
ข้อมูลชุมชน 
 

4.1 สภาพทั่วไป  เป็นชุมชนขนาดกลาง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนา 
อิสลาม บริเวณโรงเรียนโดยรอบประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่บ้านจัดสรร  อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม            
หอพัก   โรงแรม ธนาคาร โรงพยาบาล  ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร  การเดินทางมีการคมนาคมทางบก
สะดวก โดยใช้เส้นทางผ่านถนนศรีนครินทร์   และถนนพัฒนาการ 
 
 4.2  ศาสนา ผู้ปกครองและนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม 
และศาสนาคริสต์  และอ่ืนๆ   
 

4.3 อาชีพที่ส าคัญ  รับจ้าง  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว  
 

4.4 ข้อมูลผู้ปกครอง 
 ศาสนา พุทธ อิสลาม คริสต์  

ระดับการศึกษา     
ประถมศึกษาปีที่ 4    คิดเป็นร้อยละ  10.50 
ประถมศึกษาปีที่ 6    คิดเป็นร้อยละ  36.12 
ประถมศึกษาปีที่ 7    คิดเป็นร้อยละ  0.72 
มัธยมศึกษาปีที่ 3     คิดเป็นร้อยละ  24.46 
มัธยมศึกษาปีที่ 6     คิดเป็นร้อยละ  16.69 
ประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   คิดเป็นร้อยละ 4.75 
ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 2.88 
ปริญญาตรี     คิดเป็นร้อยละ 3.74 
ปริญญาโท     คิดเป็นร้อยละ 0.14  
 
 

การประกอบอาชีพ   
รับจ้าง     คิดเป็นร้อยละ   82.01 
นักธุรกิจ/ค้าขาย           คิดเป็นร้อยละ   10.36 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ   คิดเป็นร้อยละ  4.41 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ   คิดเป็นร้อยละ 2.59 
รับราชการ    คิดเป็นร้อยละ 2.45 
เกษตร             คิดเป็นร้อยละ   0.29 
อ่ืนๆ       คิดเป็นร้อยละ 1.44 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ   คิดเป็นร้อยละ 0.86  
 
 



 รายได้ 
  ต่่ากว่า 100,000 บาท/ปี    คิดเป็นร้อยละ  78.71   
  รายได้ 100,001 – 149,000 บาท/ปี คิดเป็นร้อยละ  14.24 

รายได้ 150,000 – 300,000 บาท/ปี คิดเป็นร้อยละ  4.46 
รายได้มากกว่า 300,000 บาท/ปี  คิดเป็นร้อยละ  2.59 
 

4.5 หน่วยงานราชการ 
ส่านักงานเขตสวนหลวง  ไปรษณีย์พัฒนาการ  สถานีต่ารวจนครบาลคลองตัน 
 

4.6 หน่วยงานเอกชน/ธนาคาร 
ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารออมสิน   

ธนาคารธนชาต  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารทหารไทย 
 

4.7 โรงพยาบาล  /ศูนย์สาธารณสุข 
โรงพยาบาลวิภาราม   โรงพยาบาลสมิติเวช   ศรีนครินทร์   ศูนย์บริการสาธารณสุข 22  

(วัดปากบ่อ )  ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ( ประสงค์ – สุดสาคร ตู้จินดา )  ศูนย์บริการสาธารณสุข  
( ศูนย์สาขา ) 22 ซอยอนามัย 
 

4.8 สถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  โรงเรียนระดับมัธยม ได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   

โรงเรียนประสานวิทย์วัฒนา  โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ 
 

4.9 รถโดยสารประจ าทาง 

สายรถ 
ประเภทรถ 

ต้นทาง ปลายทาง 
ปรับอากาศ ธรรมดา 

11 -  หมู่บ้านผาสุข พัฒนาการ ประตูน้่า 
11  - ประเวศ มาบุญครอง 
92  - เคหะร่มเกล้า อนุสาวรีย์ชัย 
133 -  เคหะบางพลี พระโขนง 
145   ปากน้่า สมุทรปราการ สถานีขนส่งหมอชิตใหม่ 
206   อู่ศรีนครินทร์ ม.เกษตร บางเขน 
207   ม.รามค่าแหง หัวหมาก ม.รามค่าแหง บางนา 
207 -  ศรีเอ่ียม บางนา แฮปปี้แลนด์ 
517  - ม.เทคโนโนยีเจ้าคุณฯ

ลาดกระบัง 
สถานีขนส่งหมอชิตใหม่ 

519  - มีนบุรี สาธุประดิษฐ์ 
537  - เคหะบางพลี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
550  - สนามบินสุวรรณภูมิ เซ็นทรัลลาดพร้าว 



 
รถสองแถวประจ าทาง 

- สายต้นทางหมู่บ้านนักกีฬา ปลายทางตลาดเอ่ียมสมบัติ 
- สายต้นทางห้างสรรพสินค้า แมกซ์ แวลู พัฒนาการ   ปลายทางห้างสรรพสินค้า               

ซีคอนสแควร์ 
 รถตู้ร่วมบริการ 

- สายต้นทางปากน้่า ปลายทางห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ 
- สายต้นทางห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์  ปลายทางห้างสรรพสินค้า  เดอะมอลล์          

บางกะปิ 
- สายต้นทางห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์  ปลายทางมหาวิทยาลัยรามค่าแหง             

วิทยาเขตหัวหมาก 
- สายต้นทางมหาวิทยาลัยรามค่าแหง วิทยาเขตบางนา                                          

ปลายทางมหาวิทยาลัยรามค่าแหง วิทยาเขตหัวหมาก 
รถไฟ  สถานีรถไฟหัวหมาก เป็นบริการขนส่งมวลชนของการรถไฟแห่งประเทศไทย  ตั้งอยู่ถนน        

ศรีนครินทร์ ฝั่งตะวันตก ห่างจากโรงเรียน ประมาณ 600 เมตร  
 รถไฟฟ้าคู่ขนานสนามบินสุวรรณภูมิ   สถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก เป็นบริการของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย ต้นทางสถานีพญาไท  ปลายทางสถานีสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ถนนศรีนครินทร์ฝั่งตะวันออก ตรงข้าม
กับสถานีรถไฟหัวหมาก ห่างโรงเรียน ประมาณ 600 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 


