
ข้อมูลบุคลากร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล  นายประวิทย์  ดวงจันทร์ 
วัน เดือน ปีเกิด     7  กรกฎาคม  2504 

2.  ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
     ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวัดตะลุ่ม 
3. ท่ีอยู่ปัจจุบัน 153 หมู่ 2 ต าบลวัดดาว  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี 
4. เบอรโ์ทรศัพท์ (ท่ีสามารถติดต่อได้) 083-698-3255 
5. ความสามารถพิเศษ  ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
6. ประวัติการศึกษา 
 
ที ่  ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิที่ได้รับ 
1. ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน  ป.4 
2. ประถมศึษาตอนปลาย โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี  ป.7 
3. มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”  ม.ศ.3 
4. ป.กศ. วิทยาลัยครูกาญจนบุรี เกษตร ประกาศนียบัตรทางการศึกษา 
5. พิเศษครูมัธยม ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การสอบชุดคร ู พ.ม. 
6. ป.ตรี วิทยาลัยครูกาญจนบุรี การประถมศึกษา ค.บ. 
7. ป. โท ม.ราชภัฏกาญจนบุรี บริหารการศึกษา ค.ม. 

 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 

1  พฤษภาคม  2523 ครู1 ระดับ1 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่  อ.ด่านช้าง 
4  ธันวาคม  2533 อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนวัดบางใหญ่ อ.บางปลาม้า 
30  ธันวาคม  2540 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางใหญ่ อ.บางปลาม้า 
1  ตุลาคม  2548 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า 

1  กุมภาพันธ์ 2549 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางใหญ่ อ.บางปลาม้า 
15 พฤษภาคม 2549 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตะลุ่ม อ.บางปลาม้า 

   
 

 
 
 

 



ข้อมูลบุคลากร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล  นาง อาภรณ์   พูลสุวรรณ  
วัน เดือน ปีเกิด    วันท่ี 25 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2504 

2.  ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน  ครู  วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
     ชื่อสถานศึกษา โรงเรียน วัดตะลุ่ม หมู่ 11 ต. มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 
3. ท่ีอยู่ปัจจุบัน 277 หมู่ 1 ต.วังน้ าเย็น  อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี 
4. เบอร์โทรศัพท์ (ท่ีสามารถติดต่อได้)  0817761961 
5. ความสามารถพิเศษ          
6. ประวัติการศึกษา 
 
ที ่  ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิที่ได้รับ 
1 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดโบสถ ์ - ป.7 
2 มัธยมศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง - มศ.3 
3 ประกาศนียบัตร วิทยาลัยครูกาญจนบุรี - ปกศ.ต้น 
4 ปริญญาบัตร ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ประถมศึกษา ปริญญาตรี 
5     
6     

 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 

1 มิถุนายน 2522 ครู1 โรงเรียน วัดบางจิก  
30 เมษายน 2530 ครู  โรงเรียนวัดตะลุ่ม  

   
   
   
   
   

 

 
 
 

 



ข้อมูลบุคลากร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล   นางสาวปาณิดา   สุวรรณศรี 
วัน เดือน ปีเกิด     8  ธันวาคม    พ.ศ.  2504 

2.  ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน    ครชู านาญการพิเศษ 
     ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวัดตะลุ่ม 
3.  ท่ีอยู่ปัจจุบัน  7  ม.2  ต.วัดโบสถ์     อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี  72150 
4.  เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)   087-1669890 
5.  ความสามารถพิเศษ  -      
6.  ประวัติการศึกษา 
 
ท่ี ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิท่ีได้รับ 
1 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดท่าตลาด - ป.4 
2 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดโบสถ์ - ป.7 
3 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 - ม.ศ.3 
4 ปกศ. วิทยาลัยครูกาญจนบุรี - ป.กศ.ต้น 
5 อนุปริญญาตรี วิทยาลัยครูกาญจนบุรี เกษตรศาสตร์ ป.กศ.สูง 
6 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประถมศึกษา ศษ.บ (ประถม) 
     

 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 

17 พ.ค 2526 คร ู1    ร.ร.วัดหนองปลิง  อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  
16 ส.ค 2531 อาจารย์ 1 ร.ร.วัดศรีษะเกษ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  
16 ส.ค 2535 อาจารย์ 1 ร.ร.วัดตะลุ่ม  อ.บางปลาม้า   จ.สุพรรณบุรี  
1 ต.ค 2535 อาจารย์ 2  ร.ร.วัดตะลุ่ม  อ.บางปลาม้า   จ.สุพรรณบุรี  
1 ต.ค 2554  
ถึงปัจจุบัน 

ครูช านาญการพิเศษ   ร.ร.วัดตะลุ่ม  อ.บางปลาม้า   จ.
สุพรรณบุรี 

 

 
 

 



ข้อมูลบุคลากร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล  นางเพ็ญศรี  ประทุมรุ่ง 
วัน เดือน ปีเกิด     20 กุมภาพันธ์  2506 

2.  ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน   ครูช านาญการพิเศษ 
     ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวัดตะลุ่ม 
3. ที่อยู่ปัจจุบัน   200  หมู่ 1  ต าบลวังน้ าเย็น  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 
4. เบอรโ์ทรศัพท์ (ท่ีสามารถติดต่อได้)  0-8616-92282 
5. ความสามารถพิเศษ     คอมพิวเตอร์ 
6. ประวัติการศึกษา 
 

ที่ ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิที่ได้รับ 
1 ประถมต้น โรงเรียนวัดตะลุ่ม - ป.4 
2 ประถมปลาย โรงเรียนวัดโบสถ์ - ป.7 
3 ม.ศ.3 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 - ม.ศ.3 
4 ม.ศ.5 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย - ม.ศ.5 
5 ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูกาญจนบุรี พลศึกษา ป.กศ.สูง 
6 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง พลศึกษา ศษ.บ.  
7 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
จิตวิทยาการศึกษา ก.ศ.ม. 

 
      

7. ประวัติการรับราชการ 
 

 

วัน เดือน ป ี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหต ุ
1 กุมภาพันธ์ 2531 ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย  สปจ.เพชรบูรณ์  
16 มิถุนายน  2532 อาจารย์  1 ระดับ 3  โรงเรียนบ้านแก่งจอ  สปจ.กาญจนบุร ี  
1 ตุลาคม  2534 อาจารย์  2 ระดับ  4  โรงเรียนบ้านแก่งจอ สปจ.กาญจนบุร ี  
1 ตุลาคม  2538 อาจารย์  2 ระดับ  5  โรงเรียนบ้านแก่งจอ สปจ.กาญจนบุร ี  
3 มิถุนายน 2539 ลาศึกษาต่อภาคปกติ ระดับปริญญาโท  

วัน เดือน ป ี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหต ุ
1 ตุลาคม  2541 อาจารย์  2 ระดับ  5  โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก สปจ.สุพรรณบุรี  
1 เมษายน 2544 อาจารย์  2 ระดับ  6  โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก  สปจ.สุพรรณบุรี  

16 พฤษภาคม 2546 อาจารย์  2 ระดับ  6  โรงเรียนวัดตะลุ่ม  สพท.สพ. เขต 1  



1 เมษายน 2547 อาจารย์  2 ระดับ  7  โรงเรียนวัดตะลุ่ม  สพท.สพ. เขต 1  
24 ธันวาคม 2547 ครู  คศ. 2    โรงเรียนวัดตะลุ่ม   สพท.สพ. เขต 1  

 1  กุมภาพันธ์ 2549 ครู  วิทยฐานะช านาญการ  คศ.2  โรงเรียนวัดตะลุ่ม   
 สพท.สพ. เขต 1 

 

26 กรกฎาคม 2554 ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  คศ.3  โรงเรียนวัดตะลุ่ม   
สพท.สพ. เขต 1 

 

จนถึงปัจจุบัน   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อมูลบุคลากร 
 

1. ช่ือ – นามสกุล    นายธรรมนูญ  ศรีวิเชียร 
วัน เดือน ปีเกิด   2  ตุลาคม 2507 

2. ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน   ครู  ช านาญการพิเศษ 
3.  ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวัดตะลุ่ม 
4 .  ท่ีอยู่ปัจจุบัน  88/284 ม.5 หมูบ้าน PP8 ต. ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
5.  เบอร์โทรศัพท์ (ท่ีสามารถติดต่อได้)   086 - 3653792 
6.  ความสามารถพิเศษ   กีฬาเซปักตะกร้อ   การแต่งค าประพันธ์ 
7.  ประวัติการศึกษา 
 
ท่ี ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิท่ีได้รับ 
1 ป.1-ม.1 ร.ร.วัดสุวรรณภูมิ    ม.ศ.1 
2 ม.2-ม.3 ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย  ม.ศ.3 
3 ม.4-ม.5 ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง  ม.ศ.5 
4 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง ภาษาไทย ศษ.บ 

 
     8. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 
1 ก.ย. 30 ร.ร.บ้านเปือยนาสูง จ.ศรีสะเกษ  
1 มิ.ย.36 ร.ร.วัดสามัคคีธรรม  จ.สุพรรณบุรี  
12 ก.พ.41 ร.ร.พลับพลาชัย  จ.สุพรรณบุรี  
16 ธ.ค.49 ร.ร.วัดดอนกระเบื้อง  จ.สุพรรณบุรี  
10 เม.ย.56 ร.ร.วัดตะลุ่ม  จ.สุพรรณบุรี  

จนถึงปัจจุบัน   
   
   
   
   
   

 



ข้อมูลบุคลากร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล      นางนารินทร์   เขจรแข 
วัน เดือน ปีเกิด     10   เมษายน  2505 

2.  ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน   ครูช านาญการพิเศษ 
     ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนวัดตะลุ่ม 

     3.  ท่ีอยู่ปัจจุบัน  315  หมู่  11 ต าบล  มะขามล้ม  อ าเภอ  บางปลาม้า  จังหวัด  สุพรรณบุรี     
รหัสไปรษณีย์  72150 

4. เบอรโ์ทรศัพท์ (ท่ีสามารถติดต่อ  094-3685356) 
5. ความสามารถพิเศษ ................................................................................... 
6. ประวัติการศึกษา 
 
ที ่  ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิที่ได้รับ 
1 ป.4 โรงเรียนวัดตะลุ่ม -  
2 ป.7 โรงเรียนวัดโบสถ ์ -  
3 ม.ศ.3 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 -  
4 ม.ศ.5 โรงเรียนสงวนหญิง -  
5 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูนครปฐม เกษตรศาสตร์ ค.บ. 
     

 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 

11 กรกฎาคม 2532 อาจารย์ 1  โรงเรียนบ้านกระหวัน  
1 ตุลาคม  2538 อาจารย์ 2  โรงเรียนบ้านกระหวัน  
16 ธันวาคม 2539 อาจารย์ 2  โรงเรียนวัดเขาพนมนาง  
1 มิถุนายน 2543 อาจารย์ 2  โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า  
1 เมษายน 2554 ครูช านาญการ  โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า  
29 มีนาคม 2556 ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า  
11 เมษายน  2560 ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดตะลุ่ม  

 
 
 
 
 

 



ข้อมูลบุคลากร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล   นางต้องจิตร  โสมะภีร์ 
วัน เดือน ปีเกิด         1  มีนาคม  2499  

2. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน   ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนวัดตะลุ่ม 

3.  ที่อยู่ปัจจุบัน  224/1 หมู่11  ต.มะขามล้ม   อ.บางปลาม้า   จ.สุพรรณบุรี  
4.  เบอร์โทรศัพท์      081-3846903 
5.  ความสามารถพิเศษ       - 
6.  ประวัติการศึกษา             - 
 
ที่ ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิที่ได้รับ 
1 ป. 4 ร.ร. วัดโพธิ์ศรี   
2 ม.ศ.3 ร.ร.บางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์   
3 ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูนครปฐม คณิตศาสตร์ ป.กศ.สูง 
4 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูพระนคร คณิตศาสตร์ คบ. 
5 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บริหารการศึกษา ศษ.ม 

 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 
1 ก.ย. 2519 ครู 2 ร.ร.วัดดอนขาด  
1 ส.ค. 2520 ครู 2 ร.ร.หรรษาสุจิตต์วิทยา 2  
30 ต.ค. 2525 อาจารย์ 1   ร.ร.หรรษาสุจิตต์วิทยา 2  
1 ต.ค. 2539 อาจารย์ 2   ร.ร.หรรษาสุจิตต์วิทยา 2  
28 พ.ค. 2547 อาจารย์ 3   ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

สุพรรณบุรี 
 

1 ต.ค. 2559 เกษียณอายุราชการ  
1 พ.ย. 2559 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน รร.วัดตะลุ่ม  

 
 
 

 



ข้อมูลบุคลากร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล   นางสาวพรทิพย์  กาฬภักดี 
วัน เดือน ปีเกิด      3 เมษายน พ.ศ. 2535 

2.  ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน    ครูผู้ช่วย 
     ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนวัดตะลุ่ม 
3.  ท่ีอยู่ปัจจุบัน   39 ม.10 ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี  72180 
4.  เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)   080-0953609 
5.  ความสามารถพิเศษ  เล่นกีฬา      
6.  ประวัติการศึกษา 
 
ที ่ ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิที่ได้รับ 
1 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดวังคัน - ป.6 
2 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 - ม.3 
3 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 - ม.6 
4 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วิทยาศาสตร์ ค.บ. 
5     
6     

 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 

29 สิงหาคม 2560 ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดตะลุ่ม  
   
   
   
   
   

                                      
 
 
 
 
 



         
ข้อมูลบุคลากร 

 
1. นามสกุล  นางสาววิชิตา  จันทร์มณี                  

วัน เดือน ปีเกิด     23  มกราคม  2524 
2.  ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน   ครูผู้ช่วย 
     ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวัดตะลุ่ม 
3. ท่ีอยู่ปัจจุบัน 61 หมู่ 2 ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 
4. เบอร์โทรศัพท์ (ท่ีสามารถติดต่อได้)  096-6216005 
5. ความสามารถพิเศษ ...............................-.................................................... 
6. ประวัติการศึกษา 
 
ที ่  ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิที่ได้รับ 
1 ประถมศึกษา ร.ร.วัดปากคลองกุ่ม - ประถมศึกษาปีที่ 6 
2 มัธยมศึกษา ร.ร.บางปลาม้า 

“สูงสุมาผดุงวิทย์” 
วิทย์-คณิต มัธยมศึกษาปีที่ 6 

3 อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง รัฐศาสตร์ ศศ.บ(ปริญญาตรี) 
4  มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา 
ศษ.บ(ปริญญาตรี) 

5     
6     

 
     7. ประวัติการรับราชการ 

 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 

9 ตุลาคม 2560 ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดตะลุ่ม  
   
   
   
   
   

 
                                                                                               

 
 



ข้อมูลบุคลากร 

 
 

1. ชื่อ – นามสกุล  นางเพียงพิศ  จันทร์แรม 
วัน เดือน ปีเกิด     3  มิถุนายน  2527 

 

2.  ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน   พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
     ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวัดตะลุ่ม 

 

3. ท่ีอยู่ปัจจุบัน 192/1 หมู่ 7  ต าบลมะขามล้ม  อ าเภอบางปลาม้า                                     
จังหวัดสุพรรณบุรี  72150   

 

4. เบอร์โทรศัพท์ (ท่ีสามารถติดต่อได้)  09 8254 6525 

 

5. ความสามารถพิเศษ  ด้านคอมพิวเตอร์  โปรแกรม MS Office 
 

6. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่  ระดับการศึกษา สถานศึกษา วิชาเอก วุฒิที่ได้รับ 
1 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดโบสถ ์ - ป.6 
2 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

สุพรรณบุรี 
- ม.3 

3 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
สุพรรณบุรี 

ศิลป์-ค านวณ ม.6 

4 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(วท.บ.) 

 
     7. ประวัติการท างานท่ีสถานศึกษา 

 

วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/โรงเรียน หมายเหตุ 
1 กรกฎาคม 2558 – ปัจจุบัน พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  

   
   
   
   

 
 

 


