
ขอ้มลูพืน้ฐาน 

๑. ขอ้มลูทั่วไป 

 ช่ือโรงเรียนไหลห่ินราษฎรบ์  ารุงท่ีตัง้ หมูท่ี่ ๒ ต  าบลไหล่หิน อ  าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง สงักดัส  านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาล าปาง เขต ๒ โทร ๐๕๔-๒๗๔๔๔๗ โทรสาร - e-mail – website : www.banlaihin.com เปิดสอน

ระดบัชัน้อนบุาล ๑ ถึงระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๖ เนือ้ท่ี ๗ ไร ่๒๐๐ ตารางวา   

เขตพืน้ท่ีบรกิารบา้นไหลห่ิน หมูท่ี่ ๒ บา้นไหลห่ิน หมูท่ี่ ๖  

 ประวตัโิรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนไหลห่ินราษฎรบ์  ารุง ตัง้ขึน้เม่ือ  วนัท่ี ๑๒ สงิหาคม  ๒๔๘๕ โดยคณะกรรมการอ าเภอ เดมิช่ือวา่  “โรงเรียน

ประชาบาล ต  าบลไหลห่ิน วดัไหลห่ิน”  ด ารงอยู่ไดด้ว้ยงบประมาณของกระทรวงศกึษาธิการ เปิดสอนตัง้แต ่ชัน้ ป.๑ถึงชัน้ ป.๔

นายหมอ่ง    ชลพล    ผูใ้หญ่บา้นและราษฎรไดร้ว่มกนัสรา้งอาคารชั่วคราวเป็นสถานท่ีเรียน    นายมณี  รุมารถ เป็นครูใหญ่คน

แรก 

 วนัท่ี ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๔๘๙ นายหมอ่ง  ชลพล ผูใ้หญ่บา้นและราษฎรไดร้ว่มกันปลกูสรา้งอาคารเรียนกึ่งถาวร ยก

พืน้สงู มี ๓หอ้ง สรา้งดว้ยไม ้หลงัคามงุกระเบือ้งดนิเผา ในระหวา่งนัน้ นายมณี  รุมารถ  ครูใหญ่ไดย้า้ยไปด ารงต  าแหน่ง

ครูใหญ่   โรงเรียนประชาบาลต าบลเกาะคา ๓๒นายหมแูกว้  กองค า   ท าการแทนครูใหญ่   จึงไดท้  าตอ่จนเสรจ็   เม่ือวนัท่ี  ๑๐

พฤศจิกายน  ๒๔๙๒และเปล่ียนช่ือใหม่วา่ “โรงเรียนประชาบาลต าบลไหลห่ิน ๗” (ไหลห่ินราษฎรบ ารุง)  

 วนัท่ี ๑ พฤษภาคม  ๒๔๙๔ นายอรยิะ  เลศิรตันากร มาด ารงต  าแหน่งครูใหญ่ และ นายอินสม  วรรณมณี  

เป็นผูใ้หญ่บา้นแทน นายหมอ่ง  ชลพล  ซึ่งลาออก 

 วนัท่ี ๖ กมุภาพนัธ ์ ๒๔๙๕ ไดเ้ปล่ียนช่ือโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนบา้นไหลห่ิน” 

(ไหลห่ินราษฎรบ์  ารุง)  

เพ่ือใหเ้หมาะสมกับทอ้งถิ่น 

 วนัท่ี ๒๓ ตลุาคม  ๒๔๙๕ นายมณี  รุมารถ ไดย้า้ยมาด ารงต  าแหน่งครูใหญ่เป็นครัง้ท่ี ๒ 

 วนัท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๐๑ นายสม  บงัเมฆ ยา้ยมาด ารงต  าแหน่งครูใหญ่ 



 วนัท่ี  ๗ มกราคม  ๒๕๐๒ ราษฎรไดร้ว่มกนัสรา้งอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลงั 

 วนัท่ี ๑๘ กนัยายน ๒๕๐๒ คณะครูและราษฎร โดยมี นายสม วรรณมณี เป็นหวัหนา้สรา้ง 

สว้ม ๒ ท่ีนั่ง เสรจ็เม่ือวนัท่ี  ๒๔ กนัยายน  ๒๕๐๒ 

 วนัท่ี  ๓๐ กนัยายน  ๒๕๐๒ ไดร้บังบประมาณ  ๓๕๐บาท ซ่อมแซมอาคารเรียน 

วนัท่ี  ๑๒ ตลุาคม   ๒๕๐๓ คณะครู และ ราษฎร  ไดต้่อเตมิอาคารเรียนชั่วคราวพรอ้มทัง้ขยายท่ีดนิโรงเรียน  รวมทัง้สิน้  ๗ไร่

เศษ 

 วนัท่ี  ๓ พฤษภาคม  ๒๕๐๘ไดง้บประมาณสรา้งบา้นพกัครู ๑หลงั ราคา ๖,๐๐๐ บาท 

 วนัท่ี ๑๕ สงิหาคม ๒๕๑๓ รือ้อาคารเรียนกึ่งถาวร เพราะทรุดโทรมและสรา้งมานานกวา่ ๒๑ ปี  คณะครูและราษฎร

หาวสัดแุละเงินมาสมทบกบัเงินงบประมาณของทางราชการ   จ  านวน   ๘๐,๐๐๐บาท   ราษฎรสมทบ ๗๑,๑๒๘บาท รวมเป็น 

๑๕๑,๑๒๘บาท สรา้งอาคารเรียนแบบ ๑๐๘จ านวน   

๖หอ้งเรียน   เริม่ก่อสรา้งเม่ือวนัท่ี  ๑ กนัยายน ๒๕๑๓เสรจ็ เม่ือวนัท่ี  ๒๘ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๑๔ ผูร้บัเหมาช่ือ  

นายสจัจา  วงคเ์ครือ 

วนัท่ี  ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๑๕ นายช่ืน  ตงุใย  มาด ารงต  าแหน่งครูใหญ่ 

วนัท่ี  ๓๐ ธนัวาคม  ๒๕๑๕ สรา้งอาคารเรียนกึ่งถาวร  ๒หอ้งเรียน 

 วนัท่ี ๒๖ สงิหาคม  ๒๕๑๖ กรรมการศกึษา,ชาวบา้นและคณะครูรว่มกนัสรา้งสบูโยกน า้ตอ่จากบา้น  นางแกว้  อรุา 

ห่างจากโรงเรียนประมาณ ๑๐๐เมตร สิน้คา่ใชจ้่าย ๓,๘๒๒บาท 

 วนัท่ี  ๒ พฤษภาคม  ๒๕๑๗ คณะกรรมการศกึษาและราษฎร สรา้งอาคารเรียนชั่วคราว ๒หอ้งเรียน  เพ่ือเปิดสอนชัน้ 

ป.๕ ในปีการศกึษา ๒๕๑๗ และในปี ๒๕๑๘ไดส้รา้งเพิ่มขึน้อีก ๒ หอ้งเรียน เพ่ือเปิดสอนชัน้  ป.๖ 

 วนัท่ี  ๑ มกราคม  ๒๕๑๙ ไดร้บังบประมาณสรา้งบา้นพกัครู ๑หลงั ราคา ๔๐,๐๐๐บาท 

 วนัท่ี  ๕ กนัยายน  ๒๕๑๙ ไดร้บังบประมาณสรา้งอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ราคา ๓๕๖,๐๐๐บาทและไดร้บังบประมาณ

สรา้งสว้ม ๔ ท่ีนั่ง ราคา  ๑๒,๐๐๐บาท ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในวนัท่ี  ๑๕มีนาคม  ๒๕๒๐ 



 วนัท่ี  ๑ พฤศจิกายน   ๒๕๒๒ นายทองค า  ศภุสนัตริกัษ ์  ผูช้่วยครูใหญ่   ไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ป็นครูใหญ่ แทน นายช่ืน  

ตงุใย  ซึ่งยา้ยไปโรงเรียนอ่ืน และแตง่ตัง้ให ้นายอดุม  ชุ่มแกว้ เป็นผูช้่วยครูใหญ่ 

วนัท่ี  ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๒๓ ไดร้บังบประมาณสรา้งอาคารเอนกประสงค ์๑หลงั ราคา  ๑๒๖,๔๗๐บาท 

 วนัท่ี  ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๒๕ นายวชิยั  เดียวตระกลู ไดร้บัค  าสั่งของ สปจ.ล าปาง ท่ี ๕๔๒/๒๕๒๕ลงวนัท่ี  ๒๗

ตลุาคม  ๒๕๒๕ใหม้าด ารงต  าแหน่งครูใหญ่ 

 วนัท่ี  ๓ มถินุายน  ๒๕๒๖ ร.อ.สมนึก  แสงลนุ ประธานคณะกรรมการศกึษาและคณะไดท้ าการขดุบอ่น า้และติดตัง้

เครื่องสบูน า้ไฟฟา้ และหาทนุด าเนินการก่อสรา้งถงัเก็บน า้บาดาล โดย นายพนิิจ 

จนัทรสรุนิทร ์ส.ส.ล  าปาง เขต ๒ไดจ้ดัสรรงบประมาณสมทบ ๒๐,๐๐๐บาท ท าการก่อสรา้งเรื่อยมาจนแลว้เสร็จ และท าพธีิ

มอบ ในวนัท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๒๘ รวมคา่ใชจ้่ายทัง้สิน้ ๓๙,๔๑๑บาท โดยมี นายสมาน  เล่ียมแหลม หวัหนา้การประถมศกึษา

อ าเภอเกาะคาเป็นผูร้บัมอบ  ดงันี ้

๑. เครื่องท าน า้เย็น ๒ตู ้  มลูคา่   ๗,๐๐๐บาท 

๒. ตูเ้อกสาร ๔ ลิน้ชกั   มลูคา่   ๑,๕๐๐บาท 

๓. มา้นั่งซีเมนต ์๒๙ ตวั   มลูคา่   ๑,๔๕๐บาท 

 วนัท่ี  ๒๑ ตลุาคม  ๒๕๒๙ ร.อ.สมนึก  แสงลนุ ประธานคณะกรรมการศกึษาและคณะไดจ้ดัพธีิอญัเชิญพระพทุธรูป

ขึน้ประดษิฐาน ณ ศาลาพระพทุธรูปประจ าโรงเรียน ซึ่งสรา้งจากเงินบรจิาค มลูคา่   ๖,๙๑๗.๕๐บาท    และมอบรถตดัหญา้ 

มลูคา่ ๖,๐๐๐บาท 

 ในปีการศกึษา ๒๕๒๙โรงเรียนไดร้บัการคดัเลือกจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทัง้ของ สปอ. เกาะคา     และ สปจ.

ล าปาง ใหเ้ป็นโรงเรียนท่ีมีผลงานและกิจกรรมดีเดน่ในระดบัจงัหวดัและระดบัอ าเภอหลายประเภท ดงันี  ้

๑. ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นโรงเรียนดีเดน่ ระดบัอ าเภอ ไดร้บัโลแ่ละประกาศเกียรตคิณุ เม่ือวนัท่ี ๑๖มกราคม ๒๕๓๐ 

๒. ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นโรงเรียนท่ีมีผูบ้รหิารดีเดน่ ระดบัอ าเภอ คือ   นายวชิยั  เดียวตระกลู    รบัรางวลัและประกาศเกียรติ

คณุ เม่ือวนัท่ี  ๑๖ มกราคม  ๒๕๓๐ 

๓. ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นโรงเรียนดีเดน่ในการจดักิจกรรมสหกรณข์องอ าเภอเกาะคาและของ จงัหวดัล าปางในปี ๒๕๒๙ 



๔. ไดร้บัการคดัเลือกให ้นายวชิยั  เดียวตระกลู เป็นขา้ราชการครูตวัอย่าง ระดบั ๔ – ๖ ของ สปจ.ล าปาง ปี ๒๕๒๙ และสง่ไป

คดัเลือกระดบักรมตอ่ไป 

๕. ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นโรงเรียนดีเดน่ เพ่ือรบัพระราชทานรางวลั ปี ๒๕๒๙ 

๖. ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นโรงเรียนจดักิจกรรมประชาธิปไตยดีเดน่ ระดบัอ าเภอ จงัหวดั ในปีการศกึษา ๒๕๓๐ ไดร้บัเลือกตัง้

ใหเ้ป็นโรงเรียนจดักิจกรรมประชาธิปไตยดีเดน่ ระดบัจงัหวดั นายวชิยั  เดียวตระกลู เป็นตวัแทนของโรงเรียนไปรบัรางวลัโล่

เกียรตยิศจาก พลเอกเปรม  ตณิสลูานนท ์นายกรฐัมนตรี ณ หอประชมุครุุสภา เม่ือวนัท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ และปี

เดียวกนันีโ้รงเรียนไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นโรงเรียนท่ีมีคณะกรรมการศกึษาดีเดน่ ระดบัอ าเภอ และรบัรางวลัในวนัท่ี ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๓๐ เช่นกนั 

๑. ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นโรงเรียนพระราชทานระดบัจงัหวดั ปี ๒๕๕๔ 

๒. ไดร้บัคดัเลือกเป็นโรงเรียนดีศรีต  าบล ปี ๒๕๕๖ 

 วนัท่ี ๑๔ กนัยายน ๒๕๓๑ คณะกรรมการศกึษา, กลุม่แมบ่า้น และราษฎรช่างฝีมือไดท้ าการปรบัปรุงพฒันาโรงเรียน 

โดยจดัท าแปลงดอกไมแ้ละระเบียงทางเดนิหนา้อาคารเรียน คดิเป็นวสัดแุละแรงงาน รวมทัง้สิน้ ๕,๓๐๐บาท 

ในปีงบประมาณ   ๒๕๓๑ โรงเรียนไดร้บังบประมาณสรา้งถงัน า้ฝน   แบบ   ฝ.๓๓    (พเิศษ) งบประมาณ ๓๕,๙๕๐บาท 

ในปีงบประมาณ ๒๕๓๓ โรงเรียนไดร้บังบประมาณซ่อมแซมหลงัคา เปล่ียนจากกระเบือ้งวบิลูยศ์รี เป็นกระเบือ้งลอนคู ่

งบประมาณ ๑๗๘,๐๐๐ บาท และตดิตัง้ไฟฟ้าภายในอาคาร งบประมาณ ๓๗,๘๐๐บาท 

ในปีการศกึษา ๒๕๓๓ ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นโรงเรียนโครงการพฒันาหลกัสตูรของกรมวชิาการ ด  าเนินการเปล่ียนแปลง

หลกัสตูร ๒๕๒๑ (ปรบัปรุง ๒๕๓๓) โดยใชก้่อนโรงเรียนอ่ืน ๑ปี และในปีเดียวได ้

รบัคดัเลือกใหเ้ป็นโรงเรียนในโครงการการศกึษาเพ่ือพฒันาหมูบ่า้นในเขตชนบท (กศ.พช.) ไดร้บังบประมาณซือ้วสัด ุครุภณัฑ ์

๑๐,๐๐๐บาท 

 ๑๘ มถินุายน ๒๕๓๓ คณะกรรมการศกึษา, ราษฎรและช่างฝีมือรว่มกนัจดัหาเงินในรูปของผา้ป่าการกศุลหาเงิน

สรา้งโรงอาหารและอ่างลา้งจาน ๑ หลงั มลูคา่ ๑๕,๐๐๐บาท และมอบพดัลมตดิเพดานหอ้งเรียน รวม ๙เครื่อง มลูคา่ ๕,๔๐๐ 

บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ๒๐,๔๐๐บาท 

 ๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๔ ก.ค. (คณะกรรมการขา้ราชการครู) ประกาศปรบัต าแหน่งผูบ้รหิารโรงเรียนเป็นต าแหน่ง 

อาจารยใ์หญ่ ระดบั ๕ – ๖ ตามหนงัสือ ศธ. ๑๕๐๓/๑๕๐๒๓ล.ว. ๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๔ 



 ๑๘ เมษายน ๒๕๓๕ ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ(สปช.) มีค  าสั่งใหต้  าแหน่ง อาจารยใ์หญ่ 

ระดบั ๕ - ๖เป็นอาจารยใ์หญ่ ระดบั ๖ - ๗ตามกฎ ก.ค.ฉบบัท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ขอ้ ๓ต าแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียนไหลห่ิน

ราษฎรบ์  ารุงจึงไดเ้ป็น อาจารยใ์หญ่ ระดบั ๗ 

 ๓ – ๙ มกราคม ๒๕๓๖ คณะกรรมการศกึษาและราษฎรรว่มกนัท าพธีิเขา้รุกขมลู จดัซือ้ครุภณัฑใ์หแ้ก่โรงเรียน ดงันี ้

๑. เครื่องท าน า้เย็น ๓หวั จ านวน ๑เครื่อง  

๒. สนามเดก็เลน่ ครุภณัฑ ์จ านวน ๖ชิน้ 

๓. โต๊ะซีเมนต ์จ านวน ๑๐ตวั 

๔. ปรบัปรุงเรือนเพาะช า ท่อน า้ประปาในโรงเรียน 

๕. โต๊ะพบั จ านวน ๑๐ตวั 

๒๓ เมษายน ๒๕๓๖ มีพายุฝนฟา้คะนอง ตน้ไมห้กัลม้ทบัเรือนเพาะช าเสียหายและขอจ าหน่ายออกจากกทะเบียนพสัด ุ

 ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๗ ไดร้บังบประมาณซ่อมแซมเทพืน้อาคารเรียน แบบ ๐๐๘ จ านวน ๘๑,๑๐๐ บาท โดยมี นายสนั่น  

เดน่แกว้ เป็นผูค้วบคมุการซ่อมแซม นายกมล  ลามา เป็นผูร้บัเหมk 

 ๒๑ สงิหาคม ๒๕๓๙ คณะกรรมการสภาต าบลไหลห่ิน โดยมี นายศรีวรรณ  ตาวี ก านนัต  าบลไหลห่ิน ประธานสภาฯ 

ไดอ้นมุตัโิครงการ ท าถนนคอนกรีตเสรมิไมไ้ผภ่ายในโรงเรียน เป็นระยะทางยาว ๑๘๑ เมตร กวา้ง ๓เมตร หนา ๑๒.๕ซม. คดิ

เป็นพืน้ท่ี ๕๔๓ ตร.ม. คดิเป็นมลูคา่ ๑๖๒,๙๐๐บาท แลว้เสรจ็เม่ือ ๔กนัยายน ๒๕๓๙ 

๒๖ มีนาคม  ๒๕๔๐ ไดร้บังบประมาณปรบัปรุงและเตรียมหอ้งปฏิบตักิาร  จ  านวน  ๓หอ้ง  คือ 

หอ้งปฏิบตักิารทางภาษา , หอ้งวทิยาศาสตร,์ หอ้คอมพวิเตอร ์จ  านวน ๑๓๐,๐๐๐บาท รบัเหมาโดยหจก. แอล พี แอล คอน

สตรคัชั่น 

        ๒๘ มีนาคม  -  ๑๐ เมษายน ๒๕๔๐ท าการปรบัปรุงโรงเรียนใหเ้ป็นปัจจบุนัตามนโยบายกระทรวงศกึษาธิการ  โดยไดร้บั

งบประมาณเป็นค่าวสัด ุ จ  านวน  ๗๙,๘๑๐บาทและใชแ้รงงานจากราษฎรด าเนินการปรบัปรุง 

 ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดร้บังบประมาณมาตรการเพิ่มคา่ใชจ้่ายภาครฐัเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจ(ม.พ.ร.) สรา้งถงัน า้ซีเมนต ์

แบบ ฝ.๓๐พเิศษ ท าการก่อสรา้งเม่ือวนัท่ี  ๑ มถินุายน  ๒๕๔๒ โดยตกลงจา้ง รา้นกมลก่อสรา้ง เป็นผูก้่อสรา้ง 



 ไดร้บังบอดุหนนุจาก  อบต. ไหลห่ิน  สรา้งสนามตระกรอ้  ขนาด  ๖  x ๑๒เมตร  จ  านวน  ๑ สนาม  งบประมาณ  

๑๕,๐๐๐ บาท 

 ไดร้บังบประมาณสรา้งลานกีฬาเอนกประสงค ์ จ  านวน  ๑๐๐,๐๐๐บาท  โดยตกลงจา้ง 

รา้นกมลก่อสรา้งเป็นผูก้่อสรา้ง  แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี    ๕ มถินุายน   ๒๕๔๓ 

ปีงบประมาณ  ๒๕๔๔ ไดร้บังบประมาณสรา้งสว้ม  จ  านวน  ๔ ท่ีนั่ง  โดยวธีิสอบราคา 

โดย  สปจ.  ล  าปาง  ราคา  ๑๐๑,๐๐๐บาท  แลว้เสรจ็เม่ือวนัท่ี  ๑๐ มถินุายน  ๒๕๔๔ โดยบรษัิท 

ที  ท่ี  ชยั  เจรญิกอ่สรา้ง 

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ไดร้บังบประมาณสรา้งสว้ม  จ  านวน ๕ ท่ีนั่ง  โดยวธีิตกลงราคา 

โดย ส  านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาล าปาง เขต๒   ราคา  ๑๘๒,๓๐๐ บาท  แลว้เสรจ็ 

เม่ือวนัท่ี  ๒๘ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๕๙  โดย รา้นน าชยัก่อสรา้ง  

 

            วนัท่ี  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ นายสวุรรณ   เกษณา   ยา้ยมาด ารงต  าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนไหล่หินราษฎรบ์  ารุง 

และไดท้ าการขออนญุาตรือ้บา้นพกัครู ท่ีสรา้งมานาน  ๔๑ ปี มีสภาพช ารุด น าวสัดมุาจดัท าโต๊ะรบัประทานอาหารใหน้กัเรียน 

วนัท่ี ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๐  โรงเรียนรว่มกบัชมุชน ผูป้กครอง  ศษิยเ์ก่าไดจ้ดัผา้ป่าสามคัคีเพ่ือหางบประมาณในการสรา้งรัว้

โรงเรียน ไดร้บัเงินบรจิาค จ านวน ๓๓๕,๓๑๖.๕๐ บาท ด  าเนินการสรา้งรัว้เสรจ็ในเดือนสงิหาคม  ๒๕๕๐ 

            ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ไดร้บังบประมาณสนบัสนนุจากองคก์ารบรหิารสว่นต าบลไหลห่ิน เพ่ือด าเนินการตดิตัง้

อินเตอรเ์น็ตเพ่ือการศกึษา  จ  านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ซือ้เคร่ืองดนตรีพืน้เมือง จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

วนัท่ี  ๑๔   พฤศจิกายน    ๒๕๕๑    นายณฐัพล   พทุธสาร   ไดย้า้ยมาด ารงต  าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นไหลห่ิน 

ปัจจบุนัโรงเรียนบา้นไหลห่ินมีพืน้ท่ี  ๗ไร ่ ๒งาน  มีอาคาร ๒หลงั รวม  ๑๔หอ้งเรียน 

อาคารเอนกประสงค ์๑หลงั โรงอาหาร ๑หลงั  สว้ม  ๒หลงั  ๘ท่ีนั่ง  สนามเดก็เลน่ ๑ แห่ง 

โรงจอดรถ ๑ หลงั  บา้นพกัครู ๑หลงั ศาลาพระพทุธรูป ๑หลงั  



 วนัท่ี  ๒๙   พฤศจิกายน    ๒๕๕๓  นายมานพ  ภคัเนียรนาท  ไดย้า้ยมาด ารงต  าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นไหล่

หิน 

ในปีการศกึษา  ๒๕๕๕ จ านวนนกัเรียน  ๘๙ คน  จ านวนหอ้งเรียน ๗ หอ้งเรียน จ านวนครู ๘ คน พนกังานบรกิาร ๑ คน   

 ในปีการศกึษา ๒๕๕๖ จ านวนนกัเรียน ๑๐๒ คน จ านวนหอ้งเรียน  ๘ หอ้งเรียน จ านวนครู ๖ คน พนกังานบรกิาร ๑ 

คน จดัการเรียนการเรียนการตัง้แตช่ัน้อนบุาล  ๑ ถึงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  ๖ 

 ในปีการศกึษา ๒๕๕๗  จ านวนนกัเรียน ๑๒๘  คน จ านวนหอ้งเรียน  ๘ หอ้งเรียน จ านวนครู ๗ คน  

ครูช่วยราชการ ๑ คน พนกังานบรกิาร ๑ คน จดัการเรียนการเรียนการตัง้แตช่ัน้อนบุาล  ๑ ถึงชัน้ประถมศกึษา 

ปีท่ี  ๖ 

ในปีการศกึษา ๒๕๕๘  จ านวนนกัเรียน ๑๔๑  คน จ านวนหอ้งเรียน  ๘ หอ้งเรียน จ านวนครู ๗ คน  

ครูอตัราจา้งจ านวน ๓ คน  พนกังานบรกิาร ๑ คน จดัการเรียนการเรียนการตัง้แตช่ัน้อนบุาล  ๑ ถึงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  ๖ 

 ในปีการศกึษา ๒๕๕๙ ไดร้บัความเห็นชอบเปลียนช่ือโรงเรียนจาก”โรงเรียนบา้นไหล่หิน” เป็น “โรงเรียนไหลห่ิน

ราษฎรบ์  ารุง” มีโรงเรยีนมาเรียนรวมจ านวน ๒ โรงเรียนคือโรงเรียนบา้นเขา้ซอ้น มาเรียนรวมตัง้แตภาคเรียนท่ี ๑ และโรงเรียน

วดัมะกอก-นาบวั มาเรียนรวมในภาคเรียนท่ี ๒ โรงเรียนไดเ้ขา้ร่วมโครงการโรงเรียนดีใกลบ้า้น “โรงเรียนดีใกลบ้า้น” โดยไดร้บั

งบประมาณเพ่ือพฒันาดา้นกายภาพดงันี ้การสรา้งหอ้งสมดุ สนามกีฬา บา้นพกัครู ป้ายช่ือโรงเรียน เสาธง สนามเดก็เล่น เป็น

ตน้ 

ในปีการศกึษา ๒๕๖๐ จ านวนนกัเรียน ๑๕๘  คน จ านวนหอ้งเรียน  ๘ หอ้งเรียน จ านวนครู ๘ คน  

ครูพนกังานราชการจ านวน ๑ คน ครูบคุลากรคณิตศาสตรจ์  านวน ๑ คน ครูอตัราจา้งจ านวน ๓ คน  เจา้หนา้ท่ีธรุการจ านวน ๑ 

คน พนกังานบรกิาร ๑ คน จดัการเรียนการเรียนการตัง้แตช่ัน้อนบุาล  ๑ ถึง   ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  ๖  

สืบเน่ืองมาจากงบประมาณปี ๒๕๖๐ โรงเรียนไดร้บังบสิง่ก่อสรา้ง(งบลงทนุ) โรงเรียนดีใกลบ้า้น(โรงเรียนแมเ่หลก็) จ  านวน 

๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดงันี ้

 ๑.ก่อสรา้งปา้ยช่ือโรงเรียน ๒๙๓,๐๐๐ บาท 

 ๒.ก่อสรา้งเสาธง   ๒๕๓,๐๐๐ บาท 



 ๓.ปรบัปรุงหอ้งประชมุ    ๖๒,๐๐๐ บาท 

   ๔.ตกแตง่หอ้งประชมุ    ๙๐,๐๐๐ บาท 

   ๕.ปรบัปรุงระบบไฟฟา้ ฝา้เพดาน   ๒๙,๗๖๐ บาท 

   ๖.ก่อสรา้งสนามเดก็เลน่   ๒๕๕,๐๐๐ บาท 

   ๗.ปรบัปรุงตอ่เตมิสนามเดก็เลน่  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

   ๘.ปรบัปรุงภมูทิศันห์นา้โรงเรียน  ๒๘๗,๒๔๐ บาท 


