัลที่ตนเองได้รับ  
  

ปีการศึกษา ประเภท/กิจกรรม หน่วยงานผู้มอบ 

2559 

ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันเคร่ืองร่อน
แบบเดินตาม ป.1 – ป.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
ครั้งที่ 66  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

โรงเรียนวัดสุขเกษม 

 

ประวัติและผลงาน 
******************************** 

ตอนท่ี  1   ประวัติส่วนตัว    
1.  ชื่อ  นางสายสมร  อดทนดี 
     เกิด มีนาคม  พ.ศ. 2502 
2.  ตําแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน   คร ู     อันดับ  คศ. 3 
     ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวัดสุขเกษม 
     ต้ังอยู่ที่ ตําบลมะขามล้ม  อําเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์   72150 
     โทร.   035-960460 
3. ความสามารถพิเศษ งานใบตอง  , ราํไทย 
4. ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิ ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา ช่ือสถาบัน 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (มศ.3) 
ป.กศ.(ต้น) 
พ.ม. 
ปริญญาตรี (ศษ.บ) 
ปริญญาโท (ศษ.ม) ประถมศึกษา 

พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518 
พ.ศ. 2521 
พ.ศ. 2526 
พ.ศ. 2530 
พ.ศ. 2553 

โรงเรียนวัดรอเจริญ 
โรงเรียนวุฒิศาสตร์พิทยา 
วิทยาลัยครูกาญจนบุรี  
ศึกษาด้วยตนเอง 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 

  
5. ประวัติการรับราชการ 
 

ท่ี วัน เดือน ปี ท่ีดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง 
1. 
2. 
3. 

1 พฤษภาคม 2523 
1 เมษายน 2531 
1 ตุลาคม 2550 

ครู 1 โรงเรียนวัดโคกโพธ์ิ
อาจารย์ 2 โรงเรียนวัดสุขเกษม 
ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสุขเกษม 
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โรงเรียนวัดสุขเกษม 

6. รางวัลในการปฏิบัติงาน  
 

รางวัลที่ตนเองได้รับ  
  

ปีการศึกษา ประเภท/กิจกรรม หน่วยงานผู้มอบ 

2538 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน 
ชนะเลิศ การสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะใน
วันวิสาขบูชา 

ศูนย์ประสานงานทหารกองหนุนแห่งชาติ 

2545 ครูภาษาไทยดีเด่น คุรุสภา 
2551 คุรุสดุดี คุรุสภา 
2551 สตรีตัวอย่าง (สาขาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย) สโมสรวัฒนธรรมหญิง               

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

2553 
ครูผู้ฝึกสอนการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภท
บายศรีสู่ขวัญ ระดับช้ัน ป.4 – ป.6 ได้รับรางวัล
เหรียญทองในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 

2555 ครูผู้ฝึกสอนการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภท
พานพุ่มสักการะ ป.4 – ป.6 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 

2555 หน่ึงแสนครูดี คุรุสภา 
2556 ครูผู้ฝึกสอนการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภท

พานพุ่มสักการะ ป.4 – ป.6 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 

2557 ครูผู้ฝึกสอนการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภท
พานพุ่มสักการะ ป.4 – ป.6 ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 

2558 ครูผู้ฝึกสอนการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภท
พานพุ่มสักการะ ป.4 – ป.6 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 

2559 ครูผู้ฝึกสอนการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภท
พานพุ่มสักการะ ป.4 – ป.6 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 
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โรงเรียนวัดสุขเกษม 

 

ประวัติและผลงาน 
******************************** 

ตอนท่ี  1   ประวัติส่วนตัว    
1.  ชื่อ  นางสาวไพเราะ  โสมะภีร์ 
     เกิด  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2503 
2.  ตําแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน   คร ู     อันดับ  คศ. 3 
     ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวัดสุขเกษม 
     ต้ังอยู่ที่ ตําบลมะขามล้ม  อําเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์   72150 
     โทร.   035-960460 
3. ความสามารถพิเศษ .....................-.......................................................... 
4. ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิ ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา ช่ือสถาบัน 
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7)  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (มศ.3) 
ปริญญาตรี  
คุรุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) 
คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.)   
หลักสูตรและการสอน 

2516
2519 
2521 
2528 
2555 

โรงเรียนวัดโบสถ ์
โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” 
วิทยาลัยครูกาญจนบุร ี
วิทยาลัยครูกาญจนบุร ี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 
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โรงเรียนวัดสุขเกษม 

5. ประวัติการรับราชการ 
 

ท่ี วัน เดือน ปี ท่ีดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

17 พ.ค. 2522 
20 เม.ย. 2526 
17 ก.ค. 2528 
1  ต.ค. 2533 
1 เม.ย. 2537 
1 พ.ค. 2545 
24 .ค. 2547 
1 ก.พ. 2549 
11 ส.ค.2553 

ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
ครู 2 โรงเรียนบ้านเขากําแพง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านเขากําแพง 
อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านเขากําแพง 
อาจารย์ 2 โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 
อาจารย์ 2 โรงเรียนวัดสุขเกษม อ. บางปลาม้า 
ครูโรงเรียนวัดสุขเกษม สพท.สุพรรณบุรี เขต 1 
ครูวิทยฐานะชํานาญการ โรงเรียนวัดสุขเกษม สพท.สุพรรณบุรี เขต 1  
ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสุขเกษม สพท.สุพรรณบุรี เขต 1  
 

 
6. รางวัลในการปฏิบัติงาน  
 

รางวัลที่ตนเองได้รับ  
  

ปีการศึกษา ประเภท/กิจกรรม หน่วยงานผู้มอบ 

2554 
เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง
กิจกรรมพานพุ่มสาการะ ระดับช้ัน ป.4 –ป.6 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

2553 เกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรมสมุดบันทึกความ
เป็นครูดี 

คุรุสภา 

2555 เกียรติบัตร หน่ึงแสนครูดี คุรุสภา 
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โรงเรียนวัดสุขเกษม 

 

ประวัติและผลงาน 
******************************** 

ตอนท่ี  1   ประวัติส่วนตัว    
1.  ชื่อ  นางสาคร  หมั่นกิจ 
     เกิด  พฤษภาคม  พ.ศ. 2504 
2.  ตําแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน   คร ู     อันดับ  คศ. 3 
     ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวัดสุขเกษม 
     ต้ังอยู่ที่ ตําบลมะขามล้ม  อําเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์   72150 
     โทร.   035-960460 
3. ความสามารถพิเศษ ................................................................................... 
4. ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิ ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา ช่ือสถาบัน 
ประถมศึกษาปีที่ 7 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
ปริญญาตรี (คบ.) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

2516
2519 
2521 
2525 

โรงเรียนวัดสุวรรณภูมิ 
โรงเรียนสงวนหญิง 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
วิทยาลัยครูกาญจนบุร ี
 

  
5. ประวัติการรับราชการ 
 

ท่ี วัน เดือน ปี ท่ีดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

16 พ.ย.2526 
1 มี.ค. 2531 
1 มี.ค. 2534 
1 มี.ค. 2541 
26 พ.ค. 2549 

อ.1 ระดับ 3 โรงเรียนม่วงหนองแวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
อ.1 ระดับ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
อ.1 ระดับ 3 โรงเรียนม่วงหนองแวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 
อ.2 โรงเรียนบ้านโปร่ง  สปอ.สองพ่ีน้อง  สปจ. สุพรรณบุรี  
ครู โรงเรียนวัดสุขเกษม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 
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โรงเรียนวัดสุขเกษม 

6. รางวัลในการปฏิบัติงาน  
 

รางวัลที่ตนเองได้รับ  
  

ปีการศึกษา ประเภท/กิจกรรม หน่วยงานผู้มอบ 

2554 
เหรียญทอง ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตสาสตร์ ป.1 

สพท. เขต 1 

2554 เหรียญทอง ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ป.1 

สพท. เขต 1 

2554 เหรียญทอง ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.1 

สพท. เขต 1 

2554 เหรียญทอง ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.1 

สพท. เขต 1 

2554 เหรียญทอง ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 

สพท. เขต 1 

2554 เหรียญทอง ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ป.1 

สพท. เขต 1 

2554 เหรียญทอง ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 

สพท. เขต 1 

2554 เหรียญทอง ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.1 

สพท. เขต 1 

2559 เหรียญทองแดง ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการ
แข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี  
ระดับ ป.4-ป.6 

สพท.สุพรรณบุรี เขต 1 
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โรงเรียนวัดสุขเกษม 

 

ประวัติและผลงาน 
******************************** 

ตอนท่ี  1   ประวัติส่วนตัว    
1.  ชื่อ  นางสาวกมลพรรณ  พันธ์ประสาท 
     เกิด มกราคม  พ.ศ. 2534 
2.  ตําแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน   คร ู    อันดับ  คศ. 1 
     ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวัดสุขเกษม 
     ต้ังอยู่ที่ ตําบลมะขามล้ม  อําเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์   72150 
     โทร.   035-960460 
3. ความสามารถพิเศษ ................................................................................... 
4. ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิ ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา ช่ือสถาบัน 
ประถมศึกษาปีที่ 6  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร์บัณฑิต 
(ศษ.บ.) การประถมศึกษา 

พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2552 
พ.ศ. 2557 

โรงเรียนสุพรรณภูมิ 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 

  
5. ประวัติการรับราชการ 
 

ท่ี วัน เดือน ปี ท่ีดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง 
1. 
2. 
3. 

6 ก.ค. 2558 – 5 พ.ค. 2560 
6 พ.ค. 2560 – 5 ก.ค. 2560 
6 ก.ค. 2560 – ปัจจุบัน 

ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดสุขเกษม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
ครู โรงเรียนวัดสุขเกษม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
 
 

 
6. รางวัลในการปฏิบัติงาน  
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โรงเรียนวัดสุขเกษม 

 

ประวัติและผลงาน 
******************************** 

ตอนท่ี  1   ประวัติส่วนตัว    
1.  ชื่อ  นางสาวชลิดา  พ่ึงเคหา 
     เกิด กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2536 
2.  ตําแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน   ครูผู้ช่วย     อันดับ  ครูผู้ช่วย 
     ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวัดสุขเกษม 
     ต้ังอยู่ที่ ตําบลมะขามล้ม  อําเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์   72150 
     โทร.   035-960460 
3. ความสามารถพิเศษ ................................................................................... 
4. ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิ ปี พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา ช่ือสถาบัน 
ประถมศึกษาปีที่ 6  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปริญญาตรี ครุศุาสตร์บัณฑิต 
(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ 

พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2551 
พ.ศ. 2554 
พ.ศ. 2559 

โรงเรียนเทศบาล 1 ประตูสาร
โรงเรียนสงวนหญิง 
โรงเรียนสงวนหญิง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

  

5. ประวัติการรับราชการ 
 

ท่ี วัน เดือน ปี ท่ีดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง 
1. 25 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสุขเกษม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 

 
 

6. รางวัลในการปฏิบัติงาน  

รางวัลที่ตนเองได้รับ  
  

ปีการศึกษา ประเภท/กิจกรรม หน่วยงานผู้มอบ 

2559 

ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันพานพุ่ม
สักการะ ป.4 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
ครั้งที่ 66  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 

 


