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ดินแดนธรรมะ พระปางลีลา 
การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุณธรรม 

 
ประวตัิความเป็นมาอ าเภอพุทธมณฑล  

 อ ำเภอนครชยัศรี มีอำณำเขตกวำ้งขวำงและมีพลเมืองมำก เพื่อใหส้ำมำรถปกครองและอ ำนวย
ประโยชน์แก่ประชำชนไดท้ัว่ถึง จึงมีกำรประกำศจำกกระทรวงมหำดไทย ในวนัท่ี 31 มกรำคม 2534  
ใหมี้กำรแบ่งพื้นท่ีบำงส่วนของอ ำเภอนครชยัศรีมำตั้งเป็น “ก่ิงอ ำเภอพุทธมณฑล” ในอ ำเภอนครชยัศรี
วนัท่ี 28 สิงหำคม 2534 จดัตั้งสุขำภิบำลศำลำยำในทอ้งท่ีบำงส่วนของต ำบลศำลำยำจนกระทัง่เม่ือวนัท่ี 
27 พฤศจิกำยน 2539 จึงมีกำรประกำศใหต้ั้งเป็น “อ ำเภอพุทธมณฑล”  เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2542 มี
กำรยกฐำนะจำกสุขำภิบำลศำลำยำเป็นเทศบำลต ำบลศำลำยำ 
 โดยอ ำเภอพุทธมณฑล มีพื้นท่ี 52.3 ตร.กม. ประกอบดว้ย 3 ต ำบลไดแ้ก่ต ำบลศำลำยำ(SalaYa)  
มี 6 หมู่บำ้นต ำบลคลองคลองโยง(KhlongYong) มี 8 หมู่บำ้นและต ำบลมหำสวสัด์ิ(MahaSawat)                        
มี 4 หมู่บำ้นมีประชำกรทั้งส้ิน  37,435 คน (พ.ศ. 2556)ควำมหนำแน่นของประชำกร 715.77 คน/ตร.กม. 
 

ทีต่ั้งและอาณาเขต 

 อ ำเภอพุทธมณฑลตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัออกสุดของจงัหวดั มีอำณำเขตติดต่อกบัเขตกำรปกครอง
ขำ้งเคียงเรียงตำมเขม็นำฬิกำ ดงัน้ี 
• ทศิเหนือ ติดต่อกบัอ ำเภอบำงเลน 
• ทศิตะวนัออก ติดต่อกบัอ ำเภอไทรนอ้ย อ ำเภอบำงใหญ่ อ ำเภอบำงกรวย (จงัหวดันนทบุรี)  

และเขตทววีฒันำ (กรุงเทพมหำนคร) มีคลองนรำภิรมยแ์ละคลองทววีฒันำเป็นเส้นแบ่งเขต 
• ทศิใต้ ติดต่อกบัอ ำเภอสำมพรำน 
• ทศิตะวนัตก ติดต่อกบัอ ำเภอนครชยัศรี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556
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รูปแสดง แผนทีต่ าบลต่างๆ ในอ าเภอพุทธมณฑล และอาณาเขตติดต่อ 
ทีม่า:http://www.amphoe.com/view.php?file=map1149472309&path=picture/18 

 

http://www.amphoe.com/view.php?file=map1149472309&path=picture/18
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ลกัษณะภูมิอากาศ 

 คลำ้ยคลึงกบัอ ำเภออ่ืนๆ / จงัหวดัอ่ืนๆ ในภำคกลำง  กล่ำวคือ  มีลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ
พดัผำ่นในเดือน  ตุลำคม ถึง กุมภำพนัธ์  และลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต  ้ พดัผำ่นในเดือน พฤษภำคม ถึง
เดือนตุลำคม  นอกจำกน้ียงัมีลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใตจ้ำกทะเลจีนใต ้ เร่ิมพดัผำ่นในเดือน  กุมภำพนัธ์
ถึงกลำงเดือน พฤษภำคม มีอำกำศท่ีค่อนขำ้งร้อนจดัตลอดปี  

สภาพเศรษฐกจิ 

 ประชำกรส่วนใหญ่ของอ ำเภอพุทธมณฑล  ประกอบอำชีพเกษตรกรรม  ไดแ้ก่  ท ำนำ, ท ำสวน
,ท ำไร่ , ปลูกพืชผกั  เล้ียงสัตว ์ฯลฯ ส ำหรับต ำบลศำลำยำ ส่วนใหญ่จะมีอำชีพคำ้ขำย มีตลำด มีหอพกั 
ร้ำนอำหำรจ ำนวนมำก เน่ืองจำกอยูติ่ดกบัมหำวทิยำลยัมหิดล และเป็นต ำบลท่ีมีประชำกรหนำแน่น  

การแบ่งเขตการปกครอง 
 
การปกครองส่วนภูมิภาค 
 อ ำเภอพุทธมณฑลแบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 3 ต ำบล 18 หมู่บำ้น ไดแ้ก่ 
1. ศำลำยำ (SalaYa)  6 หมู่บำ้น 
2. คลองโยง (KhlongYong)  8 หมู่บำ้น 
3. มหำสวสัด์ิ (MahaSawat)  4 หมู่บำ้น 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทอ้งท่ีอ ำเภอพุทธมณฑลประกอบดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 แห่ง ไดแ้ก่ 

 เทศบาลต าบลศาลายา ครอบคลุมพื้นท่ีบำงส่วนของต ำบลศำลำยำ 

 เทศบาลต าบลคลองโยง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลคลองโยงทั้งต ำบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลศำลำยำ (นอกเขตเทศบำลต ำบลศำลำยำ) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวสัดิ์ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลมหำสวสัด์ิทั้งต ำบล 
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โรงเรียนสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในอ าเภอพุทธมณฑล  

โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

 1. โรงเรียนวดัมะเกลือ    คลองโยง พุทธมณฑล  
 2. โรงเรียนบำ้นคลองสวำ่งอำรมณ์   คลองโยง พุทธมณฑล  
 3. โรงเรียนบุณยศรีสวสัด์ิ    คลองโยง พุทธมณฑล  
 4. โรงเรียนบำ้นคลองโยง    มหำสวสัด์ิ พุทธมณฑล  
 5. โรงเรียนบำ้นคลองมหำสวสัด์ิ   มหำสวสัด์ิ พุทธมณฑล  
 6. โรงเรียนพระต ำหนกัสวนกุหลำบ มหำมงคล  ศำลำยำ  พุทธมณฑล 
 7. โรงเรียนวดัสุวรรณำรำม    ศำลำยำ  พุทธมณฑล  
 8. โรงเรียนวดัสำลวนั    ศำลำยำ  พุทธมณฑล 
 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 1.โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศำลำยำ ฯ ศำลำยำ  พุทธมณฑล  
 2.โรงเรียนกำญจนำภิเษกวทิยำลยั นครปฐม  ศำลำยำ  พุทธมณฑล  
 
มหาวทิยาลัยในอ าเภอพุทธมณฑล 
 1.มหำวทิยำลยัมหิดล 
      2. มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั ศำลำยำ 
      3. มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
 
แหล่งข้อมูล : http://th.wikipedia.org/wiki/อ าเภอพุทธมณฑล  
  http://www.thaischool.in.th/prokkaewwit/school-list/ 
   

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mbulanna-asc.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D164%3A2013-06-05-02-57-12%26catid%3D1%3A2011-08-07-15-30-54%26Itemid%3D33&ei=AH6jU9avHomzuATN8oKAAQ&usg=AFQjCNE9LHjM6ikwYdCcAST05YKOqJKmNw&sig2=ogIm-CuDYbYT_WQs26786g
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rmutr.ac.th%2F&ei=XH6jU7LSINCVuATUtoDoCw&usg=AFQjCNEUjKxspTdl2pJqlEqVulLdXnCi7g&sig2=f1Mjc8RD6rRKId_fkfWTXA
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ประวตัโิรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ 
 
 
ประวตัิการก่อตั้งและความเป็นมา 
 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศำลำยำ ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียน
มธัยมศึกษำ  สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำรตั้งอยูท่ี่  92 หมู่ 3
ต ำบลศำลำยำอ ำเภอพุทธมณฑล  จงัหวดันครปฐม  รหสัไปรษณีย ์73170 ประกำศตั้งเม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม  
พ .ศ .2522 เ ร่ิ ม แรกใช้ ช่ื อ ว่ ำ  โร ง เ รียนบวรนิ เ วศพิทยา  ต่ อมำว ัน ท่ี 10 สิ งหำคม  พ .ศ . 2524 
กระทรวงศึกษำธิกำรไดป้ระกำศเปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนบวรนิเวศศาลายานบัตั้งแต่ประกำศตั้งโรงเรียน
จนถึงวนัท่ี 16 เมษำยน  พ.ศ. 2525 รัฐบำลไดก้ ำหนดให้เป็นปีฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี ได้
ก ำหนดให้โรงเรียนแห่งน้ีเป็นอนุสรณ์กำรสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ดว้ยโรงเรียนหน่ึงช่ือว่ำ โรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา เปิดรับนักเรียนแบบสหศึกษำ  กรมสำมญัศึกษำได้แต่งตั้งให ้                 
นำยอนันต์ คงถำวร  ผู ้ช่วยผู ้อ  ำนวยกำรโรงเรียนวัดบวรนิเวศมำรักษำกำรในต ำแหน่งครูใหญ่                           
ในระยะแรกได้อำศยัโรงเรียนวดัสำลวนัเป็นสถำนท่ีเรียนชั่วครำวพร้อมกับกรมสำมญัศึกษำได้ให้
งบประมำณก่อสร้ำงอำคำรเรียนแบบพิเศษรัตนโกสินทร์สมโภช4ชั้ น 20 ห้องเรียน จ ำนวน1หลัง                          
มีนกัเรียนจ ำนวน 137 คน ครู 11 คน ต่อมำวนัท่ี  20 กรกฎำคม  พ.ศ. 2525 กระทรวงศึกษำธิกำรไดส้ั่งกำร
ใหก้ำรบริหำรรำชกำรของโรงเรียนข้ึนตรงต่อจงัหวดันครปฐม ในปีกำรศึกษำ  2527 อำคำรเรียนแห่งใหม่
สร้ำงเสร็จ  จึงไดน้ ำนกัเรียนมำเรียนในท่ีแห่งใหม่คือสถำนท่ีเรียนในปัจจุบนั  ซ่ึงเป็นท่ีดินของวัดบวร
นิเวศวิหารมีเน้ือท่ี  80ไร่64 ตำรำงวำ  หลงัจำกท่ีโรงเรียนไดย้ำ้ยไปอยู ่ณ ท่ีแห่งใหม่ จ  ำนวนครูและนกัเรียน
เพิ่มข้ึนทุกปีโรงเรียนไดข้ยำยชั้นเรียนปีละ 1ชั้นจนกระทัง่ถึงมธัยมศึกษำปีท่ี6ส ำหรับช่ือปัจจุบนัท่ีเป็น
ทำงกำรคือ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์เน่ืองดว้ยทำงโรงเรียนได้
ทูลเชิญสมเด็จพระญำณสังวรสมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปริณำยก เป็นองคอุ์ปถมัภแ์ละมีหนงัสือ
ตอบรับจำกส ำนกัเลขำนุกำรสมเด็จพระสังฆรำช วดับวรนิเวศ  เม่ือวนัท่ี  22 ตุลำคมพ.ศ.2534วำ่พระองค์
ทรงรับเป็นองค์อุปถมัภ์  ต่อมำวนัท่ี 17 เมษำยน พ.ศ.2435กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศให้โรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศำลำยำ ในพระสังฆรำชูปถมัภ ์เป็นโรงเรียนสังกดัส่วนกลำงพิเศษ โดยให้
สังกดักลุ่มท่ี 9 กรมสำมญัศึกษำ และในปีกำรศึกษำ 2543 กรมสำมญัศึกษำสั่งให้ยุบโรงเรียนในสังกดั
ส่วนกลำงกลุ่มท่ี 9 ทั้งหมดลง โดยให้ข้ึนตรงกบัจงัหวดัท่ีโรงเรียนตั้งอยู่  ในปีกำรศึกษำ 2546 โรงเรียน
ได้รับกำรคดัเลือกจำกกระทรวงศึกษำธิกำรตำมโครงกำร “หน่ึงอ าเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน”ให้เป็น
โรงเรียนในฝันของอ ำเภอพุทธมณฑล  ปีกำรศึกษำ 2549 โรงเรียนได้รับกำรยกย่องให้เป็น “โรงเรียนที่
ได้รับความนิยมสูง” จำกกระทรวงศึกษำธิกำร ในปีกำรศึกษำ 2552 เป็น โรงเรียนมาตรฐานสากล และใน
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ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนไดเ้ขำ้ร่วมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในพื้นท่ีของส ำนกังำนศึกษำธิกำร ภำค 4 

ในปัจจุบนั มี ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล  แตงอ่อน ด ำรงต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน มีจ ำนวน
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6  จ  ำนวน 1,743 คน  ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
บุคลำกรทั้งส้ิน จ ำนวน 120 คน จ ำแนกเป็น ผูบ้ริหำร 4  คน  ครูประจ ำกำร 79 คน พนกังำนรำชกำร                  
2  คน ครูอตัรำจำ้ง 10 คน  ลูกจำ้งประจ ำ  จ  ำนวน 5 คน  และลูกจำ้งชัว่ครำว 20  คน   
 

 


