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 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

 

ประวัติโรงเรียนวัดบางไกรนอก ( แยมพรอมอุปถัมภ ) 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก ( แยมพรอมอุปถัมภ ) ตั้งอยูเลขที่ 134 หมูที่ 3 ตําบลบางขุนกอง อําเภอบาง

กรวย จังหวัดนนทบุรี เดิมเปนที่โรงเรียนราษฎร ชื่อโรงเรียนราษฎรบํารงุ ครั้นเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน
ป   พ.ศ. 2475 รัฐบาลไดสงเสริมการศึกษาประชาบาล โดยใหมีโรงเรียนประชาบาลตําบล ตําบลละ 1 โรงเรียน ตําบลบาง
กราง  อําเภอเมืองนนทบุรี เร่ิมตื่นตัวในการศึกษา ประกอบกับมีประชากรเพ่ิมมากขึ้น โรงเรยีนวัดบางกรางโรงเรียน
เดียวไมเพียงพอกับการรับนักเรียน เห็นวาโรงเรียนวัดบางไกรนอก มีโรงเรียนราษฎรสอนอยูแลว มีอุปกรณและ
บุคลากรอยู เรียบรอยและเปนโรงเรียนที่ ต้ังอยู ริมคลองบางกอกนอย อยูใกลคลองติดตอกัน การเดินทางก็
สะดวกสบาย จึงขออนุญาตอําเภอบางกรวยขอยืมสถานที่วัดบางไกรนอกสรางเปนโรงเรียนประชาบาลตําบลบาง
กราง 2 โรงเรียนราษฎรบํารุงก็เลิกกิจการไป ตอมาอําเภอเมืองนนทบุรี  ไดโอนโรงเรียนใหไปขึ้นอําเภอบางกรวย 
ตั้งแตวันที่            1 เมษายน 2491 จึงใชชื่อใหมวา“โรงเรียนวัดบางไกรนอก” ตั้งแตน้ันเปนตนมา 

ในสวนของอาคารเรียนเดิมเปนแบบ ป.2 กวาง 8 เมตร ยาว 12 เมตร คณะกรรมการโรงเรียน สมัย
นั้นเปนผูกอตั้งโดยใชงบบริจาค ในปพ.ศ. 2505 ทางราชการไดขยายการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 7 โรงเรียน
ไดรบัเงินงบประมาณ 330,000 บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถวน) และประชาชนบริจาคอีก 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถวน) จึงไดกอสรางอาคารหลังใหม แบบ 017  และในป  พ.ศ. 2521 จํานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทางราชการ
ไดอนุมัติเงินงบประมาณ 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถวน) ประชาชนบริจาคสมทบอีก 10,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถวน) จึงไดกอสรางอาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ 017 และไดสรางสิ่งกอสรางเพ่ิมเติมอีกดังนี้ 

 1.  ป พ.ศ. 2518 สรางบานพักครู แบบองคการฯ งบประมาณ  33,000  บาท  
2. ป พ.ศ. 2518 สรางสวม   ใชเงินงบประมาณและบริจาคสมทบ 
3. ป พ.ศ. 2527 สรางถังเก็บน้ําฝน แบบ ฝ.33 ใชเงินงบประมาณ 30,000  บาท 
4. ป พ.ศ. 2529 สรางสวมแบบ สปช. 602/26 งบ ส.ส และบรจิาค 130,000  บาท 
5. ป พ.ศ. 2531 สรางอาคารอเนกประสงค สปช. 201/26 ดัดแปลง งบประมาณ 280,000  บาท 
6. ป พ.ศ. 2541 สรางอาคารอเนกประสงค แบบ สปช.201/26 ดัดแปลง งบบรจิาค 330,000  บาท 
ตอมาอาคารเรียนและอาคารประกอบหลังท่ี 1 – 5 ชํารุดทรุดโทรม  ไมคุมคากับการซอมแซม        

ทางโรงเรยีนจึงขออนุญาตร้ือถอนไปหมดแลว คงเหลืออาคารประกอบหลังที่  6  ซึ่งใชเปนอาคารอเนกประสงคและ
โรงอาหาร   ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง  นําโดยนายอนุพงษ  กันพุม  นายกองคการบริหาร
สวนตําบลบางขุนกอง  ไดใหความอนุเคราะหสรางอาคารเรียน  1  หลัง   เปนตึก  5  ชั้น  20  หองเรียน  ใหใน     
ป  พ.ศ.  2551  แลวเสรจ็ในป  พ.ศ.  2552 งบประมาณ 17,990,000 บาท 

ปจจุบันโรงเรียนมีพ้ืนที่ 1 ไร 1 งาน 60 ตารางวา เปนท่ีวัด 326 ตารางวา และผูมีจิตศรัทธา คือ     
คุณยายพวง  แยมพรอม และนายนิพนธ  แยมพรอม บุตรชาย ไดบริจาคใหอีก 2 คร้ัง รวม 234 ตารางวา เพ่ือเปน
เกียรติและแสดงความขอบคุณตอผูบริจาคท่ีดิน โรงเรียนจึงขอเพ่ิมชื่อเปน “โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอม
อุปถัมภ)” และขอเครื่องราชอิสริยาภรณชั้น ร.ง.ช พรอมเครื่องหมายตอบแทนใหกับนายนิพนธ  แยมพรอม ผูเปน
บุตรชาย 

 
 สภาพชุมชน 

สภาพบริเวณโดยรอบเปนสวนผลไม ดานหนาโรงเรียนติดกับซอยวัดบางไกรนอก ดานทิศตะวันออก
ติดตอกับบาน  นายนิพนธ  แยมพรอม  ซึ่งเปนผูบริจาคท่ีดินใหกับโรงเรียน  ทิศตะวันตกติดตอกับวัดบางไกรนอก   
ดานทิศเหนือติดกับคลองบางกอกนอย  รอบ ๆ บริเวณโรงเรียนมีรั้วกั้นทั้ง 4 ดาน มีอาคารเรียนจํานวน  1  หลัง 
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เปนตึกเปนอาคารแบบขององคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง ท่ีสรางใหในพ้ืนท่ีของโรงเรียน  เพื่อใชประโยชนใน
การจัดการเรียนการสอน สูง 5 ชั้น 20 หองเรียน ไดใชเปนหองเรียนตั้งแตชั้นที่ 1 – 3  จํานวน  9  หองเรียน
นอกนั้นใชเปนหองพิเศษตาง ๆ  เชนหองคอมพิวเตอร หองสมุด หองวิทยาศาสตร หองวิชาการ หองพยาบาล และ
หองประชุม ทุกชั้นของอาคารเรียนจะมีหองสวมชาย-หญิงและอางลางมือ นอกจากนี้ยังมีอาคารอเนกประสงค 1 หลัง
ใชเปนโรงอาหาร  และสถานที่จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน 

ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชาวสวน ประชากรในเขตพ้ืนที่บริการหมู 3  และหมู  5  มี
ประมาณ 2,782 คน อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงไดแก วัดบางไกรนอก คลองบางกอกนอย วัดไทยเจริญ  วัดอุทยาน 
อาชีพหลักของชุมชนเปนเกษตรกรทําสวน เนื่องจากเปนที่ราบลุมมีน้ําอุดมสมบูรณ นักเรียนนับถือศาสนาพุทธ 
100% ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดเฉลี่ยตอ
คน 96,000 ตอป ประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินที่เปนที่รูจักทั่วไป คือ การทําบุญตักบาตรพระ 108 ซึ่งถือเปน        
วันสําคัญทางศาสนา   
 

ภารกิจ 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ)  เปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ทําหนาที่เปน

หนวยงานจัดบริการทางการศึกษาระดับโรงเรียน  มีภารกิจ   ดังนี้ 
   1.  ดานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบงเปน  2  ระดับ  คือ 
  1.1  จัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหแกเด็กวัย 4  – 5 ป  เพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนาความ
พรอมทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และบุคลิกภาพเต็มศักยภาพตามวัยสมควร และมีความพรอมในการ
เขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยนําครอบครัว ชุมชน  
และทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
      1.2  จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ใหแกเด็กท่ีมีอายุอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ   
ตั้งแตอายุ 6 ป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ไดรับการศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
และมีคุณภาพตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด ใหเด็กทุกคนมีสิทธิและโอกาสเทาเทียมกันในการเขารับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานอยางมีประสิทธิภาพ    
    2.  ดานการบริหาร 
   2.1 ดําเนินงานประสานความรวมมือในการพัฒนาการศึกษากับหนวยงานที่เก่ียวของทุก
ระดับและใหความสําคัญของชุมชนตอการจัดการศึกษา ในการจัดทําแผนกลยุทธ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป การดําเนินงานตามโครงการ/แผนงานรวมทั้งโครงการพิเศษตาง ๆ ใหเปน ไปตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายตัวชี้วัดท่ีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุร ีเขต 1 กําหนด 
             2.2  ดําเนินงานตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัดทุกระดับ 
   2.3  ดําเนินการพัฒนาโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เกณฑคุณภาพของจังหวัดนนทบุรี เกณฑมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคณุภาพการศกึษา (องคการมหาชน)  เพ่ือพรอมรบัการประเมินจากภายนอก  
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ความตองการ 

 1.  งบประมาณในการปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬา หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร สนามเด็กเล็ก 
เวที หองสมุด ซอมแซมศาลาริมน้ํา รับสงนักเรียน ซอมแซมหองน้ํา หองสวม ร้ัว และสถานที่อื่นที่ชํารุดทรุดโทรม  
สามารถใชเปนโรงอาหารและใช จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู  ใหมีสภาพคงทน  ถาวร  สะอาดและเปนระเบียบ
เรียบรอย 

      2.  ครูที่สามารถจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอยางมีคุณภาพในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ดานพละศึกษา  สาระการเรียนรูศิลปะ ดานดนตรไีทย ดนตรีสากล 

 3.  การดูแลสนับสนุนอยางจริงจังจากหนวยงานบังคับบัญชา  หรือตนสังกัด 
 4.  ความรวมมือทุกดานในการจัดการศึกษาจากผูปกครอง ชุมชน  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 5.  งบประมาณที่พอเพียงในการจัดการศกึษาใหบรรลุมาตรฐานคุณภาพ  
 6.  งบประมาณสนับสนุนคาสาธารณูปโภคของสถานศึกษา 
 

แผนท่ีต้ัง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร  :   029247008 
E-mail : bknork@hotmail.com, bknork@gmail.com 
เว็บไซตโรงเรียน :  http://www.watbangkrainorkschool.ac.th/ 

 


