
1. ชื่อ – นามสกุล กฤษณะ  สุพงศ์  
วัน เดือน ปีเกิด 25 ก.พ.2514 

2.  ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน   ผู้อ ำนวยกำร 
     ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนวัดดอนไข่เต่ำ  
3.  ที่อยู่ปัจจุบัน  127  ม.3  ต.ปำกท่อ  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี  70140  
4. เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)  087-1599628 
5. ความสามารถพิเศษ  กีฬำ , ศิลปะกำรวำดกำร์ตูน  
6. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่  ระดับกำรศึกษำ สถำนศึกษำ วิชำเอก วุฒิที่ได้รับ 
1 ประถมศึกษำ โรงเรียนปำกท่อวิทยำคำร - ป.6 
2 มัธยมศึกษำ โรงเรียนเบญจมรำชูทิศจ.รำชบุรี - ม.6 
3 ปริญญำตรี วิทยำลัยครูหมู่บ้ำนจอมบึง กำรประถมศึกษำ คบ. 
4 ปริญญำโท ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต บริหำรกำรศึกษำ ศษ.ม 

 
     7. ประวัติกำรรับรำชกำร 

 
วัน เดือน ปี ต ำแหน่ง/โรงเรียน หมำยเหตุ 

10  มิถุนำยน 2537 อำจำรย์ 1 โรงเรียนบ้ำนหนองตำยอด  
1 มีนำคม  2545 อำจำรย์ 1 โรงเรียนประชำพัฒนำ  

14  กุมภำพันธ์ 2549 ครู โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำตำปิ่น  
1 เมษำยน  2557 ครู โรงเรียนอนุบำลด้ำนช้ำง  

22  ธันวำคม  2559 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดดอนไข่เต่ำ  
   

 
รำงวัลที่ตนเองได้รับ 
 

- 
 

 



ข้อมูลบุคลากร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล นางสาวพิมพันธุ์  เผ่าพันธุ์  
วัน เดือน ปีเกิด 23  กรกฎาคม  2501 

2.  ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน คร ู
     ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า  
3.  ที่อยู่ปัจจุบัน  75 ม. 8 ต.วัดโบสถ์  อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี   
4. เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)  081-7350494 
5. ความสามารถพิเศษ   - 
6. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่  ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิที่ได้รับ 
1 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดโบสถ ์ - - 
2 มัธยมศึกษา โรงเรียนอู่ทอง - - 
3 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูกาญจนบุรี การประถมศึกษา คบ. 
     

 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 

21  มิถุนายน  2521 โรงเรียนวัดดอนขาด  
1  เมษายน 2530 โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า  

   
   
   
   

 
รางวัลที่ตนเองได้รับ 

- เป็นครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3                        
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน  ครั้งที่  67  ปีการศึกษา  2560 

- เป็นครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-6                       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน  ครั้งที่  67  ปีการศึกษา  2560 
 
 

 
 



ข้อมูลบุคลากร 
 

1. ชื่อ– นามสกุล   นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย 
วัน เดือน ปีเกิด    30  ตุลาคม พ.ศ. 2515 

2.  ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน   ครู 
ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 
3.ท่ีอยู่ปัจจุบัน 14 หมู่ 1 ต าบลท่าระหัด  อ าเภอเมือง   จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 
4. เบอรโ์ทรศัพท์ (ท่ีสามารถติดต่อได้)  095-638-2474 
5. ความสามารถพิเศษ ...........................................-........................................ 
6. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิท่ีได้รับ 
1 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ -  ประถมศึกษาปีที่ 6 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสงวนหญิง วิทย์-คณิต มัธยมศึกษาปีที่ 6 
3 ปริญญาตรี สถาบันราชภฎับ้านสมเดจ็

เจ้าพระยา 
สุขศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต 

4 ประกาศนียบตัร
วิชาชีพครู 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี ประกาศนียบตัร
วิชาชีพครู 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพคร ู

5 ปริญญาโท ม.กรุงเทพธนบุรี การบริการ
การศึกษา 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ป ี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหต ุ

22 พ.ค. 2555 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป.ชัยนาท  
18 เม.ย. 2560 ครู โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า สพป.สพ.1  

   
   
   

 
 
 
 
 
     8. รางวัลในการปฏิบัติงาน 
 

ปีการศึกษา ประเภท / กิจกรรม หน่วยงานผู้มอบ 



2556 ครูผูส้อนนักเรียน รางวัลระดับเหรยีญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1 - ม.3         
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 63   ปีการศึกษา 2556 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2557 ครูผูส้อนนักเรียน รางวัลเกยีรติบตัรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นม.1- ม.3    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งท่ี 64    ปี
การศึกษา 2557  ณ จังหวัดนนทบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2557 ครูผูส้อนนักเรียน รางวัลเกยีรติบตัรระดับเหรียญทอง                       
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณติศาสตร์ประเภท 2 ระดับชั้นม.1- ม.3       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งท่ี 64             
ปีการศึกษา 2557  ณ จังหวัดนนทบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2557 ครูผูส้อนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนต้น ระดับภูมภิาค       ประจ าปี 
2557  

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศัย 

2558 ครูผูส้อนนักเรียน รางวัลระดับเหรยีญทอง กิจกรรมการแข่งขันโครงงาน
อาชีพ ระดับชั้น ม.1 - ม.3   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก  ครั้งท่ี 65    ปีการศึกษา 2558  ณ  จังหวัดอ่างทอง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2559 ครูผูส้อนนักเรียน รางวัลระดับเหรยีญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กจิกรรม
การแข่งขันท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)และอาหารหวาน (ขนม
ไทย) ระดับชั้น ป.4 – ป.6   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัเขตพื้นที่
การศึกษาครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดชัยนาท 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท 

2559 ครูผูส้อนนักเรียน รางวัลระดับเหรยีญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กจิกรรม
การแข่งขันท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)และอาหารหวาน (ขนม
ไทย) ระดับชั้น ม1. – ม.3   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดชัยนาท 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท 

2559 ครูผูส้อนนักเรียน รางวัลระดับเหรยีญเงิน กิจกรรมการแข่งขันโครงงาน
อาชีพ ระดับชั้น ม.1 - ม.3   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก  ครั้งท่ี 66    ปีการศึกษา 2559  ณ  จังหวัดจันทบุร ี

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2559 ครูผูส้อนนักเรียน รางวลัระดับเหรยีญทอง กิจกรรมการแข่งขันแปรรปู
อาหาร ระดับชั้น ม.1 - ม.3   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก  ครั้งท่ี 66    ปีการศึกษา 2559  ณ  จังหวัดจันทบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2560 ครูผูส้อนนักเรียน รางวัลระดับเหรยีญทอง  กิจกรรมการแข่งขันเพลง
คุณธรรม ระดับชั้น ป.4 – ป.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบรุี เขต 1 

   
 



ข้อมูลบุคลากร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล นางสาวธัญญรัตน์  เพ็งสวย  
วัน เดือน ปีเกิด 29  มีนาคม   2536  

2.  ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  ครูอัตราจ้าง (ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต) 
     ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า  
3.  ที่อยู่ปัจจุบัน  101  ม.1  ต.กระทุ่ม  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  
4. เบอรโ์ทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)  097-1390879 
5. ความสามารถพิเศษ   การใช้โปรแกรม  Microsoft office ,  เล่นดนตร ี
6. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่  ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิที่ได้รับ 
1 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม - ป.6 
2 มัธยมศึกษา โรงเรียนบ่อกรุวิทยา - ม.6 
3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณิตศาสตร์ คบ. 
     

 
     7. ประวัติการท างาน 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 

20 พฤศจิกายน  2560 ครูอัตราจ้าง (ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต)  
   
   
   
   
   

 
รางวัลที่ตนเองได้รับ 
 
- 
 
 



ข้อมูลบุคลากร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล  นางสาวอุไรวรรณ  ศรีโปฎก   
วัน เดือน ปีเกิด 10  เมษายน 2528 

2.  ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม 
     ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า  
3.  ที่อยู่ปัจจุบัน   84  หมู่  8  ต.วัดโบสถ์  อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี   
4. เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)  089-7444965 
5. ความสามารถพิเศษ  การใช้โปรแกรม  Microsoft office   
6. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่  ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิที่ได้รับ 
1 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า - ป.6 
2 มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกุล) - ม.3 
3 มัธยมศึกษา โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา  2 - ม.6 
4 ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  
วิทยาลัยพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี การตลาด ปวส. 

5 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี การจัดการทั่วไป บธ.บ 
     

 
     7. ประวัติการท างาน 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 

1  กุมภาพันธุ์  2555 ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนวัดดอนไข่เต่า-ปัจจุบัน  
   
   
   
   
   

 
รางวัลที่ตนเองได้รับ 
- เป็นครูผู้สอนท าให้ผลการเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับพื้นฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  2559  

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
- เป็นครูผู้สอนท าให้ผลการเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับพื้นฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  2559  

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
- เป็นครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรม  การสร้างภาพด้วยการฉีก  ตัด  ปะ  กระดาษ  

ระดับชั้น ปฐมวัย  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน  ครั้งที่  67  ปีการศึกษา  2560 



ข้อมูลบุคลากร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล นางสาวพิจิตรพรรณ  แป้นแอ้น  
วัน เดือน ปีเกิด 3  พฤศจิกายน  2535 

2.  ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ครูอัตราจ้าง  
     ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า  
3.  ที่อยู่ปัจจุบัน  43/3 ถ.โพธิ์อ้น-หวายสอ  ต.สองพ่ีน้อง  อ. สองพ่ีน้อง  จ.สุพรรณบุรี 
4. เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)  061-6595386 
5. ความสามารถพิเศษ   การใช้โปรแกรม  Microsoft office ,  เล่นดนตร ี
6. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่  ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิที่ได้รับ 
1 ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น - ป.6 
2 มัธยมศึกษา โรงเรียนบางลี่วิทยา - ม.6 
3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วิทยาศาสตร์ คบ. 
     

 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 

9  มกราคม  2560 ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนไข่เต่า  
   
   
   
   
   

 
รางวัลที่ตนเองได้รับ 
- เป็นครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรม  การสร้างภาพด้วยการฉีก  ตัด  ปะ  กระดาษ  

ระดับชั้น ปฐมวัย  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน  ครั้งที่  67  ปีการศึกษา  2560 
- เป็นครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 – ป.6          

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน  ครั้งที่  67  ปีการศึกษา  2560 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 – ป.6  งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 


