
ประวัติโรงเรียนบ้านควนเจดีย ์
 

 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๖ ตําบลลําไพล อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๕ 
เดือน ตุลาคม ๒๕๐๗ โดยนายอําเภอเทพา และผู้ใหญบ่้าน ลอย ส่องสง สร้างข้ึนในที่ดินสาธารณะประโยชน์ 
(สงวนเลี้ยงสัตว์) ปัจจุบันเป็นที่ราชพัสดุ เลขที่ ๐๙๓๖ ที่ดินเลขท่ี ๙๘ เนื้อท่ี ๘ ไร่ ๖ ตารางวา มีอาณาเขต 
ดังนี้ ทิศเหนือ ติดที่ดิน นายเนื่อง พรมสู ทิศใต ้ติดที่ดิน ถนนสาธารณะของหมู่บ้าน ทิศตะวันออก ติดที่ดิน 
นายนอม พรมสู ทิศตะวันตก ติดที่ดิน นางเจียม พรมเรืองโชติ  

สร้างอาคารหลังแรก เป็นอาคารทรงปั้นหยา หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์ขนาด ๑๒๐ x ๖๐ เซนติเมตร 
เสาไมเ้นื้อแข็ง เปิดโล่งตลอด สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ โดยมีนายสงวน ธรรมพันธ์ดํารงตําแหน่ง 
ครูใหญค่นแรก  

พ.ศ. ๒๕๐๙ ไดร้ับงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน โดยกั้นฝาไม้เนื้ออ่อน ลาดพื้นซีเมนต์ มีประตู ๒ 
บาน หนา้ต่าง ๒ ช่อง มีขา้ราชการครูจํานวน ๒ คน  

พ.ศ. ๒๕๑๒ นายเคลื่อม สาวะเดช ดํารงตําแหน่งครูใหญ่ และได้รับการบรรจุ นายไพศาล คณะทอง 
มา ดํารงตําแหน่งขา้ราชการครูจัตวา  

พ.ศ. ๒๕๑๖ นายวาด จันทรต์น ดํารงตําแหน่งครูใหญ่ และได้บรรจุ นายกฤษณะเทพ นามะเสถียร 
มา ๑ ตําแหน่ง  

พ.ศ. ๒๕๑๗ นายชุม จันทมณี ดํารงตําแหน่งครูใหญ่ มีครูผู้สอน ๒ คน และได้รับบรรจุ  
นายยินดี หนู มาก มาอีก ๑ ตําแหน่ง  

พ.ศ. ๒๕๑๘ ไดร้ับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ก จํานวน ๑ หลัง ๒ หอ้งเรียน พร้อม 
ครุภัณฑโ์ต๊ะ เกา้อ้ีนักเรียน ห้องละ ๒๐ ชุด โต๊ะครู ๒ ชุด กระดานดํา ๒ แผ่น ตู้เหล็ก ๒ บาน จํานวน ๒ ตู้ 

พ.ศ. ๒๕๒๓ ไดร้ับงบประมาณสร้างส้วม ๒ ที่นั่ง อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง บ้านพักครู ๑ หลัง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดร้ับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สพฐ.๔ (๔ ที่นั่ง) จํานวน ๑ หลัง ผู้บริหารที่ผ่านมา  
มีดังนี้  

๑. นายสงวน ธรรมพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๙ – ๒๕๑๒  
๒. นายเคลื่อม สาวะเดช พ.ศ.๒๕๑๒ – ๒๕๑๖  
๓. นายวาด จันทร์ต้น พ.ศ.๒๕๑๖ – ๒๕๑๙  
๔. นายธนวิทย์ จันทมณี พ.ศ.๒๕๑๙ – ๒๕๓๕  
5.นายอมร ชูเชิด พ.ศ.๒๕๓๕ – ๒๕๔๗  
๖. นางราตรี เนาวรัตน์ พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๔๙  
๗. นางสุขมุกข์ เรืองอ่อน พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๒  
๘. นายนิพนธ์ มณีรัตน์ พ.ศ.๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน  

 
ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแตร่ะดับก่อนประถมศึกษา คือ อนุบาล ๓ ขวบ, อนุบาล ๑ ,อนุบาล ๒ และ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โดยมีนายนิพนธ์ มณีรัตน์ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน และมี
บุคลากรดังต่อไปนี้  

1. นายวิทยา จิตต์รัตน์ ตําแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.๓  

2. นางนิชนันท์ สุขเดิมรอด ตําแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.๓  

3. นางกิจจา จันทภาโส ตําแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.๓  



4. นางชญาภา วรรณพฤกษ์ ตําแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3  

5. นายวิลาศ แก้วทิพมณี ตําแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3  

6. นายนาบีล หมัดอะดั้ม ตําแหน่งครู วิทยฐานะ – 

7. นางศิรินันท์ ชูโชติ  ตําแหน่งครู วิทยฐานะ – 

8. นางสาวมัรยานีย์ สอและ ตําแหน่งครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ – 
 

ครู (จ้างเหมา : เงินนอกงบประมาณ) 
นายยุทธพงค์  มณีรัตน์ 
นางสาวสุไรดา  การี 
นางสาวเสาวรส  ชูเลิศ 

 
พนักงานราชการ(พนักงานจ้างเหมา) 

นางสาวหยาดฝน  รัตนกุล 
 

พนักงานราชการ (ครูอัตราจ้าง : เขตพ้ืนที่) 
นางสาวสายสุดา  ทองคํา  วิชาเอกภาษาไทย  สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 
นักการภารโรง( ลูกจ้างชั่วคราว โครงการ SP2) 

นายเสมา  ชายทองแก้ว 
 

ลูกจ้างพิเศษ (คนพิการ จ้างโดยบริษัทซีพี จ ากัด) 
นายสุไหมิง  อาแว   (พิการทางกาย) 
นายการียา  ราแดง  (พิการทางการได้ยิน) 

 
 
 


