
โรงเรียนวัดพวงนิมิต

การจัดตั้ง
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 โดยเจ้าอาวาสวัดพวงนิมิต หลวงพ่อเฉลิม ผลปัญโญ

น าประชาชนร่วมกันก่อสร้าง เป็นอาคารชั่วคราว แบบ 2 ช 2 ห้องเรียน ท าด้วยไม้ มุงด้วย
สังกะสี ไม่มีฝา พื้นไม่ได้เทคอนกรีต ค่าก่อสร้างประมาณ 30,000 บาท บนพื้นที่ 13 ไร่ 3 งาน 
75 ตารางวา โดยนายบุญ ทองประเสริฐ เป็นผู้มอบที่ดินให้ ต่อมาใน พ.ศ. 2525 ได้ที่ผู้บริจาค
ซึ่งที่ดินเพิ่มขึ้นอีกรวมมีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา และเมื่อปี พ.ศ. 2527 โรงเรียนได้
งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 102/26 จ านวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน หลวงพ่อพระครู
เฉลิม ผลปัญโญ รวมกับชาวบ้านบริจาคเงิน ขอซื้อที่ดินเพิ่มอีก 1 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา 
เนื่องจากเห็นว่าบริเวณโรงเรียนแคบไม่เหมาะสมที่จะสร้างอาคารเรียนจึงจัดซื้อที่ดินทางทิศ
ตะวันออกเพิ่ม รวมมีเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา



การจัดการเรียนการสอน

เปิดสอนครั้งแรกเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านคลองหินปูน โดยนายบัวหลวง สาโสม รักษาการ
ในต าแหน่งครูใหญ่ มีครู 1 คน นักเรียน 70 คน ต่อมา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519 ได้เปิดเป็นเอกเทศ 
มี ป.1 – ป.4

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2520 นายสรุพล สันทรีย์ มารักษาการในต าแหน่งครูใหญ่
แทน นายบัวหลวง สาโสม และมีครูมาช่วยสอน 1 คน คือนายเฉลิมชัย ชะฎาแก้ว มีนักเรียน 96 คน 
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 นายวัลลภ ภูมิเขต มาเป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 123 คน มีครู 2 คน ใน
ปี พ.ศ. 2522 เปิดเรียนถึงช้ัน ป.6 มีนักเรียน 201 คน มีครู 4 คน ต่อมาปี พ.ศ. 2526 นายวัลลภ ภูมิเขต 
ได้ย้ายออกไป นายเรียน ทันไชย มาเป็นครูใหญ่เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2526 มีครู 10 คน นักเรียน 
267 คน

ปีการศึกษา 2537 ได้เปิดเรียนต้ังแต่ช้ัน อนุบาล 1 – ชั้น ม.1 มีนักเรียน 377 คน ครู 17 คน 
ภารโรง 1 คน วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2539 นายเรียน ทันไชย ได้เสียชีวิต นายสมศักดิ์ แสงแจ่ม ผู้ช่วย
อาจารย์ใหญ่รักษาการแทน จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 นายสมยศ เพ็ชรวงษา ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ใหญ่ มีครู 17 คน นักเรียน 560 คน นักการภารโรง 1 คน ปัจจุบัน นายมุณี สุระสาย ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน



พ.ศ. 2519 ชาวบ้านร่วมกับพระภิกษุวัดพวงนิมิต ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างอาคาร
ชั่วคราว แบบ 2 ช 2 ห้องเรียน งบประมาณ 30,000 บาท

พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ า 
ราคางบประมาณ 60,000 บาท

พ.ศ. 2522 ได้งบประมาณสร้างอาคาร แบบ ป1ก. 4 ห้องเรียน  ไม่มีฝาเพดานราคา    
300,000 บาท

พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312/85 ม. ราคางบประมาณ  
145,000 บาท

พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 106/26 4 ที่นั่ง ราคางบประมาณ  
50,000 บาท

พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 102/26 4 ห้องเรียนราคางบประมาณ  
560,000 บาท
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พ.ศ. 2528 คณะครู นักเรียนและชาวบ้านร่วมกันสละแรงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 
โครงการ พ.ส.ม.ค. สร้างประปาใช้ในโรงเรียน ราคางบประมาณ 60,000 บาท และสร้าง ฝ33 จุด

พ.ศ. 2529 วิทยาลัยครูเพ็ชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ได้ส่งนักศึกษาฝึกสอนมาต่อเติมอาคารชั่วคราว 
1 ห้อง ราคางบประมาณ 25,000 บาท

พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 106/26 ราคางบประมาณ 40,000 บาท
พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ สปช. 102/26 3 ห้องเรียน 

ราคา 621,000 บาท
พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย จัดสร้างถังน้ า ฝ.30 พิเศษ 1 จุด 4 ที่

ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการโรงเรียนร่วมกันจัดสร้าง ห้องสมุด 1 หลัง ราคา 155,000 บาท
พ.ศ. 2537 สร้างประปาโรงเรียนเพิ่ม 1 ที่ ราคา 20,000 บาท ได้รับเงินจากทางราชการและ

คณะครูร่วมกันบริจาคเสา
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พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล ราคางบประมาณ 128,000 บาท
ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและหลวงพ่อเฉลิม ผลปัญโญ ร่วมกันบริจาคเงินสร้าง
สหกรณ์ โรงเรียน 1 หลัง ชั้นเดียว งบประมาณ 60,000 บาท

พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ชั้น
ล่างว่าง งบประมาณ 1,640,000 บาท สร้างบ้านพักครูชั้นเดียง 5 ห้อง คณะครูร่วมกับผู้ปกครอง
นักเรียนและหลวงพ่อวัดพวงนิมิต ราคางบประมาณ 150,000 บาท

พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ชั้นล่าง 4 ห้องเรียน 
ราคางบประมาณ 307,907 บาท

พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ 601/26 4 ห้อง งบประมาณ 111,000 บาท
พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 105/29 4 ห้อง ราคางบประมาณ

1,834,000 บาท สร้างประปาโรงเรียนเพิ่ม งบประมาณ ร่วมบริจาค 70,000 บาท จัดท า
สวนหย่อม น้ าตกหน้าอาคารเรียน สนามเด็กเล่น ฯลฯ
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พ.ศ. 2543 ชาวบ้านและคณะครูร่วมกันสร้างอาคารเกษตรและส่ิงแวดล้อมราคางบประมาณ 
200,000 บาท

พ.ศ. 2546 ได้รับบริจาคเงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เป็นจ านวน
เงิน 250,000 บาท

พ.ศ. 2547 ได้รับเงินบริจาคในการสร้างโรงอาหาร ขนาด 288 ตารางเมตร จ านวนเงิน 
200,000 บาท ปรับปรุงโรงอาหารเดิมเป็นอาคารพัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 150,000
บาท ชาวบ้าน คณะครู พระครูวินิจปัญญาคุณ ร่วมกันทอดผ้าป่าสร้างหอสมุดวินิจปัญญาคุณ
ราคางบประมาณ 206,168 บาท

พ.ศ. 2548 จัดสร้างบ้านพักครูเพิ่มเติม จ านวน 5 ห้อง จ านวนเงิน 100,000 บาท
พ.ศ. 2549 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบสร้างสนามกีฬา

เอนกประสงค์
พ.ศ. 2550 ได้รับเงินบริจาค สร้างบ้านพักครู หลังที่ 3 แบบชั้นเดียว 5 ห้อง 

งบประมาณ 150,000 บาท ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบสร้างถนน
คอนกรีต ระยะทาง 100 เมตรภายในบริเวณโรงเรียน



พ.ศ. 2551 ได้รับเงินบริจาคสร้างหอสมุดพระครูวินิตปัญญาคุณ จนแล้วเสร็จ 
งบประมาณ 1,000,000 บาท

พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบในการพัฒนา
ห้องเรียน ICT งบประมาณ 66,000 บาท

ปัจจุบันโรงเรียนวัดพวงนิมิต ได้ด าเนินการเปิดเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีนักเรียน 378 คน มีครู 19 คน พนักงานราชการ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน นักการภาร
โรง 1 คน จ้างชาวบ้านเป็นนักการภารโรงเพิ่มอกี 1 คน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายมุณี สุระสาย 
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต
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