ข้ อมูลโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้ านเมืองเก่า)

ประวัติโรงเรียน
โรงเรี ยนนี้ ต้ งั ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2465 โดยใช้ศาลาการเปรี ยญวัดปราณบุรีเป็ นสถานที่
เรี ยน เป็ นโรงเรี ยนที่ทางวัดจัดตั้งขึ้น เพื่อรั บสอนศิ ษย์วดั และบุ ตรหลานของชาวบ้านที่
สมัครใจเข้าเรี ยน โดยไม่มีกฎเกณฑ์ในการเข้าเรี ยนและออกจากโรงเรี ยนแต่อย่างใด ขึ้นอยู่
กับความสมัครใจของผูเ้ รี ยนและผูป้ กครอง สําหรับผูส้ อนใช้พระภิกษุในวัดที่มีความรู ้ เป็ น
ผูส้ อนมีชื่อว่า “โรงเรี ยนวัดเมืองเก่า”
ในปี พ.ศ. 2468 เป็ นปี แรกที่ อาํ เภอปราณบุ รีได้มี ก ารบังคับ ให้ เ ด็ ก เข้าเรี ยนตาม
พ.ร.บ. ประถมศึกษา ทางวัดจึงได้มอบกิจการของโรงเรี ยนให้ทางราชการเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ
ทางราชการจึงได้สงวนที่ดิน ที่อยู่ติดกับที่ต้ งั ที่ว่าการอําเภอ(เดิม) ไว้สําหรับเป็ นที่ จดั ตั้ง
โรงเรี ยน จํานวน 1 แปลง
ในปี พ.ศ. 2476 อําเภอได้ทาํ ความตกลงเอาที่ ดิ น ซึ่ งสงวนไว้สําหรั บ ปลู ก สร้ า ง
โรงเรี ยนแลกกับที่ ดินของสถานี ตาํ รวจภูธร พร้ อมด้วยอาคารของสถานี ตาํ รวจภูธรอี ก 1
หลัง จึงได้ยา้ ยสถานที่เรี ยนจากวัดปราณบุรี มาอยูท่ ี่ทางอําเภอแลกเปลี่ ยนให้และเปลี่ ยนชื่ อ
จาก “โรงเรี ยนวัดเมืองเก่า” เป็น “โรงเรี ยนบ้านเมืองเก่า”
ในปี พ.ศ. 2483 เป็ นต้นมา ทางราชการได้อนุ มตั ิ งบประมาณและเงินบริ จาคจาก
ประชาชนบ้าง ปลูก สร้ างอาคารเรี ยน อาคารประกอบให้พอใช้ และเพียงพอกับจํานวน
นัก เรียน จนถึ งปั จจุ บ นั มี อาคารเรียน 3 หลัง อาคารสํานัก งานบริ ห าร 1 หลัง อาคาร
เอนกประสงค์ 1 หลัง อาคารโรงอาหารแฝด 1 หลัง อาคารห้องสมุด 1 หลัง อาคารพยาบาล
1 หลัง ห้องส้วม 6 หลัง
ในวันที่ 8 สิ งหาคม 2530 ได้รับรางวัลโรงเรี ยนดีเด่น พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ในปี พ.ศ. 2542 โรงเรี ยนได้รับคัดเลือกเป็ นโรงเรี ยนในเครื อข่ายสหวิทยาเขตมหา
มงคล(อนุ บาลประจําอําเภอ) ได้รับการเปลี่ ยนชื่ อใหม่เป็ น “โรงเรี ยนอนุ บาลปราณบุ รี
(บ้านเมืองเก่า)” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ปัจจุบนั โรงเรี ยนเปิ ดทําการสอน ตั้งแต่ช้ นั อนุ บาล ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีเนื้ อที่ 28 ไร่ มีนักเรี ยน จํานวน 440 คน มีครู ท้ งั หมด 18 คน
พนักงานบริ การ 1 คน
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