
ภาพรวมของโรงเรียน 
1. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 
 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ เป็นโรงเรียนที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากสถานรับเลี้ยงเด็ก ลิตเติ้ล
สตาร์ ไบลิงกัวพรีสคูล โดยนางอัมพร กมลโกมุท เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตมี นางอนันตพร บุญติง เป็นครูใหญ่ 
นางสาวอัญรัตน์ ไพรพนาพงศ์ เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล นางสาวนารี พิกุลทอง เป็นผู้จัดการฝ่ายการเงิน และ
นางวรพรรณ นันทวงศ์ เป็นผู้จัดการฝ่ายทะเบียนนักเรียน มีจำนวนครูไทย ครูดนตรีและครูศิลปะ 7 คน ครู
ผู้ช่วย 7 คน ครูสอนภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา 6 คน แม่ครัว 1 คน พนักงานทำความสะอาด 3 คน พนักงาน
ขับรถ 2 คน และจำนวนนักเรียนชาย – หญิง อายุ 1.6 – 5 ปี จำนวน 120 คน มีอาคาร 1 หลัง ประกอบด้วย 
ห้องเรียน 7 ห้อง ห้องอาหาร 1 ห้อง ห้องนอน 3 ห้อง และห้องกิจกรรม 1 ห้อง สนามเด็กเล่น 1 สนาม 
ห้องยิม 1 ห้อง บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ 2 งาน 

ในปีการศึกษา 2551 สถานรับเลี้ยงเด็กลิตเติ้ลสตาร์ ไบลิงกัวพรีสคูล ได้ทำการหาสถานที่เพ่ือขยายชั้น
เรียน  และเพ่ือเปิดเป็นโรงเรียนอนุบาล 1 – 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เอกชนระบบสองภาษาโดยเพ่ือรองรับ
จำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ย.ศ.)” ที่ได้เปิดทำการเปิดสอนใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 โดยมีที่ตั้งคือ 222 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ – เชียงใหม่ลำปาง  ต.หนองผึ้ง      อ.สารภี  
จ.เชียงใหม่ 50140  หมายเลขโทรศัพท์ 053 -308935 ในปีการศึกษา 2554 ได้เปิดสอนระดับชั้นเตรียม
อนุบาลในปีการศึกษา 2555 ได้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3และในปีการศึกษา 2557  ได้เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปัจจุบันได้เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ในปี 2557  สถานรับเลี้ยงเด็กลิตเติ้ลสตาร์ ไบลิงกัวพรีสคูลและโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา มีจำนวน
นักเรียนเพิ่มมากขึ้น และโรงเรียนเป็นที่รู้จัก และได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารโรงเรียน โดยอาจารย์ชูเกียรติ อาจารย์อัมพร  กมลโกมุท จึงมีโครงการที่จะขยาย
โรงเรียน เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจใน
นโยบายการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่นอกบริการเดิมได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนยุวฑูตศึกษา
พัฒนา จึงได้จัดตั้งบริษัท ลิตเติ้ล สตาร์ ไบลิงกัว จำกัดขึ้น โดยมีนายเกียรติพัฒน์  กมลโกมุท เป็นกรรมการผู้มี
อำนาจลงนามดำเนินการหาสถานที่และขออนุญาตเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนแห่งใหม่  และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์” มีที่ตั้งคือ 
เลขที่ 216 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  มีนายเกียรติพัฒน์  กมล
โกมุท เป็นผู้บริหารโรงเรียน   

วันที่ 12 มกราคม 2558 ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา 
(เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) มีนายเกียรติพัฒน์  กมลโกมุท เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  

ในปี 2564 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ได้มีการขยายโรงเรียน เพื่อรองรับนักเรี ยนที่มี
จำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้ดำเนินการขอย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนจากเดิมเลขที่ตั้ง 216 หมู่ที่1 ตำบล 
หนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังสถานที่ตั้งใหม่เลขที่ 133 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง 



จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางอัมพร กมลโกมุท  นายชูเกียรติ กมลโกมุท เป็นผู้ก่อตั้ง และ นายเกียรติพัฒน์  กมล
โกมุท ปัจจุบันเปลี่ยน ชื่อ-สกุลเป็น นายแพทริค กาโมร เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต มีนางสายทอง พรหม
บุญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 

ในปี 2565 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ได้มีการขยายชั้นเรียนโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันโรงเรียนรองรับ
ความจุของนักเรียนทั้งหมดได้ถึง 1,085 คน 
 
ข้อมูลด้านที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ 

 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-222145 , 053-336840 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 

จำนวน 5 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา ตามท่ีโฉนดที่ดินเลขที่ 100489 เนื้อท่ี 1-1-40 ไร่,101309 เนื้อท่ี 3-1-18 ไร่

,101310 เนื้อท่ี 0-2-86 ไร่,101266 เนื้อท่ี 0-0-83 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน มีอาณาเขตติดต่อกับสถานที่

สำคัญของหมู่บ้าน ดังนี้ 

 

 
 ทิศเหนือ  
 ทิศใต ้
 ทิศตะวันออก 
 ทิศตะวันตก 



โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ อยู่บนถนนวงแหวนรอบ2 ทางตะวันตก ตั้งอยู่หลังร้านอาหาร

เดอะกู ๊ดว ิว ว ิลเลจ แม่เหียะ การเดินทางสามารถเดินทางได้ทุกฤดูกาล เดินทางได้ทั ้งรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ ไม่มีรถประจำทางผ่าน 

 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน 

 1. จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบกระทรวงศึกษาธิการ 

 2. เพื่อให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน  หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้แก่

ผู้เรียน  ครู  ผู้ปกครอง  และบุคลากรของโรงเรียน 

 3. เพ่ือให้บริการด้านวิชาการและบริการอ่ืนแก่ชุมชุน 

 

ปรัชญาของโรงเรียน 

 ปรัชญาของโรงเรียน คือ Building Skills for life 

 

ตราสัญลักษณ์ 

 

 

 

 

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์ 

 รูปคนหญิงชายจับมือกันในรูปวงกลม  แสดงถึงความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข สันติ โดย

ไม่แบ่ง เชื้อชาติ  ศาสนา  หรือเพศ  และรักใคร่กัน 

 รูปต้นไม้, นก, ลำธารน้ำและดวงอาทิตย์  แสดงถึงความสุข ความสมบูรณ์ และการรักษาชุมชน

สิ่งแวดล้อมให้ มีความเจริญและปลอดภัย 

อักษรย่อ ย.ศ.ร. 

 

 

 

 



สีประจำโรงเรียน คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน สีเทา  

 

 

 

ความหมายของสีประจำโรงเรียน 

 สีฟ้า สีน้ำเงิน เปรียบเสมือน ปัญญาความรู้ ความสงบ มั่นคง ความสุขุม นุ่มนวล มีอิสระและปลอด

โปร่ง มีความละเอียดรอบคอบ มีระเบียบ 

 สีเทา เปรียบเสมือน  มิตรภาพ ไหวพริบ ปัญญา มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ความมีระเบียบและการอยู่

ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนาภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

 
 


