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ประวัตโิรงเรียนช่องแคพิทยาคม 
 
 
 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 

ประวัติโรงเรียนช่องแคพิทยาคม    
 

  โรงเรียนช่องแคพิทยาคม  อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  เดิมเป็นสาขาของโรงเรียน จันเสน
เอ็งสุวรรณอนุสรณ์  โดยอาศัยสถานที่เรียนของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (สปอ.ตาคลี)  จ านวน 1 ห้องเรียน 
หลังจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้แยกเป็นเอกเทศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่ เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2540   ใช้ชื่อว่า  โรงเรียนช่องแคพิทยาคม  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายสวง และนางฉลวย พรหมจันทร์  จ านวน 25 ไร่ และแต่งตั้งให้ นายจันทร์  
เพ็ชรยิ้ม  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่      
 ปีการศึกษา  2541  ได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมมิตรภาพตาคลี  บริจาคเงินจ านวน  90,000 
บาท  สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1 หลัง จ านวน  2 ห้องเรียน  และได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรม
สามัญศึกษา  จ านวน 1,200,000 บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร  1  หลัง   
  ปีการศึกษา 2544  นางนิทราภรณ์  เกตุเดชา  ได้รับแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2544  ได้ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนมาเป็นล าดับ  โดยประสานงานระดมทุนทรัพย์จาก
ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มาร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา  ได้รับบริจาคจาก
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและชุมชนสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม   มูลค่า 360,000 บาท     
  ปีการศึกษา 2545  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา  จ านวน  16,100,000 บาท  
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล.พิเศษ  หลังคาทรงไทย  พร้อมสิ่งก่อสร้างอีก 7 รายการ  และได้รับ
บริจาคจากบริษัทอิเลคทรอนิกส์ ก่อสร้างห้องปฏิบัติทางภาษา  เป็นเงินมูลค่า 320,000 บาท    
  ปีการศึกษา 2546  ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ก่อสร้างโรงอาหาร แบบ 300 ที่นั่ง
และถังประปาพร้อมเครื่องกรองน้ าดื่ม    
  ปีการศึกษา 2547 ได้รับบริจาคที่ดินเพ่ิมเติม  จากนายสวง และนางฉลวย  พรหมจันทร์ อีกครั้ง 
จ านวน 4 ไร่ 20 ตารางวา   และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ระดมทุนทรัพย์เพ่ือก่อสร้าง
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ จากชั้นล่างอาคารเรียน 216 ล.พิเศษ หลังคาทรงไทย 2 ห้องเรียน   
 
  ปีการศึกษา 2548   ได้ระดมทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง รั้วและป้ายโรงเรียน   มณฑปพระพุทธรูป
ประจ าโรงเรียน  ศาลพระภูมิ  ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน  
  ปีการศึกษา 2549  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนน าปฏิรูปการสอนของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3     
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  ปีการศึกษา 2550  ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อสร้าง
อาคารเรียนแบบ 108 ล   จ านวน 4,990,000 บาท  
      - ได้รับบริจาคจากพระครูสังฆรักษ์ประนพ  ฐิตคฺโธ (หลวงหนุ่ย)    ก่อสร้าง    เรือน
พยาบาล จ านวน 700,000 บาท  
  - ได้รับบริจาคจากนายวันชาติ  เหลืองบ ารุงรักษ์  ก่อสร้างส านักงานอ านวยการ  จ านวน 
300,000 บาท       
  - นายสวง  พรหมจันทร์ และชุมชนร่วมจัดท าผ้าป่าเพื่อก่อสร้างซุ้มยอดนางวิหาร
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน   
     - โรงเรียนได้เปิดสอนวิชาชีพ (ปวช.)    โดยท าการตกลงร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพอินทร์
บุรีเปิดได้สองสาขาคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และโปรแกรมช่างยนต์   
    - โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นน าของ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครสวรรค์เขต 3 ปี พ.ศ. 2551  โรงเรียนสามารถพัฒนาทางด้านวิชาการ  อาคารสถานที่  และ
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนจนสามารถได้รับการรับรองคุณภาพในการประเมิน  จาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) รอบที่สอง 
  ปี พ.ศ. 2552  ได้รับบริจาคเครื่องออกก าลังกายจากชุมชน จ านวน 5 เครื่อง  จัดท า
สนามฟุตซอล  สนามเปตอง  และปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา   
  ปี พ.ศ. 2553  กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้
จัดสร้างหอประปาพร้อมเครื่องกรองน้ า ให้โรงเรียนในวงเงินงบประมาณ 1,200,000.- บาท  
  ปี พ.ศ. 2554  โรงเรียนได้ยกเลิกการเปิดสอนวิชาชีพ(ปวช.) เนื่องจากไม่มีนักเรียนที่
ประสงค์จะเรียนวิชาชีพ   และโรงเรียนได้แยกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3  มา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42   
  ปี พ.ศ. 2555  โรงเรียนได้ผ่านการประเมินต้นแบบโรงเรียนดีศรีต าบล  โรงเรียนได้ผ่าน
การประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
  ปี พ.ศ. 2555-2556  โรงเรียนได้รับครูต่างชาติ จากหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา 
จ านวน 1 คน  เพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับคณะครูและนักเรียน และรับครูฝึกสอนชาวจีน จ านวน 1 คน 
  ปี พ.ศ. 2557  นายดรุณ  พ่วงพุ่ม  ได้รับแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  แทน
ผู้บริหารคนเดิมท่ีเกษียณอายุราชการ  เมื่อวันที่  9 มกราคม 2557   
    ปี พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ดนตรีไทย 101,000 บาท   
    ปี พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ก่อสร้างอาคารแบบ102/27 (โรงฝึกงาน) 1 หลัง จ านวน 2,672,000.- บาท     
     ปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6    โดยมี   นายจักรกฤษณ์  
สนอ่วม เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  และนายพีรภัทร์ วงศ์กาฬสินธุ์  เป็นรองผู้อ านวยการ   มีข้าราชการครู 
18 คน  ครูพนักงานราชการ 1 คน  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน  นักการภารโรง 1 
คน  และมีนักเรียนทั้งสิ้น จ านวน 222 คน 
     ได้ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนมาเป็นล าดับ  โดยประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น และ
องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มาร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา โรงเรียนสามารถพัฒนาทางด้าน
วิชาการ  อาคารสถานที่  และสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน 
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สัญลักษณ์ส าคัญ    

 
ชื่อโรงเรียน   ช่องแคพิทยาคม   
อักษรย่อ       ช.พ. 
วันประกาศจัดตั้งโรงเรียน สิงหาคม 2540    
ค าขวัญ     สะอาดกาย  สะอาดใจ  ว่องไวการเรียนรู้  
คติธรรม      ปญฺญฺา โลกสฺมิ  ปชฺโชโต  (ปญัญาเป็นแสงสว่างในโลก) 
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน   หลวงพ่อพรหม ถาวโร 
สีประจ าโรงเรียน         เหลือง-ชมพู    

      สีเหลืองก หมายถึง การมีคุณค่าทางสติปัญญา ทั้งร่างกาย 
                                  และจิตใจ 

              สีชมพู   หมายถึง ความรักและมิตรภาพในหมู่คณะ 
 

สัญลักษณ์โรงเรียน      หลวงพ่อพรหม พระยาคชสาร ระฆังพานทอง  
                                        ลายไทยล้อมรอบวงกลม  
       หลวงพ่อพรหม ถาวโร เกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นศูนย์รวม 
       ความเชื่อมั่นลูกเหลือง-ชมพู ให้มีจิตใจเข้มแข็งและยิ่งใหญ่ 
        ดังพระยาคชสารและมีความดีงาม ก้องกังวาลไปไกลดั่งเสียง 
       ระฆัง บนพานทองมีความเป็นไทยผูกพันกับท้องถิ่น 
 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน    ต้นแคฝรั่ง  
       เป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบ วินัย และความสามัคคี    

(ต้นแคฝรั่ง จะออกดอกในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน    
  เป็นพวงสีขาวเรียงกันเป็นระเบียบและสวยงามมาก) 

 

ที่ดินของโรงเรียน    จ านวน     29  ไร่     -  งาน      20  ตารางวา 
เขตการปกครอง   องค์การบริหารส่วนต าบลช่องแค 
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  เป็นพื้นที่ราบผืนเดียวติดต่อกัน 

   เขตการปกครอง   องค์การบริหารส่วนต าบลช่องแค 
   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาคนปัจจุบัน   นายนิคม  ทับทิมแพง 
   ท าเนียบผู้อ านวยการ  1. นายจันทร์      เพ็ชรยิ้ม   2540 - 2544 
       2. นางนิทราภรณ์    เกตุเดชา   2544 - 2557 
       3. นายดรุณ        พ่วงพุม   2557 - 2559 
       4. นายจักรกฤษณ์   สนอ่วม   2559 – ปัจจุบัน 
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ที่ตั้งปัจจุบัน    
 

  โรงเรียนช่องแคพิทยาคมตั้งอยู่เลขที่ 229  หมู่ที่ 10  ต าบลช่องแค  อ าเภอตาคลี  จังหวัด
นครสวรรค์  รหัสไปรษณีย์  60210 
 
 

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร    
 

  โทรศัพท์    056-009-562     
โทรสาร     056-009-562            

 เว็บไชต์โรงเรียน www.ckpsc.ac.th 
 อีเมลล์โรงเรียน ckp2report@gmail.com 
 
 

แผนที่โรงเรียน    
 

 
                ภาพแผนที่ดาวเทียมโรงเรียนช่องแคพิทยาคม 

 

mailto:ckp2report@gmail.com

