
  ประวัติและข้อมูลพื้นฐาน 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 

 

1. ประวัตโิรงเรียนและข้อมูลพืน้ฐาน 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)  ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ หมู่ ๒ ถนนติวานนท์  ต าบล
บ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์  11120 โทรศัพท์ 0-25839127 
โ ท ร ส า ร  0 2- 583423  Email :  thairath95_@hotmail. com  Website : 

www.thairath95.ac.th  มีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ตั้งอยู่บนที่ธรณีสงฆ์ของวัดโพธิ์ทองบน  เดิมชื่อ

โรงเรียนวัดโพธิ์ทองบน ต่อมาเปล่ียนชื่อมาเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
เนื่องจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (มูลนิธิไทยรัฐ) ได้บริจาคอาคารเรียน แบบ ๑๐๔/๒๙  จ านวน ๒ ชั้น 
๘ ห้องเรียน เป็นเงิน ๒,๓๘๐,๐๐๐ บาท กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเปล่ียนชื่อจากโรงเรียนวัด
โพธิ์ทองบน มาเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) โดยมูลนิธิไทยรัฐ ได้ท าพิธีส่งมอบ
อาคารเรียน เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๙  พร้อมกับได้มอบเงินจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
ก่อตั้งมูลนิธิเพ่ือการศึกษาไทยรัฐวิทยา ๙๕ ตามใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์กร เลขอนุญาตที่ 
ต. ๕๖/๒๕๔๐ อนุญาต ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) จัดตั้งโดยหลวงรามัญนนทเขต ครูใหญ่คนแรก
ชื่อนายชื่น  รอดรวย พระอธิการเล็กเป็นเจ้าอาวาสและเป็นผู้อุปการะโรงเรียน ใช้ศาลาการเปรียญ
เป็นสถานศึกษาเปิดสอนวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๗๖ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

พ.ศ.๒๕๐๕  พระอธิการทุ่ม ด้วงเก้า  เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธ์ิทองบน  นายสถิตย์  ถาวรวรณ์ 
เป็นครูใหญ่ ร่วมกับกรรมการวัด กรรมการโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ
พิเศษของจังหวัดนนทบุรี เป็นจ านวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

พ.ศ.๒๕๑๔  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  จ านวน ๔๕,๐๐๐ 
บาท (ส่ีหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สร้างโรงอาหารแบบ ๓๑๒ จ านวน ๑ หลัง 

พ.ศ.๒๕๑๕  สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๔  จากงบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
จ านวน ๓๒๙,๕๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

พ.ศ.๒๕๑๘ สร้างบ้านพักครู จ านวน ๒ หลังจากงบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
เป็นเงิน ๕๙,๒๕๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

พ.ศ.๒๕๒๐  สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
เป็นเงิน๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว) 
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พ.ศ.๒๕๓๐  สร้างส้วมแบบ ๖๐๑/๒๖  จากงบประมาณ สปช. เป็นเงิน  ๔๐,๐๐๐ (ส่ีหมื่น
บาทถ้วน) 

พ.ศ.๒๕๓๗  สร้างอาคารห้องสมุด เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  (สามแสนบาทถ้วน) 
พ.ศ.๒๕๓๘  สร้างอาคารเรียนไทยรัฐ จากงบประมาณมูลนิธิไทยรัฐ  เป็นอาคาร 2 ชั้น 8 

ห้องเรยีน เป็นเงิน ๒,๓๘๐,๐๐๐ บาท 
พ.ศ.๒๕๓๘  สร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๙ จากงบประมาณ สปช. จ านวน ๙๐,๐๐๐ 

บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 
พ.ศ.๒๕๔๑  สร้างโรงฝึกงาน  จากงบประมาณของมูลนิธิไทยรัฐ เป็นเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (สองล้านบาทถ้วน)   
พ.ศ.๒๕๔๑  สร้างสนามบาสเกตบอล โดยคุณวิเชียร – คุณส าเริง สุขรอด เป็นจ านวนเงิน 

๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
พ.ศ.๒๕๔๑  สร้างโรงอาหาร โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ใช้เงินจากการจัดงาน “โพธิ์

ทองบน ๔๑”และคุณวิเชียร – คุณส าเริง สุขรอด  บริจาคกระเบื้องมุงหลังคาพร้อมต่อเติมห้องครัว 
พ.ศ.๒๕๔๖  ได้รับบประมาณ  จากนายสมบัติ  สิทธิกรวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนนทบุรี  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๒/๒๘ พิเศษ ๔ ชั้น ๙ ห้องเรียนใต้ถุนโล่งและมา
ปรับปรุงต่อเติมช้ันล่างเป็นห้องวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๔๗  สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๒/๒๘  ขนาด ๑๒ ห้อง  จากงบประมาณของ
เทศบาลนครปากเกร็ด เป็นเงิน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ปัจจุบันอาคารเรียนชั้นอนุบาล) 

พ.ศ.๒๕๔๘  สร้างหอประชุม  จากงบประมาณของเทศบาลนครปากเกร็ด  เป็นเงิน 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

พ.ศ.๒๕๕๑  สร้างถนนเข้าโรงเรียน จัดสร้างรั้วโดยรอบบริเวณโรงเรียน ตลอดจนการปรับ
สภาพภูมิทัศน์ตามพื้นที่บริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน การจัดสวนหย่อม  เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทั่วบริเวณโรงเรียนพ.ศ. ๒๕๕๕ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ จัดท าฝ้าเพดาน 

พ.ศ.๒๕๕๗  สร้างอาคารเรียนแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี C ๕๑๖ จาก
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  จ านวนเงิน ๒๗,๘๒๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ด
ล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ขนาด ๕ ชั้น ๑๖ ห้องเรียน 

พ.ศ. ๒๕๖๑  สร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๗ จ านวน ๒ ชั้น จากงบประมาณของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวนเงิน ๙๓๕,๓๐๐  บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันสาม
ร้อยบาท) 

 พ.ศ. ๒๕๖๓  สร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๔/๖๑(ฝ) บ้านพักครูแฝด จ านวน ๒ ชั้น จาก
งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวนเงิน ๑,๖๕๒,๐๐๐  บาท 
(หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันบาท) 



ปัจจุบันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.2) ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ผู้บริหารโรงเรียน คือ นายศุภกฤษ ไชยศร มาด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 

2. คุณลกัษณะอันพงึประสงค์ของโรงเรียน   

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ ดังนี้  
            1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
            2. ซื่อสัตย์สุจริต  
            3. มีวินัย 
            4. ใฝ่เรียนรู้  
            5. อยู่อย่างพอเพียง  
            6. มุ่งมั่นในการท างาน  
            7. รักความเป็นไทย  
            8. มีจิตสาธารณะ  

3. สีประจ าโรงเรยีน 

“ม่วง - เขียว” 
สีม่วง หมายถึง ความมีเกียรติยศชื่อเสียง มีสติปัญญา เฉลียวฉลาดและสร้างสรรค์ และมี

ความจงรักภักดี 
สีเขียว หมายถึง มีความเจริญก้าวหน้าในการศึกษา รักธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสี

ประจ าโรงเรียนของมูลนิธิไทยรัฐ 

4. อักษรย่อและตราประจ าโรงเรียน 

ทร.95 ย่อมาจากค าว่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธ์ิทองบน) 
ตราประจ าโรงเรียน 
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