
 
โรงเรียนบ้านคลองววั รหัสสถานศึกษา ( 10 หลกั ) 1084640245 
ทีต่ั้ง หมู่ที ่4  ต าบลท่าเคย  อ าเภอท่าฉาง  จังหวดัสุราษฎร์ธานี  
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2    
โทร  062-1419598 e-mail : Klongwua2564@ggmail.com   
website : www.banklongwua.ac.th  facebook : ban klongwua   
facebook fanpage : โรงเรียนบ้านคลองววั banklongwua school  
           เปิดสอนระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6 เน้ือที ่30 ไร่ 33 ตารางวา   
เขตพืน้ทีบ่ริการหมู่ 4 บ้านคลองววั , หมู่ 8 บ้านในพรุ , หมู่ 11 บ้านหนองบัว 
 ประวตัิโรงเรียนโดยย่อ โรงเรียนนี้ได้เปิดท าการสอนเม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2483  โดยอาศัยบ้าน
ของนายเทือก เพชรทอง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  เป็นที่ท าการสอนช่ัวคราว  เปิดท าการสอนคร้ังแรกระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  1 เพียงช้ันเดียว  มีนายห้วน นาคมิตร  เป็นครูใหญ่   และนายชม เสมียนเพชร   
เป็นครูผู้สอน  วันที่ 25  ตุลาคม  2498  ได้ท าการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรด้วยเงินบริจาคของชาวบ้านใน
ทีด่ิน  ซ่ึงนายเชย คงรอด  บริจาคจ านวน 30 ไร่  33 ตารางวา  จนแล้วเสร็จ  และเปิดใช้ท าการเรียนการสอน
เม่ือวนัที ่6 กุมภาพนัธ์ 2499   
 ปีพ.ศ. 2484 เปิดท าการสอนช้ันประถมศึกษาปีที ่2   
 ปีพ.ศ. 2485 เปิดท าการสอนช้ันประถมศึกษาปีที ่3   
 ปีพ.ศ. 2486 เปิดท าการสอนช้ันประถมศึกษาปีที ่4   
 ปีพ.ศ. 2517 เปิดท าการสอนช้ันประถมศึกษาปีที ่5   
 ปีพ.ศ. 2518 เปิดท าการสอนช้ันประถมศึกษาปีที ่6   
 ปีพ.ศ. 2519 เปิดท าการสอนช้ันประถมศึกษาปีที ่7   
 ปีพ.ศ. 2542 ได้จัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาช้ันเด็กเลก็   
 ปีพ.ศ. 2543 ได้จัดการเรียนการสอนในระดับช้ันอนุบาล 1   
 ปีพ.ศ. 2544 ได้จัดการเรียนการสอนในระดับช้ันอนุบาล 2   
 ปีพ.ศ. 2545  เข้าสู่โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาและขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2546  
  ปีการศึกษา   2554   โรงเรียนได้งบสร้างอาคารเรียน สปช. 103/26   3 ห้องเรียน  จ านวน 1  หลัง   
ตามสัญญาจ้างเลขที่  1/2553   ดีดยกอาคารเรียน ป. 1 ข  3 ห้องเรียน  หลังที่ 1  และหลังที่ 2  จากอาคารใต้
ถุนต ่าเป็นใต้ถุนสูง  ท าร้ัวคอนกรีตและท าถนนคอนกรีต  ตามสัญญาจ้างเลขที่  1/2554  ลงวันที่ 13   
กรกฏาคม 2554 
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             ปี พ.ศ. 2563 ได้งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข (ใต้ถุนอาคารเรียน หลงัที ่1) 
 ตามสัญญาจ้าง เลขที ่9/2563 ลงวนัที ่13 มิถุนายน 2563 งบประมาณ 253,000 บาท 
 ปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนได้สร้างอาคารสหกรณ์ จ านวน 1 หลงั โดยใช้งบประมาณโรงเรียน ลงวันที่ 1 
กรกฎาคม 2563 งบประมาณ 50,000 บาท 
 ปี พ.ศ. 2563 ได้งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข (ใต้ถุนอาคารเรียน หลังที ่
2) ตามสัญญาจ้าง เลขที ่23/2563 ลงวนัที ่14 พฤศจิกายน 2563 งบประมาณ 175,000 บาท 
 วนัที ่22 ธันวาคม 2559 – 30 กันยายน 2564 นางสาววิสุนัน ไกรสิทธ์ิ ได้มาด ารงแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านคลองววั 
 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางสาววิสุนัน ไกรสิทธ์ิ ได้ย้ายไปด ารงแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวัด
บางปอ และนางสาววภิารัตน์ แก้วยิม้ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองวัวเป็นโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดท าการเรียนการสอนตั้ งแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  จ านวน 6  
ช้ันเรียน โดยการจัดการเรียนตามปกติ ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้โดยอาศัย
การศึกษาทางไกลจากพระราชวังไกลกังวล  มีนักเรียน 60 คน  ครู 3 คน  ครูอัตราจ้าง 3 คน และเจ้าหน้าที่
ธุรการ 1 คน รวมทั้งส้ิน 67 คน 


