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แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานประจ าโรงเรียน 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
...................................................................................................  

1.ข้อมูลทั่วไป 
1.1  ชื่อโรงเรียน วัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 
 ชื่อเดิม ประชาบาลบางมด 2 (วัดนางร่ม) 
      สังกัด กรุงเทพมหานคร    จัดตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2477 
      โทรศัพท์ 02-427-1220   e-mail: yairomschool@hotmail.com 
      โทรศัพท์  02-427-1220 

 

1.2 ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวสวัล  เชื้อพรหม 
 โทรศัพท์ 095-056-5550   e-mail: poundsawan@gmail.com 
 ชื่อผู้ติดต่อประสานงานประจ าโรงเรียน นางพจนีย์  ทองยอดเกรื่อง 
 โทรศัพท์ 089-827-9489   e-mail: jumpoj@gmail.com 
 

1.3 สถานที่ตั้ง 
     เลขที่ 24 ก หมู่ที ่6  ถนนพระราม 2  แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
     รหัสไปรษณีย์  10150   พ้ืนที่โรงเรียนทั้งหมด  4 ไร่ 200 ตารางวา 
 

1.4 การเดินทาง 
     ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดถึงโรงเรียน  11.7  กิโลเมตร  ใช้ระยะเวลาเดินทาง  26  นาท ี 
      ถนนลาดยาง  11.7     กิโลเมตร   ถนนลูกรัง    -   กิโลเมตร 
      อ่ืนๆระบ ุถนนคอนกรีต 
 ความสะดวกในการเดินทางด้วยรถยนต์   ตลอดปี   ระหว่างเดือน ….………………………… 
 

1.5 บริการของรัฐ 
 ในโรงเรียน   มีไฟฟ้า   ไม่มี   พลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องปั่นไฟ   ไฟฟ้ากระแส 
 สถานพยาบาลของรัฐที่อยู่ใกล้โรงเรียนที่สุดคือ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า อยู่ห่าง 7.4 กิโลเมตร 
 โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ใกล้ที่สุด ชื่อ  โรงเรียนบางมดวิทยา 
 บ้านเลขท่ี 9 ถนน พระรามที่ 2 ซอย 28 แขวง บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 
 

1.6 เขตบริการการศึกษา  (ทุกส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร) 
      1.6.1   บ้าน - หมู่ที่ - แขวง - 
 ระยะทางจากหมู่บ้านถึงโรงเรียน - กิโลเมตร 
 จ านวนครัวเรือน - ครัวเรือน   ประชากร - คนเชื้อชาติ (เผ่า) - 
 นับถือศาสนา  พุทธ   ภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  ไทย 
 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ - 
 ผู้น าตามธรรมชาติชื่อ 1. …-……………………………………………..……………… 
      2. …-………………………………………………..…………… 
      3. …-…………………………………………………..…………                                                 
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2. ประวัติของโรงเรียน  (กรอกเฉพาะปีแรกในปีต่อไปหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจึงกรอกเพิ่ม) 

 

    โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) ที่ตั้ง เลขที่ 24 ก หมู่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงบาง
มด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 -427-1220 โทรสาร 02-427-1220 E-mail : 
yairomschool@hotmail.com Website : www.watyairomschool.ac.th เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อที่ 4 ไร่ 200 ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการแขวงบางมด เขตจอมทอง 
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) เป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล
บางมด 2 (วัดนางร่ม) เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2477 ใช้ศาลาการเปรียญของวัดยายร่ม
เป็นที่เรียนชั่วคราว  

พ.ศ. 2493 เจ้าอาวาสวัดยายร่ม ข้าราชการปกครองและประชาชน ได้ร่วมใจกันสละทรัพย์สิน
ส่วนตัว ร่วมกับงบประมาณราชการสร้างอาคารเรียนถาวรและได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดนางร่ม 
(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  

พ.ศ. 2515 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคาร
สถานที่วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัยจนได้รับรางวัลดีเด่นหลายประเภท และเมื่อวันที่ 20 
มีนาคม 2538 กรุงเทพมหานครได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดนางร่ม  

(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) เป็นวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) เพ่ือให้เป็นชื่อเดียวกับวัด ปีการศึกษา 
2538 ได้เข้าร่วมโครงการตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีแรก
ท าการสอน จ านวน 2 ห้องเรียน  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538 ปีการศึกษา 2539 ได้ รับอนุญาตให้เปิด
สอนในระดับอนุบาลศึกษา จ านวน 1 ห้องเรียน 

ปัจจุบันปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดยายร่ม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 636 คน มีอาคารเรียน 4 หลัง อาคาร 1 ตึก 3 ชั้น เป็นเรียนชั้น
อนุบาลศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อาคาร 2 ตึก 5 ชั้น (อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี) เป็นอาคารเรียนชั้น ป.4-ป.6 และเป็นห้องส านักงานและห้องสมุด  อาคาร 3 ตึก 4 ชั้น เป็น
อาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3 และห้องเรียนพิเศษต่างๆ อาคาร 4 ตึก 5 ชั้น 
(อาคารพระครูโสภิตบุญญาทร) ใช้เป็นอาคารเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ห้องเรียนพิเศษของชั้นมัธยม อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง โดยชั้นล่างเป็นโรงอาหาร  อาคารปฏิบัติการ 2 
หลัง หลังแรกมี 4 ชั้นใช้เป็นห้องเรียนศิลปะ, ห้องเก็บของ (รอการปรับปรุงซ่อมแซม) และหลังที่ 2 มีหนึ่ง
ห้องเรียนใช้เรียนการท าอาหาร  และมีอาคารประกอบ 3 หลัง (เรือนเกษตร, ห้องชมรม TO BE NUMBER 
ONE, อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9) 
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3. แผนที่การคมนาคมของโรงเรียน (ให้เริ่มจากที่ว่าการอ าเภอโดยย่อมาตราส่วนแผนที่ให้ได้ใกล้เคียงกับ 
พ้ืนที่จริง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
4. บุคลากร 
        4.1  คร ู จ านวน  35  คน  ประกอบด้วย 

1.  ชื่อ-นามสกุล   นายสุวิทย ์ เจริญสุข   เพศชาย     อายุ 59 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท     คุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต     ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 36  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 27 ปี 

2.  ชื่อ-นามสกุล   นางสาวนพิมลพรรณ อินทร์สวัสดิ์    เพศหญิง  อายุ 57 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี     คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต   ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 35  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 25 ปี 

3.  ชื่อ-นามสกุล   นางอมฤตยา  สวนประเสริฐ เพศหญิง    อายุ 56 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี     คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต          ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 22  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 17 ปี 

4.  ชื่อ-นามสกุล   นางสาวล าเพย  สอาดเอ่ียม   เพศหญิง    อายุ 56 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี     คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต          ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 14  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 14 ปี 

5.  ชื่อ-นามสกุล   นายสราวทุ นุชผดุง   เพศชาย   อายุ 49 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท   คุณวุฒิ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต    ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 22  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 19 ปี 

6.  ชื่อ-นามสกุล   นางวรวรรณ เหวียนระวี    เพศหญิง   อายุ 49 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท     คุณวุฒิ การศึกษามหาบัณฑิต    ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 27  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 14 ปี 

7.  ชื่อ-นามสกุล   นายปริญญา  เพชรา   เพศชาย   อายุ 49 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท   คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 14  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 14 ปี 
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8.  ชื่อ-นามสกุล   นางนภารัตน์  อาธิตั้ง    เพศหญิง    อายุ 48 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี     คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑติ ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 23  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 15 ปี 

9.  ชื่อ-นามสกุล   น.ส.มลวิัลย์ บุญล้น   เพศหญิง    อายุ 48 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท     คุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต    ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 21  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 11 ปี 

10.  ชื่อ-นามสกุล   นางสาวปราณี แจ่มใส   เพศหญิง   อายุ  48  ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี    คุณวุฒิ ครศุาสตร์บัณฑิต   ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 15  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 8 ปี 

11.  ชื่อ-นามสกุล   นายธชานนท์  จรูญศักดิ์ เพศชาย   อายุ 47 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท     คุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต   ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 23  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 23 ปี 

12.  ชื่อ-นามสกุล   นางสาวณัฎฐวดี ภู่เจริญ เพศหญิง   อายุ 47 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี     คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 22  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 1 ปี 

13.  ชื่อ-นามสกุล   นางสาวพรรณีย์  รับสมบัติ   เพศหญิง   อายุ 45 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี     คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต          ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 22  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 22 ปี 

14.  ชื่อ-นามสกุล   น.ส.กมลอร เดชประดิษฐ์   เพศหญิง    อายุ 45 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท      คุณวุฒิ ค.อ.ม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 20  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 7 ปี 

15.  ชื่อ-นามสกุล   นายจรูญ น้อยแก้ว   เพศชาย   อายุ 45 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท   คุณวุฒิ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต    ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 16  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 14 ปี 

16.  ชื่อ-นามสกุล   นายวิรัตน์  พสุนนท ์  เพศชาย    อายุ 44 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท     คุณวุฒิ วิทยาศาตรมหาบัณฑิต  ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 20  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 20 ปี 

17.  ชื่อ-นามสกุล   นายวิชาญ เฉียบสมุทร   เพศชาย   อายุ 44 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท   คุณวุฒิ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต   ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 20  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 20 ปี 

18.  ชื่อ-นามสกุล   นางสาวนวภัสร ์ ปลิงกระโทก   เพศหญิง  อายุ 43 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท   คุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต    ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 16  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 14 ปี 

19.  ชื่อ-นามสกุล   นางสาวส าเนียง  ทบแป    เพศหญิง   อายุ 42 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท     คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 11  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 11 ปี 

20.  ชื่อ-นามสกุล   นางสาวพรทิพย์ สังข์เจริญ   เพศหญิง  อายุ 42 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี    คุณวุฒิ ครศุาสตร์บัณฑิต   ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 19  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 9 ปี 
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21.  ชื่อ-นามสกุล   นางสาวแพรวขวัญ คนยืน   เพศหญิง   อายุ 41 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท   คุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต    ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 14  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 11 ปี 

22.  ชื่อ-นามสกุล   นางสาวมโนมาศ ไกรเพ่ิม    เพศหญิง   อายุ 40 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท     คุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต   ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 17  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 15 ปี 

23.  ชื่อ-นามสกุล   นางสาวเลิศลักขณา จันทะมอญ   เพศหญิง   อายุ 40 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท     คุณวุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 17  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 10 ปี 

24.  ชื่อ-นามสกุล   นางสาวภัทรวรรณ  สุขพร้อม    เพศหญิง  อายุ 40 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท     คุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต    ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 14  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 14 ปี 

25.  ชื่อ-นามสกุล   นางสาวพรจิตร กุลพันธ์   เพศหญิง    อายุ 40 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี     คุณวุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต       ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 9  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 9 ปี 

26.  ชื่อ-นามสกุล   นางสังข์วาลย์ ด าดี   เพศหญิง    อายุ 40 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี     คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต          ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 14  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 1 ปี 

27.  ชื่อ-นามสกุล   นางวิยะดา  ดอนแก้วภู่   เพศหญิง    อายุ 39 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี     คุณวุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต      ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 16  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 8 ปี 

28.  ชื่อ-นามสกุล   นางพจนีย์       ทองยอดเกรื่อง    เพศหญิง  อายุ 38 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท     คุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต    ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 14  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 14 ปี 

29.  ชื่อ-นามสกุล   นางสาวกิตติมา  มันช่อ    เพศหญิง   อายุ 38 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท     คุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต    ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 12  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 10 ปี 

30.  ชื่อ-นามสกุล   น.ส.นิตยา สัมพันธารักษ์   เพศหญิง   อายุ 37 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท   คุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต    ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 14  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 11 ปี 

31.  ชื่อ-นามสกุล   นายธีระพล อริยธนากุล   เพศชาย  อายุ 35 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท   คุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต    ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 12  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 12 ปี 

32.  ชื่อ-นามสกุล   นางสาวเบญจรงค ์ เทพทอง    เพศหญิง   อายุ 34 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท   คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 12  ปี     เป็นครูอยูโ่รงเรียนนี้ 9 ปี 

33.  ชื่อ-นามสกุล   นางสาววรัญชลี    รอดเรือง   เพศหญิง  อายุ 34 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท   คุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต    ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 9  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 9 ปี 
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34.  ชื่อ-นามสกุล   นางสาววนัทนา บุตรดา   เพศหญิง  อายุ 33 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี    คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต   ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 4  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้  4 ปี 

35.  ชื่อ-นามสกุล   นายณัฏฐากร อบอุ่น   เพศชาย   อายุ 24 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี     คุณวุฒิ ครุศาสตร์บัณฑิต   ศาสนา พุทธ 
ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว 1  ปี     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ 1 ปี 
 

4.2 บุคลากรอ่ืน ๆ 
1.  ชื่อ-นามสกุล   นายสมบุญ  แก่นทอง   เพศ ชาย   อายุ 53 ปี 

ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 3    คุณวุฒิ -            ศาสนา พุทธ 
 อยู่โรงเรียนนี้  35 ปี  หน้าที่   เจ้าพนักงานสถานที่ บ.2 

2.  ชื่อ-นามสกุล   นางอรพิน  เปรมจผ่อง   เพศ หญิง   อายุ 47 ปี 
ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 3    คุณวุฒิ -            ศาสนา พุทธ 

 อยู่โรงเรียนนี้  16 ปี  หน้าที่   เจ้าพนักงานสถานที่ บ.2 
3.  ชื่อ-นามสกุล   นายอนุชาติ  ทองศรี   เพศ ชาย   อายุ 40 ปี 

ระดับการศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ 6    คุณวุฒิ -            ศาสนา พุทธ 
 อยู่โรงเรียนนี้  12 ปี  หน้าที่   เจ้าพนักงานสถานที่ บ.2 

4.  ชื่อ-นามสกุล   นายสุเมธ  เปรมใจผ่อง   เพศ ชาย   อายุ 53 ปี 
ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 3    คุณวุฒิ -            ศาสนา พุทธ 

 อยู่โรงเรียนนี้  14 ปี  หน้าที่   เจ้าพนักงานสถานที่ บ.1 
5.  ชื่อ-นามสกุล   นายสุรชัย  หนูเทศ    เพศ ชาย   อายุ 36 ปี 

ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 6    คุณวุฒิ -            ศาสนา พุทธ 
 อยู่โรงเรียนนี้  2 ปี  หน้าที่   พนักงานสวนสาธารณะ 

6.  ชื่อ-นามสกุล   นางสุนิสา  ปานน้อย เพศ หญิง   อายุ 50 ปี 
ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 6    คุณวุฒิ -            ศาสนา พุทธ 

 อยู่โรงเรียนนี้  22 ปี  หน้าที่   พ่ีเลี้ยง ส.2 
7.  ชื่อ-นามสกุล   นางสาวจติราวิณี  หมื่นแพน เพศ หญิง  อายุ 56 ปี 

ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 6    คุณวุฒิ -            ศาสนา พุทธ 
 อยู่โรงเรียนนี้  12 ปี  หน้าที่   พ่ีเลี้ยง ส.1 

8.  ชื่อ-นามสกุล   นางสาวยคุลธร  หลินศร ี เพศ หญิง  อายุ 38 ปี 
ระดับการศึกษา  ปวช.    คุณวุฒิ -            ศาสนา พุทธ 

 อยู่โรงเรียนนี้  17 ปี  หน้าที่   พ่ีเลี้ยง ส.1 
9.  ชื่อ-นามสกุล   นางสาวอ้อยใจ  แสงเมือง เพศ หญิง  อายุ 48 ปี 

ระดับการศึกษา  ปวช.    คุณวุฒิ -            ศาสนา พุทธ 
 อยู่โรงเรียนนี้  28 ปี  หน้าที่   พ่ีเลี้ยง ส.1 

10.  ชื่อ-นามสกุล   นางสาวอัมรา  โมฆรัตน์ เพศ หญิง  อายุ 48 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญาญาตรี   คุณวุฒิ บริหารธุรกิจ  ศาสนา พุทธ 

 อยู่โรงเรียนนี้  2 ปี      หน้าที่   ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระดับ 2 
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5. การจัดการศึกษา 
ปีการศึกษา  2563 

จ านวนเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่โรงเรียนนี้ทั้งหมด 
  

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาล   1 26 9 35 
อนุบาล  2 33 20 53 

รวมชั้นอนุบาล 59 29 88 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 35 18 53 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 32 33 65 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 25 26 51 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 28 35 63 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 31 30 61 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 41 28 69 

รวมชั้นประถม 192 170 362 
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 38 26 64 
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2 45 23 68 
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3 36 18 54 

รวมชั้นมัธยม 119 67 186 
รวมทั้งสิ้น 370 266 636 

 
6.นักเรียนบ้านไกล (พักค้างท่ีโรงเรียน) 
 จ านวนเด็กนักเรียนบ้านไกล .....-..... คน แบ่งออกเป็นผู้ชาย .....-..... คน ผู้หญิง .....-..... คน 
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7. การศึกษาต่อของเด็กนักเรียน 
 7.1 การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

รายการ 
จ านวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 44 37 81 
นักเรียนที่เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 44 37 81 
แหล่งศึกษาต่อ    

- โรงเรียนมัธยม/ขยายโอกาส สังกัด สพฐ. 19 18 37 
- การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) - - - 
- โรงเรียนเอกชนทั่วไป - - - 
- โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม - - - 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม - - - 
- อ่ืนๆ ระบุ…โรงเรียนสังกัด กทม. 25 19 44 

 
 7.2 การศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (บันทึกข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่เปิดสอนถึงชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 3)  

 

รายการ 
จ านวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 38  30 68 
นักเรียนที่เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 35 30 65 
แหล่งศึกษาต่อ    

- โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. 5 5 10 
- สายอาชีพ เช่น วิทยาลัยการอาชีพ/วิทยาลัยเทคนิค/

วิทยาลัยเกษตรกรรม/ หรืออ่ืนๆ ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา (สกอ.) 

9 5 14 

- โรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม/ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

- - 
- 

- การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) - - - 
- โรงเรียนเอกชนทั่วไป 16  9 25 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม - - - 
- อ่ืนๆ ระบุ…โรงเรียนสังกัด กทม. 5  11 16 
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8. การขยายผลสู่ชุมชน (เป้าหมายหลักที่ 7) 
 กิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการขยายผลจากโรงเรียนหรือนักเรียนสู่ครัวเรือน/ชุมชนในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 

กิจกรรมที่ขยายผล จ านวนครัวเรือน หมายเหตุ 
1.กิจกรรมเกษตร (ปลูกพืชผัก ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ประมง) - - 
2. สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม - - 
3. บัญชีครัวเรือน - - 
4. อ่ืนๆ ระบุ.................. - - 

      
 
9. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ (เป้าหมายหลักที่ 8) 
 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานอื่นๆ มาเรียนรู้การท ากิจกรรมตามพระราชด าริ
ที่โรงเรียน ดังนี้ 
 

กิจกรรมที่เรียนรู้ จ านวนครั้ง จ านวนคน หมายเหตุ 
1.กิจกรรมเกษตร (ปลูกพืชผัก ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ประมง) - -  
2. สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม - -  
3. บัญชีครัวเรือน - -  
4. อ่ืนๆ ระบุ.................. - -  

 
10. ความต้องการของโรงเรียน 
 10.1 ด้านอาคารสถานที่ 
  ต้องการจัดสร้างสหกรณน์ักเรียน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
 10.2 ด้านครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ 
  วัสดุอุปกรณ์ในร้านค้าสหกรณ์นักเรียน 
 10.3 อื่นๆ  
  จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู/บุคลากร  เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทรตันราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร 
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11. ผังบริเวณโรงเรียน ( มาตราส่วนโดยประมาณ 1 : 500 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
1. เนื้อท่ี     4   ไร่   200 ตารางวา 
2. จ านวนอาคารเรียนทั้งหมด  4   หลัง 
3. จ านวนสนามกีฬา   1   สนาม 
4. จ านวนห้องเรียนทั้งหมด           29   ห้องเรียน 

 

 โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์  มีอาคารเรียนทั้งหมด 4 อาคาร 
1. อาคาร 1 เป็นอาคารเรียนตึก 3 ชั้น 1 หลัง (แบบ 870) 

เป็นอาคารตึก 3 ชั้น  มี 9 ห้อง ประกอบด้วย 
 - ห้องเรียน          7 ห้อง  มีขนาดห้อง  6 x 8 ตารางเมตร 
 - ห้องพยาบาล      1 ห้อง  มีขนาดห้อง  6 x 8 ตารางเมตร 
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง  มีขนาดห้อง  6 x 8 ตารางเมตร 

 

2. อาคาร 2 เป็นอาคารเรียน 5 ชั้น 1 หลัง (แบบสนศ.385) 
 เป็นอาคารตึก 5 ชั้น  มี 13 ห้อง ประกอบด้วย 
 - ห้องเรียน   9 ห้อง มีขนาดห้อง 6 x 8 ตารางเมตร 
 - ห้องส านักงาน  1 ห้อง มีขนาดห้อง         9 x 12 ตารางเมตร 
 - ห้องรองผู้อ านวยการ  1 ห้อง มีขนาดห้อง       4.5 x 6 ตารางเมตร 
 - ห้องผู้อ านวยการ      1 ห้อง มีขนาดห้อง       4.5 x 6 ตารางเมตร 
 - ห้องสมุด               1 ห้อง มีขนาดห้อง        18 x 24 ตารางเมตร 
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3. อาคาร 3 เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง (แบบสนศ.264)) 
 เป็นอาคารตึก 4 ชั้น  มี 10 ห้อง ประกอบด้วย 
 - ห้องเรียน   4 ห้อง มีขนาดห้อง  6 x 8 ตารางเมตร 
 - ห้องพักคร ู 1 ห้อง มีขนาดห้อง  6 x 8 ตารางเมตร 
 - ห้องLAP ภาษาอังกฤษ  1 ห้อง มีขนาดห้อง  6 x 8 ตารางเมตร 
 - ห้อง LAP วิทยาศาสสตร์  1 ห้อง มีขนาดห้อง  6 x 8 ตารางเมตร 
 - ห้อง ทะเบียน  1 ห้อง มีขนาดห้อง  6 x 8 ตารางเมตร 
 - ห้อง แนะแนว  1 ห้อง มีขนาดห้อง  6 x 8 ตารางเมตร 
 - ห้องประชุม  1 ห้อง มีขนาดห้อง   18 x 24 ตารางเมตร 

 

4. อาคาร 4 เป็นอาคารเรียน 5 ชั้น 1 หลัง (แบบสนศ.385) 
 เป็นอาคารตึก 5 ชั้น  มี 16 ห้อง ประกอบด้วย 
 - ห้องเรียน   9 ห้อง มีขนาดห้อง 6 x 8 ตารางเมตร 
 - ห้องอาหาร  1 ห้อง มีขนาดห้อง 6 x 8 ตารางเมตร 
 - ห้องดนตรี  2 ห้อง มีขนาดห้อง 6 x 8 ตารางเมตร 
 - ห้องนาฏศิลป์  1 ห้อง มีขนาดห้อง 6 x 8 ตารางเมตร 
 - ห้องโสต  1 ห้อง มีขนาดห้อง 3 x 4 ตารางเมตร 
 - ห้องลูกเสือ  1 ห้อง มขีนาดห้อง 3 x 4 ตารางเมตร 
 - ห้องพละ  1 ห้อง มีขนาดห้อง 6 x 8 ตารางเมตร 

 

5. อาคารประกอบอ่ืนๆ 
1) อาคารเอนกประสงค์  2 ชั้น  1  หลัง 
2) อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น  1  หลัง 
3) อาคารปฏิบัติการ 2 ชั้น  1  หลัง 
4) อาคารประกอบ  3  หลัง 
(เรือนเกษตร, ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE, อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9)  
5) ห้องส้วมนักเรียน       22 ห้อง                                
6) สนามกีฬา 1   สนาม      
7) บ้านพักนักการภารโรง  2   หลัง                    
8) ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE    1   ห้อง                                
9) สวนเกษตร            1   แห่ง 
10) เรือนเพาะช า              1   หลัง 
11) สนามเด็กเล่น 1   แห่ง 
                                    

 
 
 


