
1. ประวัติโรงเรียนอนุบาลตราด 
 

  เดิมตั้งอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล  (ร.ร.เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2496 ถึง 
พ.ศ.2508   เป็นเวลาทั้งสิ้น 12 ปี  ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลตราด ตั้งอยู่เลขที่  5  ถนนสันติสุข   เขต
เทศบาลเมืองตราด   ต าบลบางพระ   อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  มีพ้ืนที่  8  ไร่  2  งาน 15 ตารางวา 
พ้ืนที่แบ่งเป็น 2 แปลง แปลงที่ 1 ฝั่งปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่  1 - 2  มีพ้ืนที่  3  ไร่ 65 ตารางวา แปลงที่ 
2 ฝั่งประถมศึกษาปีที่ 3-6 มีพ้ืนที่ 5 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา โรงเรียนนี้ ได้รับงบประมาณเพ่ือสร้างอาคาร
เรียน ในปี  พ.ศ. 2496 เป็นเงิน 150,000 บาท จังหวัดได้ประกวดราคาก่อสร้าง มีผู้ประกวดราคาสร้าง
เพียงรายเดียว เป็นเงิน 300,000 บาทเศษ จังหวัดได้ของบประมาณเพ่ิม กระทรวงศึกษาแจ้งว่า ไม่มีเงิน
เพ่ิมให้ เพราะได้แบ่งให้โรงเรียนต่าง ๆ ไปหมดแล้ว จึงให้จังหวัดจัดสร้างเท่าที่มีเงินอยู่ จังหวัดได้ให้โรงเรียน
ช่างไม้ตราด เป็นผู้ด าเนินการสร้าง ตามแบบของโรงเรียนวัดปิตุลาธิราชรังสฤษดิ์ ซึ่งสร้างได้เพียง 3 
ห้องเรียน เนื่องด้วยเงินที่ได้รับนั้นไม่เพียงพอ นายโชติ  เจิงกลิ่นจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด จึงได้ติดต่อ
กับคณะละครศิวารมณ์ ขอให้ช่วยจัดการแสดงละครเรื่อง “กู้ศรีอยุธยา” ให้ที่ศาลาเฉลิมไทยจังหวัดพระ
นคร ตั้งแต่วันที่ 13 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม  2496  รวมเวลาแสดง  13 วัน  เพ่ือให้การแสดงละครนี้ ได้ผล
สมความมุ่งหมาย จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือด าเนินการ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
  1. พ.ต.อ.โมรา  ดุละลัมพะ เป็นประธานกรรมการ 
  2. พ.อ.อัมพร  จินตกานนท์ เป็นกรรมการ 
  3. พ.ต.ท.นายราชภักดี  เป็นกรรมการ 
  4. นายโชติ  เจิงกลิ่นจันทร์ เป็นกรรมการ 
  5. นายสมัย  จินตกานนท์ เป็นกรรมการ 
ซึ่งในการแสดงละครนั้น ได้เงินสมทบทั้งสิ้นเป็นเงิน 72,659.65 บาท ได้ใช้สร้างอุปกรณ์การสอนและเครื่อง
เล่นสนามต่าง ๆ ของโรงเรียน โรงเรียนนี้จึงมีอุปกรณ์ต่าง ๆ พอควรแก่อัตภาพและสามารถด าเนินการสอน
ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2496 โดยมี น.ส.สุวคนธ์  ศิริสาคร ซึ่งส าเร็จจากโรงเรียนฝึกหัดครูอนุบาลมาเป็น
ครูผู้สอน แต่มีครูเพียงคนเดียวไม่เพียงพอ จังหวัดจึงได้ส่ง น.ส.เกศนี  แสงแข ครู โรงเรียนประชาบาล ท า
หน้าที่เสมียนแผนกศึกษาธิการจังหวัดตราด มาช่วยท าการสอนอีกคนหนึ่ง เมื่อเปิดเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น 24 
คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ในปีการศึกษา 2506 มีนักเรียน 8 ห้องเรียน เพิ่มชั้นประถม 4 ขึ้นอีก 1 ชั้น 
  ปีการศึกษา 2508 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีน้อย จึงยุบเหลือเพียง 7 ห้องมี
นักเรียนทั้งหมด 149 คน เนื่องจากทางโรงเรียนได้ที่ดิน และอาคารของโรงเรียนสตรีตราดหลังเดิมไว้ จึงมี
โครงการที่จะย้ายมาอยู่ที่ใหม่แห่งนี้ แต่เนื่องจากทางจังหวัดได้ท าสัญญาไว้กับเทศบาล เมื่อครั้งนายประจ า 
ประทีปฉาย เป็นศึกษาธิการอยู่ว่า ถ้าโรงเรียนอนุบาลตราดย้ายต้องมอบอาคารที่สร้างอยู่ในที่ดิน ของ
เทศบาลให้กับเทศบาล โดยไม่มีการแลกเปลี่ยนใด ๆ ต่อมาเมื่อนายภัทร   ภู่งาม ได้ย้ายมาเป็นศึกษาธิการ
จังหวัดได้ท าเรื่องไปกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอเงินค่าชดใช้เป็นจ านวน 200,000 บาท ซึ่ง
เรื่องก็ได้เงียบหายไป ทางโรงเรียนจึงได้เข้าไปติดต่อกับผู้อ านวยการท้องถิ่น (นายวิสิษฐ์   ไชยพร) ขอความ
กรุณาในเรื่องนี้  ซึ่งท่านก็ได้ให้ความกรุณาช่วยเหลือจนโรงเรียนได้เงิน 200,000 บาท มาตามท่ีขอเงิน
จ านวนนี้ทางโรงเรียน ได้น ามาสร้างอาคารเรียนใหม่แบบ 023 โดยรื้ออาคารเก่าออกไปสร้างบ้านพักครูสอง
หลัง แต่สร้างอาคารเรียนได้เพียง 5 ห้องเรียน และห้องโถง  กับห้องพักครู เสาธงและทางเดินเข้าไปโรง
อาหาร ซึ่งหลังคาโรงอาหาร ทางโรงเรียนได้เงินงบประมาณ เปลี่ยนกระเบื้อง 20,000 บาท จึงได้เปลี่ยน
ตลอดจนถึงโรงพลศึกษา ส่วนอาคารเรียนอีก 5 ห้อง ได้รับเงินงบประมาณจากกรมเข้าสมทบสร้างปี
การศึกษา 2509 เป็นเงินจ านวน 170,000 บาท บ้านพักครูอีก 1 หลัง40,000 บาท ใช้เงินบ ารุงการศึกษา
ของโรงเรียนเข้าสมทบ   ทางการก่อสร้าง 16,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ในปีการศึกษา  2510  ทางโรงเรียนไม่ได้รับงบประมาณการก่อสร้าง แต่ได้ขยายห้องเรียน  
ซ่ึงเดิมมีเพียง 8 ห้องเรียน ให้เป็น 10 ห้องเรียน คือ ชั้นประถมปีที่ 1 และอนุบาลปีที่ 1  อีกอย่างละ 1 ห้อง  
เป็นชั้นประถมปีที่ 1 จ านวน  2 ห้อง และอนุบาลปีที่ 1 จ านวน  3  ห้อง  มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 256 
คน เป็นชาย 119 คน หญิง 137 คน ได้บรรจุครูใหม่จากกรม 1 คน 

 ในปีการศึกษา 2511 ในปีนี้มีครูทั้งหมด 12 คน นักเรียน 304 คน เปิดชั้นเรียนอนุบาล 
ปีที่ 1 จ านวน 3 ห้องเรียน อนุบาลปีที่ 2 จ านวน 3 ห้องเรียน ชั้นประถมปีที่ 1 จ านวน 2 ห้อง   ประถมปีที่ 
2 จ านวน 2 ห้องประถมปีที่ 3 จ านวน 1ห้อง ประถมปีที่ 4 จ านวน 1 ห้อง รวมเป็น 12 ห้องเรียน ได้
งบประมาณสร้างรั้วและท าประตูโรงเรียน 



  ในปีการศึกษา 2512 ได้ครูมาเพ่ิมอีก 1 คน รวมเป็น 13 คน และได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มอีก 
1 ชั้นเรียน คือ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เดิมมี  3 ห้องเรียนเพ่ิมเป็น 4 ห้องเรียน ได้งบประมาณขยายโรงอาหาร 
13,000 บาท ได้ขยายโรงอาหารให้กว้างขึ้น และก่อเตาหุงข้าวและอ่างล้างถ้วยชาม ในปีการศึกษานี้เปิดชั้น
เรียนทั้งหมดเป็น 13 ห้องเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จ านวน 4 ห้องเรียน อนุบาลปีที่ 2 จ านวน  3 ห้องเรียน 
ประถมปีที่ 1 จ านวน  2 ห้องเรียน ประถมปีที่ 2 จ านวน 2 ห้องเรียน ประถมปีที่ 3  จ านวน 1 ห้องเรียน 
ประถมปีที่ 4  จ านวน 1 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 307 คน ครู 12 คน 
  ในปีการศึกษา 2513 เปิดชั้นเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  จ านวน 4 ห้อง อนุบาลปีที่ 2 จ านวน 
4 ห้อง ประถมปีที่ 1 จ านวน 2 ห้อง ประถมปีที่ 2 จ านวน 1 ห้อง ประถมปีที่ 3 จ านวน 1 ห้องประถมปีที่ 
4 จ านวน 1 ห้อง รวมเป็น 13 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 239 คน  
  ในปีการศึกษา 2514 ได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 4,200 บาท ได้ท าป้ายโรงเรียน
ใหม่ และท าฐานบริเวณเสาธงใหม่ ท าพ้ืนห้องส้วมครูใหม่ โดยใช้กระเบื้องโมเศส และกระเบื้องขาวกรุ และ
ใช้เงินบ ารุงการศึกษาของโรงเรียน ต่อที่ท าครัวออกไปทางบ้านพักครูใหญ่และกั้นห้องในโรงอาหารท าเป็น
ห้องเรียนได้ 3 ห้องเรียน ห้องเรียนในปีนี้มีชั้นเรียนทั้งหมด 15 ชั้นเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จ านวน 5 ห้อง 
อนุบาลปีที่ 2 จ านวน 4 ห้อง ประถมปีที่  1 จ านวน 2 ห้อง ประถมปีที่ 2 จ านวน 1 ห้อง ประถมปีที่  3 
จ านวน 1 ห้อง ประถม 4 จ านวน 1 ห้อง  รวมเป็น 13 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียน ทั้งหมด 417 คน 
  พ.ศ.2515  ได้ขยายชั้นเรียนเพ่ิมเป็น 16 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 518 คน ครู 18 คน  
ภารโรง 5 คน ในปีนี้ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 030 เป็นเงิน 400,000 บาท ได้สร้างอาคาร
เรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน โดยรื้ออาคารเรียนชั่วคราว 2 ห้องเรียนออกแล้ว สร้างอาคารเรียนหลังนี้แทน
นักเรียนประถมปีที่ 1-4 จ านวน  6  ห้องเรียนไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนตราษตระการคุณ ซึ่งอยู่ตรงกันข้าม
กับโรงเรียน  เพราะโรงเรียนตราษตระการคุณ ได้ย้ายไปอยู่โรงเรียนใหม่แล้ว โรงเรียนเดิมจึงว่างลง 
โรงเรียนได้เสนอเรื่องขอโรงเรียนตราษตระการคุณไว้ 
  พ.ศ.2516 ได้ขยายชั้นเรียนเพ่ิมเป็น 19 ห้องเรียน ห้องเรียนอนุบาลปีที่ 1 จ านวน 5 
ห้องเรียน อนุบาลปีที่ 2 จ านวน 5 ห้องเรียน ประถมปีที่ 1 จ านวน 4 ห้องเรียน ประถมปีที่ 2 จ านวน 2  
ห้องเรียน  ประถมปีที่ 3 จ านวน 2 ห้องเรียน ประถมปีที่ 4 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 631 คน  
ครู 22 คน ไปเรียนต่อ 2 คน ภารโรง 6 คน ในปีนี้ได้รับงบประมาณค่าใช้สอย 6,200 บาท ค่าวัสดุส านักงาน  
1,000  บาท ค่าวัสดุการศึกษา  75,200  บาท    ได้อาศัยเรียนที่โรงเรียนตราษตระการคุณ 9 ห้องเรียน ใช้
อาคารเรียน 2 หลังได้อัตราครู 4 อัตรา ป.กศ.สูง 3 อัตรา ป.กศ.ต้น 1 อัตรา ได้ท าถนนคอนกรีตเข้าโรงเรียน
ราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นเงิน  5,000  บาท โรงเรียนใช้เงินบ ารุงการศึกษาสมทบท า 5,000  บาท  ที่เหลือ 
นายแชร์   ผู้รับเหมาเป็นผู้ออกเงินให้อาคารหลังใหม่สร้างเสร็จ ได้ให้ชั้นประถมปีที่ 1 จ านวน 4 ห้อง ชั้น
ประถมปีที่ 4 จ านวน 2 ห้อง ท าเป็นห้องครูใหญ่ 1 ห้องเรียน ห้องสมุด 1 ห้อง 
  พ.ศ.2517 ได้ขยายชั้นเรียนเพ่ิมเป็น 21 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 643 คน แยก
เป็นห้องเรียน ดังนี้  อนุบาลปีที่  1  จ านวน  5  ห้องเรียน อนุบาลปีที่  2  จ านวน  5  ห้องเรียน ประถมปี
ที่ 1 จ านวน  4 ห้องเรียน ประถมปีที่ 2 จ านวน 3 ห้องเรียน ประถมปีที่ 3 จ านวน 2 ห้องเรียน ประถมปีที่ 
4 จ านวน 2 ห้องเรียน ครู  24  คน 



  พ.ศ.2518 ได้ขยายเพ่ิมเป็น 23 ห้องเรียน คือ  5 : 6 :4 : 3 : 3 : 2มีจ านวนนักเรียน 719 
คน ครู 25 คน ปีนี้ได้เงินงบประมาณสร้างส้วมแบบ 410 จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 70,000 บาท งบประมาณ
ค่าใช้สอย 7,000 บาท งบประมาณวัสดุส านักงาน 1,000 บาท เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2518  โรงเรียน
ตราษตระการคุณ ได้มอบบริเวณเนื้อที่ อาคารเรียน หอประชุม บ้านพักครู  บ้านพักภารโรงให้แก่โรงเรียน
อนุบาลตราด 
  พ.ศ.2519 ได้ขยายชั้นเรียนเพ่ิมเป็น 25 ห้องเรียน  6 : 6: 4 : 4 :3 : 2  มีครู 28 คน  
นักเรียน 797 คน ได้งบประมาณสร้างห้องน้ า ห้องส้วม 80,000 บาท (410)   งบประมาณซ่อมหอประชุม   
10,400  บาท ค่าใช้สอย  6,000  บาท วัสดุส านักงาน 1,000 บาท วัสดุการศึกษา 6,000 บาท  ครุภัณฑ์ 
3,000 บาท ได้ใช้เงินบ ารุงการศึกษาของโรงเรียนทาสีอาคารเรียนแบบ 032 จ านวน 10 ห้องเรียนเป็นเงิน 
41,600 บาท และสร้างศาลาพักรอผู้ปกครอง เป็นเงิน 25,000 บาท 
  พ.ศ. 2520 รับนักเรียนอนุบาล 1 ลดลงร้อยละ 50 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
มี 23 ห้องเรียน นักเรียน 688 คน ครู 32 คน   วันที่  1  ตุลาคม  2523 โอนไปสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
  พ.ศ.2524 รับงบประมาณซ่อมและทาสีอาคารไม้ 2 หลัง เป็นเงิน 515,387 บาท สร้าง 
ส้วมไม้ 1 หลัง 
  พ.ศ.2525 สร้างศาลาพักรอด้วยเงินบริจาค 
  พ.ศ.2528 สร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝั่งประถม 3 ด้าน ด้วยเงินบริจาค  
จ านวน 245,250 บาท 

พ.ศ.2529 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา 
แห่งชาติ ท าโครงการอนุบาลชนบท โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด ได้รับมอบหมายภารกิจให้เป็น  
ศูนย์พัฒนาการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและเป็นวิทยากรแกนน า 
  พ.ศ.2530 มี 34 ห้องเรียน นักเรียน 1,289 คน ครู 57 คน 
  พ.ศ.2531 สร้างสนามวอลเล่ย์บอล โดยงบประมาณของกลุ่มปทุมสร 65,000 บาท 
  พ.ศ.2532 รับงบประมาณสร้างส้วม แบบส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ 602/26 จ านวน 2 หลัง 14 ที่นั่ง 175,000 บาท เรือนเพาะช าแบบ พ.2 40,000 บาท สร้างรั้วฝั่ง
อนุบาลด้วยเงินบริจาค 193,590 บาท 
  พ.ศ.2533 รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ 2/28  1 หลัง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน  4,100,000  บาท  ท าพ้ืนหินขัดห้องสมุด 122  
ตารางเมตร  ม้านั่งทั้ง 3 ชั้นด้วยเงินบริจาค 
  พ.ศ.2534 ย้ายไปเรียนที่อาคารใหม่ 
  พ.ศ.2535 ได้รับอนุมัติให้รื้ออาคารเรียนไม้ 2 หลัง 18 ห้อง ขยายห้องเรียน ป.1 อีก   
1 ห้องเรียน รวมเป็น 35 ห้อง รับงบประมาณสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งประถม 107,500 บาท 
  พ.ศ.2536 ขยาย ป.2 อีก 1 ห้อง เป็น 36 ห้อง 
  พ.ศ.2537 สร้างศาลาแปดเหลี่ยม 1 หลัง ด้วยเงินบริจาค 



  พ.ศ.2539 รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ 2/28 1 หลัง  9 ห้องเรียน เป็นเงิน 3,111,300 บาท 
  พ.ศ.2540 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบส านักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแห่งชาติ 2/28  จ านวน 1 หลัง 9 ห้องเรียน เป็นเงิน 3,062,400 บาท สร้างเรือนพยาบาล
ทรงไทย และสะพานเดินไม้หลังคาจั่ว โดยใช้วัสดุจากการรื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่า 
  พ.ศ.2541 มีห้องเรียน 43 ห้อง นักเรียน 1,867 คน ครู 73 คน สร้างสหกรณ์โรงเรียนและ
ร้านสวัสดิการโรงเรียนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างศาลาอเนกประสงค์ ห้องเรียนในฝันอนุบาล 1 
โดยใช้วัสดุจากการรื้อถอนอาคารเรียนเก่าและสร้างซุ้มพระ โดยเงินบริจาคของนางสาวจริยา  อิสริยะวณิช 
จ านวน 150,000 บาท ซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเติมโรงอาหารของโรงเรียนให้กว้างขึ้น โดยใช้วัสดุจากการ
รื้อถอนอาคารเรียนเก่า 
  พ.ศ.2542 มีห้องเรียน 44 ห้อง นักเรียน 1,863 คน ครู 81 คน สร้างศาลาพักเรือนไม้และ
ห้องเรียนในฝัน อนุบาล 2 โดยใช้วัสดุจากการรื้อถอนอาคารเรียนเก่า  

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ทางโรงเรียนได้รับมอบห้องเรียนสีเขียวของการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1 ห้องเรียน โดย ดร.กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ มาเป็นผู้รับมอบ และได้รับงบประมาณ (พิเศษ) จากส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ซ่อมแซม และต่อเติมระเบียงด้านหน้าอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น ทรงจั่ว 282,000 บาท 
  พ.ศ.2543 มีห้องเรียน 46 ห้อง นักเรียน 1,993 คน ครู 84 คน สร้างอาคารห้องสมุด โดย
รื้ออาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือ จ านวน 3 ห้องเรียนมาก่อสร้าง ใช้เงินจากการบริจาคจากผู้ปกครอง
จ านวนประมาณ 800,000 บาท 
  พ.ศ.2544 มีห้องเรียน 47 ห้อง นักเรียน 2,002 คน ครู 86 คน ได้จัดสร้างและต่อเติม
อาคารห้องสมุด 
  พ.ศ.2545 มีห้องเรียน 47 ห้อง นักเรียน 2,015 คน ครู 81 คน  สร้างป้ายโรงเรียน 
อนุบาลตราด เป็นเงิน จ านวน 115,907 บาท สร้างเสาธงด้วยเงินบริจาคของคณะครูโรงเรียนอนุบาลตราด  
เป็นเงินจ านวน 87,949 บาท 
  พ.ศ.2546 มีห้องเรียน 47 ห้อง นักเรียน 2,045 คน ครู 85 คน 
  พ.ศ.2547 จัดสร้างอาคารเกียรติยศด้วยเงินบริจาคของผู้ปกครองนักเรียนและ 
คณะครูโรงเรียนอนุบาลตราด 
  พ.ศ.2548 ปรับปรุงบ้านพักศึกษาธิการอ าเภอเมืองตราดเดิม ซึ่งส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาตราด   มอบให้โรงเรียน ได้ใช้เป็นบ้านพักความเป็นเลิศด้านกีฬาของโรงเรียนอนุบาล
ตราด 
  พ.ศ.  2548   ปรับปรุงอาคารธุรการ โดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จ านวน 2  เครื่อง       
  พ.ศ. 2548    จัดท าห้อง  Teacher  Zone 
  พ.ศ. 2549    มีจ านวนห้องเรียน 47 ห้องเรียน นักเรียน 1,966  คน  ครู 83  คน 
  พ.ศ. 2549    จัดท าห้องสมุดปฐมวัย 



  พ.ศ. 2549    จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 60 ปี ด้วยเงินบริจาคของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาลตราด เป็นเงิน 
999,000   บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  พ.ศ. 2550  มีจ านวนห้องเรียน 47 ห้องเรียน  นักเรียน 1,872 คน  ครู 83 คน 
  พ.ศ. 2550    จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ด้วยเงิน 
บริจาคของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ครู และนักเรียน  เป็นเงิน 999,000 บาท  (เก้าแสนเก้า 
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  พ.ศ. 2551  มีจ านวนห้องเรียน 46  ห้องเรียน นักเรียน 1,803  คน  ครู 83  คน   
  พ.ศ. 2551  จัดสร้างหลังคาคลุมบริเวณสนามวอลเล่ย์บอลและปรับปรุง/ต่อเติมหลังคา
เชื่อมอาคารระหว่างห้องพัสดุและอาคารบัวผัน 
  พ.ศ. 2553 จัดสร้างอาคารห้องสมุดปฐมวัย 1 ห้อง ด้วยเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) เป็นเงิน 95,000 บาท 
  พ.ศ. 2553 ปรับปรุงและต่อเติมอาคารเกียรติยศ ด้วยเงินนอกงบประมาณ เป็นเงิน 
89,400 บาท 
  พ.ศ. 2553 ปรับปรุงพื้นสนามวอลเลย์บอล ด้วยเงินงบประมาณอุดหนุนรายหัวการจัดการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นเงิน 54,730 บาท 

 
 

 
 


