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โรงเรียนวัดสุขเกษม 

2. สถานท่ีต้ัง 
    โรงเรียนวัดสุขเกษม ที่ต้ัง หมู่ 2 ตําบลมะขามล้ม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี              
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โทร 035-960460   
e-mail : sukasemschool@gmail.com  website : https://sites.google.com/site/makhamlomschool/ 
เปิดสอนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  เน้ือที่  5  ไร ่0 ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ
ของโรงเรียน มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
  หมู่ที่ 1 บ้านโคกโก (บ้านเนินเกษม) หมู่ที่ 2 บ้านโคกข่อย หมู่ที่ 3 บ้านมะขามล้ม หมู่ที่ 4 บ้าน
โคนขาม หมู่ที่ 12 บ้านกระทุ่มใหญ่ และหมู่ที่ 14 บ้านข่อย ที่เป็นเขตบริการของโรงเรียน ต้ังอยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลมะขามล้ม 
 

3. ข้อมูลบุคลากร  (ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  2560) 
 

ที่ ช่ือ - ช่ือสกุล ตําแหน่ง จบการศึกษาสงูสุด สถาบัน
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

นายปรีชา  ศิริสมบูรณ์เวช 
นายพยาน    สีหะวงศ์ 
นางสายสมร  อดทนดี 
นางสาวไพเราะ  โสมะภีร ์
นางสาคร   หมั่นกิจ 
นางสาวชลิดา  พ่ึงเคหา 
นางสาวกมลพรรณ  พันธ์ประสาท 
นางสาวธิมาพร  จันทร์อินทร์ 
นายประสิทธ์ิ   วรรณปะเก 

ผู้อํานวยการ
ครู คศ.3 
ครู คศ.3 
ครู คศ.3 
 ครู คศ.3 
ครูผู้ช่วย 
ครู คศ.1 
ครูพ่ีเลี้ยงฯ 

 

ช่างไม้ 

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ศษ.บ.(ประวัติศาสตร์) 
ศษ.ม.(ประถมศึกษา) 

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.บ.(ประถมศึกษา) 
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) 

ป.4 

ม.ศิลปากร
ม.รามคําแหง 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.ราชภัฏเทพสตรี 
ว.ค.กาญจนบุรี 

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ 
ม.ศิลปากร 

ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 
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4. ข้อมูลจํานวนนักเรยีน  จําแนกตามระดับชั้นและเพศ 
 

ปีการศึกษา 
จํานวนนักเรยีน 

ชาย หญิง รวม 

2555 57 53 110 

2556 57 58 115 

2557 62 52 114 

2558 65 53 118 

2559 67 55 122 

2560 73 51 124 

2561    

2562    

2563    

 
5. ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

 

ประเภทอาคาร 
 

หลัง ห้อง หมายเหตุ 

อาคารเรียนถาวร 2 18  แบบ 017
ส้วม 3 13 แบบสร้างเอง
อาคารเอนกประสงค์ 1 1 แบบสร้างเอง
 

6. วิสัยทัศนข์องโรงเรียน 
                โรงเรียนวัดสุขเกษม มุ่งพัฒนาผู้เรียนโดยนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม บนรากฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา ภายในปี 2563 
 

7. เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
“สิ่งแวดล้อมดี วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนําเทคโนโลยี” 
 

8.  อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
“มารยาทงาม มีความรับผิดชอบ ” 
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9. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ที่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ อาชีพ องค์ประกอบของ 
        คณะกรรมการฯ 

1 นายวีระ  หวลบุดตา ป.โท ค้าขาย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2 นายสํารวย  วงษ์พันธ์ุ ป.4 ทํานา ผู้แทนผู้ปกครอง 

3 นายพยาน  สหีะวงศ์ ศษ.บ. รับราชการ ผู้แทนคร ู

4 นางสาวนาตยา รัตนวราภรณ ์  ป.โท ค้าขาย ผู้แทนชุมชน 

5 นางสํานวน   กระจ่างเจนกิจ ม.6 ค้าขาย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6 นายวินัย    มาตรวิจิตร ป.7 เกษตรกร ผู้แทนศษิย์เก่า 

7 พระอธิการสัมฤทธ์ิ สนฺตจิตฺโต  นธ.เอก พระภิกษ ุ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 

8 นายสนิท วงษ์บันดิษฐ ์ ป.4 ทํานา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

9 นายปรีชา  ศิริสมบูรณ์เวช ศษ.ม. รับราชการ ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

10. รายช่ือผู้บริหารโรงเรียนวัดสุขเกษม 

 

ที่ ช่ือ  สกุล ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง หมายเหตุ
1 นายคู  เจียรสนัุย      17 พ.ค. 2470 – 5  ต.ค.  2470    
2 นายเลื่อน  จุลโพธ์ิ     12 ต.ค. 2470 – 10 พ.ค. 2472    
3 นายทองไพ  ศรสมบูรณ ์ 2 มิ.ย. 2472 – 16 พ.ย. 2474
4 นายตือ  แซล่ิม้             16 พ.ย. 2474 – 18  เม.ย. 2476 
5 นายเจริญ  พันธ์ุสะอ้ิง     11  มิ.ย.  2476 – 13 ก.ย. 2477 
6 นายไข  วงษ์พันธ์ุ       21  ธ.ค. 2478 – 30 เม.ย.  2486 
7 นายเลิศ  วรรณารุณ     1 พ.ค.  2486 – 30  เม.ย.  2487 
8 นายประยูร  ศรีหิรัญ    1  พ.ค. 2487 – 30 ก.ย. 2507
9 นายประเวทย์  พันธ์ุชัย 1  ต.ค.  2507 – 30  ก.ย. 2516 
10 นายเฉลิม  ศรโีปฎก    1  ต.ค.  2516 – 1  มิ.ย.  2534 
11 นายสุวิช  มวลเสียงใส    23  ก.ค.  2534 – 20  ก.ย.  2540 
12 นางจิรารัตน์  ทองสุกดี   1  ตุลาคม  2540 – 30  ก.ย. 2545 
13 นางกานดา  ถาวร   10  ต.ค.  2545 – 30  ก.ย.  2552 
14 นายชัยวุฒิ  วงษ์พันทา    8  ม.ค.  2553 – 30  ก.ย.  2558 
15 นายปรีชา  ศิริสมบูรณ์เวช      24  พ.ย.  2558 -
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11. ผลงานทีดี่เด่นของโรงเรียน  (ปีการศึกษา 2559 – ปัจจุบัน) 
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบรหิารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ปี 2559  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. ศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาคณุธรรม สพฐ. ประจําตําบลมะขามล้ม อําเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สงูกว่าระดับประเทศ   
   จํานวน  5 กลุ่มสาระ  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
4. เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ิมสูงขึ้นเกินเป้าหมาย      
   ร้อยละ 3 ระดับดีเย่ียม  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
5. เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 –  
   2559 สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีการศึกษา  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
6. เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1                 
   ปีการศึกษา 2559 สูงสุด 10 ลําดับแรก  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




















