ประวัติโรงเรียนแคทราย (บุญประชาสรรค์)
สถานที่ตั้งอยู่ หมู่ที่ 13 ตาบลคูบัว อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) ตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2476
โดยเดิมใช้ศาลาวัดหลังเก่าเป็นอาคารเรียน หลวงศรีสวัสดิ์เป็นนายอาเภอเมืองราชบุรี
นายเนื่อง วีรศริน เป็นศึกษาธิการอาเภอเมืองราชบุรี พระอธิการเคลือบ เป็นเจ้าอาวาสวัดแคทราย
ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นายเกิด ตรีสุวรรณ์ เป็นครูใหญ่คนแรก เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 กันยายน 2503 ดารงตาแหน่งเป็นเวลา 28 ปี
นายหลวง แย้มแก้ว เป็นครูใหญ่ คนที่ 2 ซึ่งใช้ศาลาวัดเป็นอาคารเรียน ดารงตาแหน่งเป็นเวลา 7 ปี
นายบัญญัติ ไชยกิจ เป็นครูใหญ่ คนที่ 3
ปีงบประมาณ 2510 นายจาลอง พลเดช นายอาเภอเมืองราชบุรี นายเดช ลิมปิทีป ศึกษาธิการอาเภอเมืองราชบุรี
โรงเรียนได้รับงบประมาณ 170,000 บาท พระครูสุทธิบุญญาการ
(บุญ จันทธัมโม) เจ้าอาวาสวัดแคทราย หาเงินสมทบอีก 45,000 บาท
รวมเป็นเงิน 215,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบวันครู จานวน 5 ห้องเรียน
บนที่ดินด้านทิศใต้ของวัด ทางวัดจัดซื้อให้เป็นเงิน 26,000 บาท
เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา
ได้ทาพิธีเปิดป้ายโรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2511
โดยนายยุทธ หนุนภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ปีงบประมาณ 2501 ประชาชนร่วมบริจาคเงินสร้างส้วมแบบนั่งยอง จานวน 3 ห้อง เป็นเงิน 1,200 บาท
ปีงบประมาณ 2504 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มอีก 2 ห้องเรียน เป็นเงิน 60,000 บาท
วั ด และโรงเรี ย นบริ จ าคเงิ น เพิ่ ม เติ ม 20,000 บาท รวมเป็ น เงิ น 80,000 บาท
เป็นอาคารแบบวันครูของกรมสามัญศึกษา และเงินบริจาคสร้างถังน้าซีเมนต์จานวน 6 ถัง
เป็นเงิน 9,100 บาท ได้รับเงินงบประมาณสร้างโรงอาหารแบบกรมสามัญศึกษาหนึ่งหลัง
เป็นเงิน 15,000 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษา
ตอนปลายเริ่มจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวนหนึ่งห้องเรียน
ปีงบประมาณ 2506 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง เป็นเงิน 25,000 บาท
ปีงบประมาณ 2507 ได้รับงบประมาณ 160,000 บาท ได้เงินบริจาคร่วมสมทบอีก 40,000 บาท
รวมเป็นเงิน 200,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบวันครูกรมสามัญ จานวน 3 ห้อง
ทางทิศตะวันตกของอาคารเรียน หลังที่ 1
ปีงบประมาณ 2508 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม 5 ที่แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เป็นเงิน 15,000 บาท
ปีงบประมาณ 2510 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง เป็นเงิน 15,000 บาท
ปีงบประมาณ 2517 ได้รับงบประมาณ 100,000 บาท จากเงินบริจาคและสมทบอีก 100,000 บาท
รวมเป็นเงิน 200,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบวันครูของกรมสามัญ จานวน 3 ห้อง
ทางทิศตะวันตกของอาคารเรียนหลังที่ 1
ปีงบประมาณ 2518 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม 5 ที่ แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เป็นเงิน 1,500 บาท
ปีงบประมาณ 2519 ได้รับเงินอุดหนุนจากสภาตาบลคูบัว สร้างโรงอาหารแบบ 312 เป็นเงิน 67,000 บาท
ประชาชนร่วมบริจาคเงินสร้างศาลาไทย เป็นเงิน 6,600 บาท และได้รับงบประมาณ
จาก กรมอนามัยสร้างถังเก็บน้าฝน จานวน 6 ถัง เป็นเงิน 9,100 บาท
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ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน หลังที่ 2 เพิ่มอีก 4 ห้องเรียน
เป็นเงิน 320,000 บาท สร้างบ้านพักครูหลังที่ 2 แบบองค์การบริหารส่วน
จังหวัดราชบุรี เป็นเงิน 65,000 บาท
ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู หลังที่ 3 แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เป็นเงิน 75,000 บาท
นายบัญญัติ ไชยกิจ ครูใหญ่คนที่ 3 เกษียณอายุ เมื่อ 30 กันยายน 2531
รวมเวลา 21 ปี
นายวิโรจน์ ธัญปราณีตกุล ดารงตาแหน่งคนที่ 4 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2531
ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2535 ปรับปรุงตาแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2533
นายชม กองทอง เป็นอาจารย์ใหญ่คนที่ 2 เป็นผู้บริหารคนที่ 5
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2535 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2541
โรงเรียนได้รับเงินบริจาคสร้างสนามวอลเลย์บอล 1 สนาม เป็นเงิน 80,000 บาท
จากกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ราชบุรี โดยการประสานของพลตรีพรเทพ เทพยสุวรรณ
รองเจ้ากรมการทหารช่าง
สร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้าและด้านทิศใต้ 82 ช่อง ระยะทาง 246 เมตร
โดยเงินบริจาค 246,000 บาท
นายนิวัติ รุกขพันธ์ เป็นอาจารย์ใหญ่คนที่ 3 เป็นผู้บริหารโรงเรียนแคทรายวิทยา
(บุญประชาสรรค์) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2541 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนทารั้วถาวรด้านทิศ เหนือริมคลองน้าทิ้งของชลประทาน
ทาสวนหย่อมที่จอดรถยนต์ทาสีบ้านพักครู ทาสีศาลาไทย
เป็นโรงเรียนแกนนาปฏิรูปการศึกษา กลุ่มโรงเรียนห้วยชินสีห์ ได้รับงบประมาณสร้างถัง
เก็บน้าฝนแบบ ผ.03 พิเศษ 1 ชุด 4 ถัง เป็นเงิน 67,000 บาท ซ่อมแซมโรงอาหาร
2 หลัง จากเงินบริจาค 110,000 บาท สร้างโต๊ะอาหาร 15 ชุด เป็นเงิน 50,000 บาท
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน 1 ชุด 50,00 บาท ใช้ในงานธุรการ
สร้างเสาธงใหม่จากเงินบริจาค 35,000 บาท
ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 จานวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน
เป็นเงิน 143,500 บาท ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินต่อเติมชั้นล่าง 2 ห้องเรียน
เป็นเงิน 110,000 บาท สร้างสนามเด็กเล่น หน้าอาคาร 2 ซ่อมแซมเรือนเพาะชา
ให้อยู่ในสภาพดี
ผ่านการประเมินผู้อานวยการคุณภาพ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544
ปีการศึกษา 2545 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก
และผ่านการประเมินคุณภาพระดับ 5 ดาว และโรงเรียนมาตรฐานระดับจังหวัด
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคูบัวเกมส์ ครั้งที่ 4
เข้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ต่อเติมอาคารเรียนแบบสปช. 105/29 เพิ่ม 2 หลัง 4 ห้องเรียน
โดยเงินบริจาค 100,000 บาท ใช้เป็นห้องสมุด
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคคอมพิวเตอร์ 11 ชุด วางระบบคอมฯ 20 ชุด
พร้อมติดตั้งจานรับสัญญาดาวเทียม
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เป็นโรงเรียนนาร่องโครงการคนดีศรีเมืองราช และเด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกาลัง
ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 8 ชุด
เป็นโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาเชิงระบบปฏิรูปการเรียนรู้และคุณภาพการศึกษา
จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม และเครื่องสนามเด็กเล่นจากเงินงบประมาณบริจาค
เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับสอง และโรงเรียนมาตรฐานอาหารปลอดภัย สุขาน่าใช้
เด็กไทยฟันดี ตามโครงการเด็กไทยทาได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัย
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จาก สมศ.
ขออนุญาตรื้อถอนบ้านพักครู 1 หลัง
รื้อส้วม 1 หลัง 5 ที่
ขออนุญาตรื้อถอนบ้านพักครู 1 หลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลคูบัว สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านหน้าโรงเรียน
และย้ายจากอาคาร 2 ไปจัดกิจกรรมเด็กก่อนวัยเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาที่โรงเรียน
และบันทึกรายการเชื่อมั่นประเทศไทยร่วม กับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และโรงเรียนเรียนดีประจาตาบล
ณ โรงเรียนแคทรายวิทยา (บุญประชาสรรค์)
วันที่ 14,19,20 กรกฎาคม ผ่านการประเมินภายนอก (รอบสาม) จาก สมศ.
วันที่ 30 กันยายน นายนิวัติ รุกขพันธ์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแคทราย
เกษียณอายุราชการ รวมระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง 14 ปี 11 เดือน 27 วัน
วันที่ 25 ตุลาคม นายสุวัฒน์ แก้ววันนา มารับตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
วัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) เป็นวันแรก
ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น
4 ห้องเรียน บันไดสองข้างใต้ถุนโล่ง จานวน 1 หลัง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
3,483,000 บาท (-สามล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน.-)
เป็นโรงเรียนประชารัฐ
----------ลาดับการพัฒนาจากอดีต ถึงปัจจุบัน โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์)
ได้พัฒนาศักยภาพได้ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ------------วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์)
-นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะพึงประสงค์ตามหลักสูตร
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
จัดการศึกษาบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
-สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
อัตลักษณ์ของผู้เรียน
-รักษ์ผ้าจก มรดกพื้นบ้าน บูรณาการพอเพียง

