ประวัติโรงเรียนบ้านขี้นาค
โรงเรียนบ้านขี้นาค เดิมชื่อ โรงเรียนประชาตาบลพิมาย (บ้านขี้นาค)ก่อตั้งขึ้นและเปิดทาการสอน
ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2482 เปิดทาการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย
นายตุ้ม สุวรรณกุฎ นายอาเภอ ขุขันธ์ เป็นผู้จัดตั้งขึ้น ทางราชการได้แต่งตั้ง นายเส็ง มุ่งหมาย เป็นครูใหญ่
ในการก่อสร้างครั้งนั้น เป็นอาคารชั่วคราว ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนประชาตาบล พิมาย เป็นโรงเรียน
บ้านขี้นาค จนถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2506 ได้รับงบประมาณ 17,000 บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร
จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ปลูกสร้างเป็นอาคารเรียนหลัง
ใหม่แบบ ป1ซ. ขนาด 3 ห้องเรียน แต่ที่ดินเดิมคับแคบมาก นายเส็ง มุ่งหมาย พร้อมด้วยคณะ
ครูในโรงเรียน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการศึกษา ได้พร้อมใจกันจัดหาที่ดินแปลงใหม่ ได้ที่ดินขนาด 6 ไร่ 2
งาน โดยการจัดซื้อและเจ้าของเดิมได้บริจาคเพิ่มเติม ซึ่งที่ดินแปลงใหม่อยู่บริเวณโรงเรียนปัจจุบัน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2515 ได้เปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ได้ทาการสอนในวันที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2515 ทางราชการได้อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5)
ปี พ.ศ.2518 นายชูศักดิ์ ไชยจางวาง มาดารงตาแหน่งครูใหญ่
ปี พ.ศ.2520 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ซ. ขนาด 3 ห้องเรียน
ปี พ.ศ.2520 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู จานวน 1 หลัง
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2523 นายถิ่น แสงจันทร์ มาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่
ปี พ.ศ.2535 ทางโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นด้านการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานพื้นฐานอาชีพ ของจังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ.2538 โรงเรียนได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรสงเคราะห์เด็กและชุมชนไอ.ซี.เอส.ได้ช่วยเหลือ
นักเรียนที่ยากจน ช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชน นักเรียนช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนและเสื้อผ้า โรงเรียนและ
ชุมชนได้จัดสรรงบให้จัดซื้อวัว กระบือ และจัดให้ผู้ปกครองนักเรียนนาไปเลี้ยงเพื่อสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ต่อมาได้รับการช่วยเหลือให้สร้างยุ้งข้าว 1 หลัง
ปี พ.ศ.2540 ได้รับงบประมาณจากทางราชการจานวน 161,400 บาท ปรับปรุงสนามกีฬาขนาดกว้าง
55 เมตร ยาว 95 เมตร ความสูง 30 เซนติเมตร และถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร ในปีนี้ ทางราชการได้
จัดสรรงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ สปช.105/29
จานวน 6 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง งบประมาณ 1,600,000 บาท(หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)
ปี พ.ศ.2542 โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างแบบ สปช.105/29 จานวน
2 ห้องเรียน เป็นจานวนเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) มีครุภัณฑ์ประจาห้องครบ
วันที่ 30 กันยายน 2542 นายถิ่น แสงจันทร์ อาจารย์ใหญ่ได้ขอลาออกจากราชการก่อนกาหนด
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2542 นายสมพงษ์ ทองมา มาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่
เดือนมิถุนายน 2543 ได้รั บงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างดาเนินการก่อ สร้างสนาม
บาสเกตบอล 1 สนาม ในวงเงิน 187,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เดือนพฤศจิกายน 2543 ได้ประสานกับผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู
นักการภารโรง และพระครูวรรณสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์ ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ด้านทิศตะวันออก
โรงเรียน ความยาว 85 เมตร ใช้งบก่อสร้างเป็นจานวนเงิน 58,990 บาท (ห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท
ถ้ว น) ผู้ ป กครองชั้นอนุ บาลได้บ ริจ าคเงินปรับปรุงห้ องอนุบาลโดยปูกระเบื้อง 1 ห้องเรียน งบประมาณ
25,300 บาท พร้อมกับได้ปรับปรุงสนามเด็กเล่น จานวน 1 สนาม
เดือนเมษายน พ.ศ.2544 ได้ร่วมมือกันจัดผ้าป่าและต้อนรับคณะผ้าป่าศิษย์เก่า ก่อสร้างรั้วคอนกรีต
และปรับสภาพแวดล้อมโรงเรียน จานวน 220,100 บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนบ้านขี้นาคมีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาเป็นรุ่นที่ 1 จานวน 9 คน บริจาค
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ จานวน 1 เครื่อง ขอความร่วมมือจากผู้ ปกครองปรับปรุงห้ องพักครูโดยปู
กระเบื้องและปรับปรุงให้น่าอยู่ โดยใช้งบประมาณ 25,000 บาท และในปีนี้ โรงเรียนได้ขอปรับปรุงกาหนด
ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตาแหน่ง ผู้อานวยการ ได้รับอนุมัติ
การศึกษา 2544 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สาเร็จการศึกษาร่วมกับผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา และโรงเรียนได้ร่วมบริจาคจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลาโพงมอบให้โรงเรียนจานวน 1 ชุดราคา
16,500 บาท
ปี พ.ศ. 2545 ผู้ปกครองนักเรียนบริจาคเงินสมทบจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จานวน 260 ตัว โต๊ะแบบเก็บ
พับได้ ไม้อัด จานวน 30 ชุด เพื่อให้นักเรียนใช้รับประทานอาหารกลางวัน เป็นเงิน 45,900 บาท
และนายภัทรพงษ์ บัวบานและครอบครัวได้บริจาคชุดพาเหรด 3 ชุด เป็นเงิน 50,000 บาท
ปี พ.ศ. 2547 โรงเรี ย นได้ส่ งนายประหยัด ผาฉิมพลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่ว มการ
ประกวดร้องเพลงสากล ชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ เข้ าแข่งขันในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 ชมเชย อันดับ 1 และสิ้นปีการศึกษา นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้บริจาคเก้าอี้สแตนเลส จานวน 15 ตัวให้แก่โรงเรียน เป็นเงิน 6,500 บาท
ปี พ.ศ. 2548 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลได้ บริจาคเงินสมทบปรับปรุงห้องอนุบาลปูกระเบื้องอีก
จานวน 1 ห้อง นอกจากนี้ ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนร่วมกับคณะครู นักการภารโรง ได้ร่วมบริจาคเงินจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้จานวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 60,000 บาท นางชิด แสงจันทร์ ได้บริจาคเงินสมทบสร้าง
ซุ้มประตูโรงเรียน จานวน 20,000 บาท โรงเรียนพร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาสมทบอีก จานวน 68,000
บาท วันสิ้นปีการศึกษา นักเรียนชั้นม.3 ร่วมบริจาคเงินจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,000 บาท
ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนปรับปรุงที่จอดรถครูและนักเรียน จัดทาที่ขายสินค้า ให้กับผู้ปกครองได้
ขายสิ น ค้ า ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นชั้ น อนุ บ าลได้ ร่ ว มบริ จ าคเงิ น จั ด สร้ า งที่ อ าบน้ านั ก เรี ย น จ านวน 2 ห้ อ ง
งบประมาณ 55,059 บาท แรงงานเป็นของผู้ปกครองนักเรียน และองค์การบริ หารส่วนตาบลตูมได้จัดสรร
งบประมาณสร้างเตาเผาขยะให้กับโรงเรียน 1 ชุด งบประมาณ 50,000 บาท
ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ได้รับงบประมาณจานวน
190,000 บาทด าเนิ น การก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต หน้ า อาคารเรี ย น ระยะทาง 150 เมตร และยั ง มอบ
คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน จานวน 2 เครื่อง

ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลตูม สร้างถนนหน้า
อาคารเรียน 190,000 บาท และได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 60,000 บาท
ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และคณะ
ครูจานวน 23,000 บาท เพื่อสร้างศาลาพักร้อนและศาลาเรือนไทย
ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และคณะ
ครูจานวน 49,000 บาท เพื่อสร้างห้องตัดผม และคุณครูธนกฤต บุญปัญญา ได้บริจาคเงินเพื่อปูพื้น
ห้องน้าครูให้กับโรงเรียน
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และคณะ
ครูจานวน 60,000 บาท เพื่อสร้างห้องประชาธิปไตย และโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.เพื่อ
ซ่อมแซมบ้านพักครู 2 หลัง จานวน 100,000 บาท
ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน
12,000 บาท เพื่อช่วยจัดซื้อชั้นวางหนังสือห้องสมุด ได้รับเงินงบประมาณจากโรงเรียนดีประจาตาบล
จานวน 50,000 บาท โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร
จานวน 100,000 บาท และได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 24 เครื่อง พร้อมโปรเจคเตอร์
จานวน 384,000 บาท
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้รับบริจาคคณะผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน
เงิน 10,000 บาท ในการปรับปรุงห้องเรียน
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้รับบริจาคคณะผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน
เงิน 15,000
บาท ในการปรับปรุงห้องประชาธิปไตย และโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เข้าประกวดการแข่งขัน impouchtu speed
ช่วงชั้นที่ 3 ในงานศิลปหัตถกรรมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัด
มหาสารคาม และได้รับรางวัลเหรียญทอง
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2557-2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการก่อสร้างอาคารการศึกษา และอาคารประกอบ รายการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29
(ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ) ใต้ถุนโล่ง จานวน 1 หลัง เป็นเงินจานวน 3,470,000 บาท และได้รับจัดสรรเงิน
โครงการตามมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการ
ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชารุด กลุ่มรายการก่อสร้างส้วม
นักเรียนหญิง 4 ที่/ 49 จานวน 1 หลัง เป็นเงินจานวน 278,000 บาท
ปีการศึกษา 2559 เป็นโรงเรียนศูนย์วิถีพุทธ โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนเปิดทาการสอนตั้งแต่ชั้น
อนุบาล ปีที่ 1,2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จานวนทั้งสิ้น 11 ห้องเรียน ครู
ประจาการ 11 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วม 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
คน นักเรียนทั้งสิ้น 219 คน(ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2559) อาคารเรียน 2 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1
หลัง บ้านพักครู 2 หลัง ส้วม 3 หลัง 12 ห้อง ที่ดิน 2 แปลง แปลงที่ 1 จานวน 2 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา

แปลงที่ 2 จานวน 7 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา พร้อมกับได้รับจากผู้บริจาคเพิ่มให้เป็นแปลงเดียวกันจานวน 10
ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา รวมมีที่ดินทั้ง 2 แปลง 20 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ก่อสร้างบ้านพักครูแบบ...........จานวน.....บาท
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่าง
พอเพียง โรงเรียนเปิดทาการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ปีที่ 1,2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3 จานวนทั้งสิ้น 11 ห้องเรียน ครูประจาการ 11 คน พนักงานราชการ 5 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
เรียนร่วม 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน นักเรียนทั้งสิ้น 218 คน(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 ) อาคาร
เรียน 2 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง
ส้วม 3 หลัง 12 ห้อง ที่ดิน 2
แปลง แปลงที่ 1 จานวน 2 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา แปลงที่ 2 จานวน 7 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา พร้อมกับ
ได้รับจากผู้บริจาคเพิ่มให้เป็นแปลงเดียวกันจานวน 10 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา รวมมีที่ดินทั้ง 2 แปลง 20 ไร่ 1
งาน 49 ตารางวา
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเปิดทาการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ปีที่ 1- 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่
1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จานวนทั้งสิ้น 12 ห้องเรียน ครูประจาการ 13 คน พนักงานราชการ 3
คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วม 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน นักเรียนทั้งสิ้น 220
คน(ข้อมูล 10
มิ ถุ น ายน 2561 )
อาคารเรี ย น 2 หลั ง อาคารอเนกประสงค์ 1
หลั ง บ้ า นพั ก ครู 3
หลั ง
ส้วม 3 หลัง 12 ห้อง ที่ดิน 2 แปลง แปลงที่ 1 จานวน 2 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา แปลงที่ 2 จานวน 7 ไร่
1 งาน 63 ตารางวา พร้อมกับได้รับจากผู้บริจาคเพิ่มให้เป็นแปลงเดียวกันจานวน 10 ไร่ 1 งาน
7 ตารางวา รวมมีที่ดินทั้ง 2 แปลง 20 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา

