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ประวัติโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)  
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) เป็นโรงเรียนประชาบาลประเภทท่ีอ าเภอจัดต้ังขึ้นเปิดท าการสอนเมื่อ      

วันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ช่ือว่าโรงเรียนประชาบาลต าบลชะมาย(ชมายนุกูล) 

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ต้ังอยู่  หมู่ ท่ี 1 ต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช           
โดยมี หลวงประจันต์ จุฑารักษ์ นายอ าเภอทุ่งสง นายชุ่ม ชนะณรงค์ ธรรมการอ าเภอทุ่งสง ได้แต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมา
ชุดหนึ่ง เพื่อหาเงินก่อสร้างอาคารเรียน ประกอบด้วย นายตุด ไชยศร ก านันต าบลชะมาย พระปลัดเท่ียว โอภาโส        
วัดโคกสะท้อน และนายดาษ พรหมศร ครูใหญ่โรงเรียนวัดชายคลอง วันเปิดเรียนรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เพียง
ช้ันเดียว มีนายดาษ พรหมศร เป็นครูใหญ่ 

ต่อมาเมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2495 กระทรวงศึกษาธิการส่ังให้เปล่ียนช่ือโรงเรียนให้ตรงกับช่ือบ้านท่ีเป็น
สถานท่ีต้ัง จึงเรียกช่ือโรงเรียนว่า โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) จนถึงปัจจุบัน 

เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดท าการสอนช้ันมัธยมสามัญจึงได้เปิดสอนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีนักเรียน 35 คน ให้ช่ือว่าโรงเรียนทุ่งสงมัธยมสามัญ (นศ.18) และได้เปิดสอนถึงช้ันมัธยมศึกษา
สามัญปีท่ี 3 ในปี พ.ศ. 2501 

เมื่อวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2503 นายยก มากคงแก้ว ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ ได้มีนักเรียนเพิ่มข้ึน โรงเรียนได้งบ 
ประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารประกอบตลอดจนได้รับความร่วมมือจากประชาชนท่ัวไปจัดสร้างเพิ่มเติมจ านวน
หลายหลัง ท้ังการจัดการเรียนการสอนได้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)         
มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน 

ในวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2514  ทางราชการได้ขยายการศึกษาภาคบังคับ ถึงช้ันประถมศึกษาตอนปลาย    
(ป.7) นายยก มากคงแก้ว เกษียณอายุราชการเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ทางราชการได้แต่งต้ัง นายพัว ธานีรัตน์ 
มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่และเล่ือนต าแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2521 และในปี 2523 ได้โอน
การจัดการประถมศึกษาจากสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
และโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนทังในด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนโรงเรียน           
บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) เป็นท่ียอมรับและถือเป็นตัวอย่างโรงเรียนหนึ่งของส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอทุ่งสง 

วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2526 ส านักงานการประถมศึกษาจึงหวัดนครศรีธรรมราช ได้แต่งต้ังให้ นายล้อม      
แก้วไทย มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน นายพัว ธานีรัตน์ ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดวังหีบ   
และนายล้อม แก้วไทย ได้ลาออกจากราชการเมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 ในขณะนั้นได้แต่งต้ังให้ นายช้ัน   
บุญฉาย ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่รักษาการในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 ทางราชการได้แต่งต้ังให้ นายสะพรั่ง รักษ์ก าเนิด มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่
และเกษียณอายุราชการ เมื่อวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2534 

เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2535 ทางราชการได้แต่งต้ัง นายเสถียร อักษรกาญจน์ มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน จนกระท่ังถึงวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วย
หาร ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอร่อนพิบูลย์ และทางราชการได้แต่งต้ังให้ นายประเวช พรหมปาน มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน ต้ังแต่วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และเกษียณอายุราชการ  

ประวัติโรงเรียนและสภาพทั่วไป 
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เมื่อวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2540 นายช้ัน บุญฉาย ผู้ช่วยอ านวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ ทางราชการ
ได้ย้าย นายเฉลิมพล สุคนธ์สุนทร มาด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) เมื่อวันท่ี 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2541  

ในปี พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/2528 จ านวน 3 ช้ัน 9 ห้องเรียน 
งบประมาณ 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)  

ปี พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามแบบ สปช.206/2528 จ านวน 1 หลัง 
งบประมาณ 2,548,000 บาท (สองล้านห้าแสนส่ีหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  

เมื่อวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2545  ทางราชการได้แต่งต้ังให้ นายสุชาติ  ไทยเกื้อ มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนต้ังแต่วันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และเกษียณอายุราชการ เมื่อวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552 

ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ให้ เป็นโรงเรียนใน
โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้  

ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์  40 เครื่อง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  

ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ให้เป็น
โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบอ าเภอทุ่งสง   

ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนรับการคัดเลือกจากเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ให้เป็นโรงเรียน  
ยอดนิยม และได้รับคัดเลือกจากเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ให้เป็นหนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน 

ปีการศึกษา 2551 ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันรุ่นท่ี 2 

เมื่อวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552 นายสุชาติ ไทยเกื้อ ผู้อ านวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ 

เมื่อวันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2553 ทางราชการแต่งต้ัง นายสมยศ ทองคงใหม่ มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนจนถึงปัจจุบัน 

ปีการศึกษา 2554 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  ปีการศึกษา 2555 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน
ต้นแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน   (ASEAN Leaning School) ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER) ของอ าเภอทุ่งสงและโรงเรียนได้รับรางวัลมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 คะแนนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าค่า 
เฉล่ียระดับประเทศ 

ปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 3 ช้ัน 9 ห้องเรียน งบประมาณ 
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ ระดับคุณภาพดีมาก
โรงเรียนได้รับรางวัลตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนจัดการเรียน
การสอนแบบ English Bilinqual Education (EBE) ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 2 และโรงเรียนได้รับรางวัลมีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 คะแนน
เฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  
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ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศาลา
ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ 2558  

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้รับรางวัลมีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 6 คะแนนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศและสูงกว่าร้อยละ 50  

ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง 2558) จากกระทรวงศึกษาธิการ  

ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลมีผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
คะแนนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศและสูงกว่าร้อยละ 50 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน
น าร่องการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL,DLIT และโรงเรียนน าร่องการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  

ปีการศึกษา 2559 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการขับเคล่ือนการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  

ปีการศึกษา 2559 ผู้อ านวยการโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทจนท าให้นักเรียนได้คะแนนเต็ม ในการทดสอบความสามารถด้านเหตุผล 
จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้รับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับ 
ประเทศ  

ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 216ล/57 ก ขนาด 3 ช้ัน  
ใต้ถุนโล่ง 16 ห้องเรียน งบประมาณ 17,370,000 บาท 

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้รับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 6 และผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าค่า 
เฉล่ียระดับประเทศ  

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมีจ านวนนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 จ านวนรวมท้ังส้ิน 1,042 คน 
(ระดับปฐมวัย 252 คน ระดับประถมศึกษา 790 คน)  

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมีจ านวนนักเรียน จ านวนรวมท้ังส้ิน 1,108 คน (ระดับปฐมวัย 248 คน         
ระดับประถมศึกษา 860 คน) 
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