
ประวัติโรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 
 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  บ้านนาพรม  ต าบลนาพันสาม  อ าเภอเมือง  
(เดิมเป็นอ าเภอบ้านแหลม)  จังหวัดเพชรบุรี  โดยหลวงช านาญนิกรกิจ  นายอ าเภอบ้านแหลม  เป็นผู้จัดตั้งขึ้นตาม
ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ(พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464)    นายน้อม  เศวตรุนทร์  ศึกษาธิการอ าเภอ
บ้านแหลม  เป็นผู้จัดหาสถานที่ส าหรับตั้งโรงเรียน ได้ขออนุญาตเจ้าอาวาสวัดนาพรมขอใช้ศาลาวัดเป็นที่สอนนักเรียน  
มีเนื้อที่  4  ไร่  3  งาน  75  ตารางวา (เป็นที่ราชพัสดุ 1 ไร่  2  งาน  12  ตารางวา  พบ. 471 ตามโฉนดที่  
11653  , ที่ธรณีสงฆ์ของวัดนาพรม  โฉนดที่ 10730 จ านวน 1 ไร่ 2 งาน และ โฉนดที่ 43102  จ านวน  1  ไร่  
3 งาน  16 ตารางวา)  
  วันที่  1 ตุลาคม  2467  ขุนช านาญนิกรกิจ  ได้ให้นายน้อม  เศวตรุนทร์ , นายมี  กลั่นกลิ่นแก้ว 
(ก านันต าบลนาพันสาม) , นายสุวรรณ  หนอมกาล  (สารวัตรศึกษา)  ท าพิธีเปิดโรงเรียน  โดยพระอธิการพิษ  (เจ้า
อาวาสวัดนาพรม)  เป็นประธาน  มีนักเรียน60  คน  (ชาย  28  คน หญิง  32  คน)  มีนายชม  ทิพย์ประพันธ์  เป็น
ครูใหญ่  และมีครูอีก  2  คน  คือ  นายสมพงษ์  พ่วงเดช และนายหนู  มาตย์ทิพย์  ในปีแรกเปิดสอนชั้นเตรียม
ประถม  ด ารงโรงเรียนอยู่ได้ด้วยวิธีเก็บเงินค่าประถมศึกษา 
  พ.ศ. 2468  เปิดเรียนชั้นป.1  
  พ.ศ. 2469  เปิดสอนถึงชั้นป.2  มีนายด่วม  ล าพูน  เป็นครูใหญ่ 
  พ.ศ. 2470  เปิดสอนถึงชั้นป.3 
  พ.ศ. 2474  เปิดสอนถึงชั้นป.4 
  พ.ศ. 2475  พระครูมน  สุวรรณโณ  (เจ้าอาวาสวัดนาพรม)  พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และประชาชนได้
พร้อมใจกันจัดสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่   ต้ังแต ่ เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2475      สร้างเสร็จและเปิดป้าย พ.ศ. 
2476  สิ้นเงินในการก่อสร้าง  1,080.00  บาท  โดยมิได้คิดค่าแรงงาน และได้รับเงินอุดหนุนจากจังหวัดเป็นเงิน  
33.00  บาท    มีนายสมพงษ์  พ่วงเดช  เป็นครูใหญ่     ขนานนามว่า  “ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) ”   
  พ.ศ. 2477  นายสมพงษ์  พ่วงเดช    เป็นครูใหญ่ 
  พ.ศ. 2478  เปิดสอนถึงชั้นป.6   มีนายสงวน  แสงมณี    เป็นครูใหญ่ 
  พ.ศ. 2479  ได้ยุบชั้นป.6 
  พ.ศ. 2480  ยุบชั้นป.5  คงเหลือชั้นเตรียมประถม  ถึงชั้นป.4 
  พ.ศ. 2486  นายจ่าง  ทับทิมสุวรรณ    เป็นครูใหญ่ 
  พ.ศ. 2498  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการเพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียน  โดยได้เปลี่ยน
เครื่องบนและย้ายมุขไปไว้ด้านข้าง มีนายทบ  สุนทร    เปน็ครูใหญ่ 
  พ.ศ. 2507  นายจวน  ทองใบ    เป็นครูใหญ่ 
  พ.ศ. 2510  นายบุญส่ง  มีหวัง    เป็นครูใหญ่ 
  พ.ศ. 2512  นายทบ  สุนทร    เป็นครูใหญ่ 
  พ.ศ. 2515  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี      สร้างอาคารเรียน แบบ 
015  จ านวน 8  ห้องเรียน  570,000  บาท  และได้เปิดใช้เมื่อ  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2515  และได้รับ
งบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ 1 หลัง  เป็นเงิน  40,000   บาท   
 



และสร้างอาคารเอนกประสงค์  (โรงอาหาร)  หลังที ่ 1  แบบ  312  เป็นเงิน  100,000  บาท  , ส้วม แบบ สปช. 
603/29  1  หลัง (5 ที่)  เป็นเงิน  1,500  บาท 
  พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  สร้างบ้านพักครู  1  หลัง  
เป็นเงิน  40,000  บาท   
  พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  ต่อเติม
อาคารเรียน แบบ 015  จ านวน  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  320,000  บาท และสร้างบ้านพักครูอีก  1  หลัง  เป็น
เงิน  40,000  บาท  และได้รับเงินผันจากรัฐบาล  สร้างห้องประชุม  เป็นเงินจ านวน  120,000  บาท   
  พ.ศ. 2520  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โรงฝึกงาน)  หลังที ่  2  แบบ  312  
เป็นเงิน  120,000  บาท 
  พ.ศ. 2521  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  แบบกรมสามัญ  1  หลัง  เป็นเงิน  40,000  
บาท 
  พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  สร้างถังเก็บน้ า แบบ 
ฝ. 30 (พิเศษ)  1  ที ่ (4  ถัง)  เป็นเงิน  30,000  บาท 
  พ.ศ.  2530  ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  สร้างถัง
เก็บน้ า แบบ ฝ.30 (พิเศษ)  1  ที่  (4  ถัง)  เป็นเงิน  36,000  บาท  และสร้างเรือนเพาะช า  1  หลัง  แบบ พ.1  
เป็นเงิน  20,000  บาท   สร้างศาลาพักร้อน  1  หลัง  (ด้วยเงินบริจาค) เป็นเงิน  30,000  บาท และสร้างศาลา
ประดิษฐานพระพุทธรูป  1  หลัง  เป็นเงิน  4,000  บาท  นายจเร  ทองท านุ  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านบ่อหวาย  ได้ย้าย
มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดนาพรมฯ  เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2530  ตามค าสั่ง  ส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี  ที ่ 457/2530 
  พ.ศ. 2531  ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  สร้างถัง
น้ าฝน  แบบ ฝ.30 (พิเศษ)  1  ที่ (4 ถัง)  เป็นเงิน  36,000  บาท  และสร้างส้วม แบบ  401 จ านวน  1  หลัง (4 
ที่) เป็นเงิน  40,000  บาท 
  พ.ศ. 2533  ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูสังฆรักษ์  เชาวริด มหาปัญโญ เจ้าอาวาสวัดนาพรม  
ให้ที่ดินโรงเรียนจ านวน  1  ไร่  3  งาน  และถมดินคิดเป็นเงินรวม  150,000  บาท 
  พ.ศ. 2535 โรงเรียนเข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนในระดับ  
มัธยมศึกษาตอนต้น 
  พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล 1 สนาม เป็นเงิน 28,000  บาท 
   พ.ศ. 2539  ได้เปิดสอนชั้นอนุบาล  3  ขวบ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และเป็นโรงเรียนปฏิรูป
การศึกษา 

พ.ศ. 2542  เปิดสอนชั้นอนุบาล 4-5  ขวบ  จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   เป็น 
โรงเรียนน าร่องการศึกษาภาคบังคับ  9  ปี  และได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/2529 จ านวน 3 หอ้งเรียน งบประมาณ 1,375,500  บาท  
 
  พ.ศ.  2544    ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  รุ่นที่  1  (พ.ศ. 2544 -  พ.ศ. 2545)   



  พ.ศ.  2546  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนปัญจปฏิรูป และโรงเรียนน าร่องการใช้งบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน 
  พ.ศ. 2548  นายจเร  ทองท านุ   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาพรมฯ  เกษียณอายุราชการ  เมื่อวันที่  
30  กันยายน  พ.ศ.2548   ได้แต่งตั้ง  นางสาวรัศมี  ทิมศรี  อาจารย์  2  ระดับ  7  รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาพรมฯ 
  พ.ศ. 2549  นายไตรรงค์  อนันตนิติเวทย์   ผู้อ านวยการโรงเรียน ช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้าน
คีรีวงศ์  อ าเภอเขาย้อย วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) วิชาเอก  การบริหารการศึกษา ได้
ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาพรมฯ     ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี  เขต 1  ที่ 
245/2549  ลงวันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2549       และเดินทางมารับ ต าแหน่งเมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2549    
  พ.ศ. 2550  - โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย   (ร.ร.อนุบาล
เพชรบุรี)  ของ สพท.พบ.1    
                   - ได้ถมดินด้านหลังอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  เนื่องจากเป็นที่ต่ า    จ านวน  
30  เที่ยว  เป็นเงิน  10,000  บาท  โดยพระครูพิศาลวัชรกิจ  เจ้าอาวาสวัดนาพรม  เป็นผู้ออกค่ารถขนดินให้ 

      - ได้ด าเนินการต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  ชั้นล่าง  1   
ห้องเรียน  และปรับปรุงอีก  1  ห้องเรียน   โดยมี  นางสาวรัศมี  ทิมศรี  บริจาคเงิน  30,000  บาท และนาง
ระเบียบ  ผิวเหลือง  บริจาคเงิน  20,000  บาท  (ระยะเวลาด าเนินการ  20 ก.ย.50 ถึง 3 พ.ย.50) 
                 - ได้ด าเนินการสร้างรั้วคอนกรีตทางด้านทิศเหนือและทิศใต้   ด้วยเงินบริจาคจ านวน  
82  ช่อง  (ช่องละ 3  เมตร)  เป็นเงิน  287,000  บาท  (เริ่มงาน  28  ก.ย. 50) 

     -  ได้ขออนุญาตรื้อบ้านพักครูจ านวน  2  หลัง และน าวัสดุที่เหลือไปต่อ 
เติมโรงอาหารและอาคารเอนกประสงค์  (ระยะเวลาด าเนินการ   5 เม.ย. 51 – 16 พ.ค. 51)     โดยแรงงาน
ชาวบ้านสิ้นค่าใช้จ่ายไปจ านวน  12,000  บาท  และท ารางน้ าฝนด้านทิศใต้  เป็นเงิน  12,000  บาท   
         -ได้ด าเนินการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และจัดหาคอมพิวเตอร์ จ านวน            10  
เครื่อง  โดยมีพระครูพิศาลวัชรกิจ เป็นผู้อุปถัมภ์และช่วยหาผู้บริจาคร่วมกับคณะครู และนางสาวเสาวลักษณ์  กลิ่น
เล็ก  ด าเนินการจัดหา ทีวี เครื่องเสียง  และอุปกรณ ์  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  301,500  บาท  และได้รับการจัดสรร
งบประมาณจาก สพฐ. ได้ชุดคอมพิวเตอร์  CL 10  จ านวน 10  เครื่อง  พร้อมอุปกรณ์  เป็นเงินงบประมาณ   
343,120 บาท 
                      พ.ศ. 2552    ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551  ในปีการศึกษา  2552  ของ  สพท.พบ. 1 
                                      -  ได้รับงบประมาณจากสพฐ. สร้างส้วม  1  หลัง  4  ที่  เป็นเงิน 
   พ.ศ. 2553   ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์วิทยบูรณาการ ICT    ระดับโรงเรียน   ตาม
โครงการ  SP 2 ของ  สพท.พบ. 1  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช. 105/29 ขนาด  
2  ชั้น  4  ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง  งบประมาณ  2,537,000  บาท  ผู้รับจ้าง ได้แก่  บริษัท  เด่นรวี วิศวกรรม   สัญญา
ก่อสร้าง ระยะเวลา  240  วนั  (3  มิ.ย. 53 – 31  ต.ค. 53) 
         - ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบแปรญัตติของสภาผู้แทนราษฎร โดยการประสาน
งบประมาณ ของ นายกัมพล  สุภาแพ่ง ส.ส.เพชรบุรี  ให้สร้างอาคารเรียน   แบบ  สปช. 2/28  ขนาด  3  ชั้น  18  



ห้องเรียน    งบประมาณ   9,148,000  บาท      หจก. สังข์เพชรการสร้าง   ผู้รับจ้าง   สัญญาก่อสร้าง  ระยะเวลา  
270  วัน ( 18 ก.ค. 53 – 13 ก.พ. 54) และงบประมาณสร้างรั้วโรงเรียน  เป็นเงิน  400,000  บาท 
         -  ได้ขอนุญาตรื้อห้องส้วม  จ านวน  3  หลัง , ถังน้ า แบบ ฝ.30 (พิเศษ) จ านวน2  ที่  
และเรือนเพาะช า  1  หลัง   เนื่องจากเสื่อมสภาพมีระยะการใช้งานนาน และช ารุดทรุดโทรมไม่สามารถซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพดีได้ และได้รับอนุญาตให้รื้อถอน   ตามหนังสือสพป.พบ.1 ที่ ศธ 04104/6031 ลว. 1 พ.ย. 2553 
          - พระครูพิศาลวัชรกิจ  เจ้าอาวาสวัดนาพรม  รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรีได้
ด าเนินการร่วมกับทางโรงเรียนวัดนาพรมฯ ในการขอรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาและใช้เงินส่วนตัวจัดซื้อที่ดิน
ด้านหลังโรงเรียนเพิ่มเติม เพ่ือสร้างอาคารเรียนและให้โรงเรียนใช้ประโยชน์ จ านวน 1 ไร่  งาน  ตารางวา เป็นเงิน  
บาท  และทางวัดนาพรม โดย  พระครูพิศาลวัชรกิจ  เจ้าอาวาสวัดนาพรม ได้ท าหนังสือยินยอมให้โรงเรียนวัดนาพรม
ฯ ใช้ประโยชน์ในที่ดินของวัดเพ่ือการจัดการศึกษา  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2553  
 พ.ศ.2554  ได้รับการคัดเลือกจาก สพป.พบ.1  เป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล  ปีงบ ประมาณ  
2554 และได้รับการจัดสรรงบประมาณ  1,797,200 บาท 
        -  ได้รับการจัดสรรงบประมาณขยายเขตไฟฟ้า  จ านวน 711,300 บาท 
 


