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เรื่อง โรงเรียนสักงามวิทยา

รายละเอียด

 

ประวัติโรงเรียนสักงามวิทยา

                 กรมสามญัศกึษามนีโยบายใหโรงเรยีนที่มีความพรอมในการจดัการศกึษา  ขยายการศกึษาไปสูชนบท

ในรูปแบบโรงเรียนสาขา ซึ่งเป็นการใหโอกาสกับนักเรียนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาไดมีโอกาสศึกษาหาความรูใน

ปีการศึกษา  2531  โรงเรียนคลองลานวิทยาโดย  นายวินัย  อิสระธานันท  ซึ่งดํารงตําแหนงอาจารยใหญอยูใน

ขณะนัน้  ไดเลง็เหน็ความสาํคญัของการพฒันาเยาวชนในทองถิน่  จงึจดัตัง้โรงเรยีนสาขาขึ้น  และมีการพฒันาให

ความรูสรางความเจริญใหแกชุมชนตามลําดับดังน้ี  ปีการศึกษา  2531 ภาคเรียนที่ 1 มีการจัดตัง้หนวยเรียนที่ 

โรงเรียนนิยมราษฎร  ซึ่งหางจากโรงเรียนคลองลานวิทยาเป็นระยะ 14 กิโลเมตร โดยมี นายวินัย สีกิ และนาย

สมบูรณ  ทองใยบัว  เดินทางมาทําหน าที่สอนนักเรียน   ภาคเรียนที่ 2   ผูปกครองนักเรียน   และคณะกรรมการ

สถานศึกษาของหมูบานมอสมบูรณ ไดเขาพบนายวินัย  อิสระธานันท็  อาจารยใหญโรงเรียนคลองลานวิทยา  ขอ

ใหยายสถานที่เรียนมาอยู  บานมอสมบูรณซึ่งอยูหางจากโรงเรียนนิยมราษฎร  3 กิโลเมตร  เน่ืองจากนักเรียน

สวนใหญมีบานเรอืนอยูในหมบูานมอสมบรูณและเป็นชมุชนที่ใหญกวาดงันัน้จงึมีการ       ยายหนวยการเรยีนมาอยู

ที่โรงเรียนบานมอสมบูรณมิตรภาพที่189 โดยไดรับความอนุเคราะหจากหลวงพอปลัดริว้ จิตศรีโล เจาอาวาสวัด
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ศรีสมบรูณ  และนายอาํนวย  นัยวิรตัน อาจารยใหญโรงเรยีนบานมอสมบรูณมติรภาพที่  189  ใชเป็นอาคารสถาน

ที่กับทัง้ใหบุคลากรมาชวยสอนบางรายวิชา     

                 ปีการศกึษา  2532  มีจาํนวนนักเรยีน  90  คน  จดัหองเรยีน  1 - 1 - 0  ครูประจาํการ  2  คน  นักการ 

ภารโรง  1 คน โรงเรียนคลองลานวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนแมไดจัดการเรียนการสอนตามตารางสอนไดรับความ

อนุเคราะหจากอาจารยใหญโรงเรียนบานมอสมบูรณมิตรภาพที่  189  เป็นผูดูแลสาขา               

                 ปีการศกึษา  2533  จาํนวนนักเรยีน  151  คน  ครูประจาํการ  3  คน  โรงเรยีนคลองลานวทิยาไดมอบ

หมายใหนายวีรยุทธ  สุขไมตรี  มาปฏิบัติหน าที่เป็นหัวหน าสาขา                                                      

                 ปีการศกึษา  2534  มีจาํนวนนักเรยีน  151  คนมีครูประจาํการ 5  คน  จดัหองเรยีน  1 - 1 - 1 ในภาค

เรียนที่ 2โรงเรียนไดแตงตัง้หัวหน าสาขาคือ  นายวิรัตน  สระศรีแสง  เน่ืองจากหัวหน าสาขาคนเดิมถูกปองราย

และในชวงปลายปีนัน้  ไดมีการขึ้นป ายประชาสัมพันธโรงเรียนเป็นครัง้แรก  เพื่อใหเป็นที่รูจักของชุมชน

                 ปีการศกึษา  2535 จาํนวนนักเรยีน  118  คน ครูประจาํการ  5  คน  วนัที่  13  กรกฎาคม  2535  ผู

อาํนวยการโรงเรยีนคลองลานวิทยา  นายวินัย  อสิระะธานันท  ไดแตงตัง้ให  นายอะนน  บวัลม     ทาํหน าที่เป็น

หวัหน าสาขามอสมบรูณ  เน่ืองจากหวัหน าสาขาคนเดมิใหถกูออกจากราชการ           นายอะนน  บวัลม ไปประสาน

งานกบัผนํูาชมุชน ไดแก นายประจิม กลิน่เรณู  นายนเรศ  พึ่งประยูร  สมาชกิสภาจงัหวดักาํแพงเพชร นายแพทย

ปรชีา  มุสิกลุ  สมาชกิสภาผูแทนราษฎรจงัหวดักาํแพงเพชร  ไดตดิตอขอรบับรจิาคทีด่นิจาก  นายสุเทพ  จนัทราวิ

โรจน  ไดยกทีด่นิพื้นที่ไรออยซึ่งหางจากถนนลาดยาง  800  เมตร  ใหจาํนวน  30  ไร  ตอมา นายวีระ  เพง็ศริิ  ได

ยายมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา  และไดรับบริจาคที่ดินจากคณะกรรมการวัดมอมะนาว

จํานวน 20 ไร  และชาวบานไดบริจาคเพิ่มอีก 5 ไร 54 ตารางวา  คณะกรรมการโรงเรียนและคณะกรรมการ

สามัญศึกษาจังหวัด ลงความเห็นวาเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม เพราะอยูติดถนนลาดยาง                                

                 ปีการศึกษา 2538 มีจํานวนนักเรียน 318 คน ครูประจําการจํานวน 10 คน ไดดําเนินการกอสราง

อาคารเรียนชัว่คราว โดยขอความรวมมือจากผูนําชุมชน ผูปกครอง และประชาชนทัว่ไป โดยไดรับความ

อนุเคราะหจาก นายสมพล ตันติสันติสม ผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร และ นายยงยุทธ  อินทร

สําเภา ผูอํานวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา จนกระทัง่การกอสรางอาคารเรียนชัว่คราวเสร็จเรียบรอย ไดมีการ

ยายโรงเรียนบานมอ-สมบรูณมิตรภาพที่ 189 มาอยูที่ หมูบานมอมะนาว หมูที่ 6 ตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน

จังหวัดกําแพงเพชร  ในวันที่ 29  ตุลาคม  2538                     

                 ปีการศกึษา   2539   ไดรบัความอนเุคราะหจาก  นายแพทยปรชีา  มุสิกลุ  นายเรอืงวทิย   ลิกค ดร.คนึง

ไทยประสิทธิ ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดกําแพงเพชรใหการดูแล  จนกระทัง่กระทรวงศึกษาธิการ  ได

ประกาศจดัตัง้เป็นโรงเรยีนสกังามวิทยา   เมื่อวนัที่  30  เมษายน  2539  และกรมสามญัศกึษาไดแตงตัง้ให นายอ

ะนน  บัวลม  ดํารงตําแหนงครูใหญโรงเรียนสักงามวิทยา โดยมีนักเรียนจํานวน  394 คน  ครูประจําการ  10 คน
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นักการภารโรง 1 คน จัดหองเรียนแบบ 3 - 5 - 3  กรมสามัญศึกษาไดอนุมัติใหจัดสรางอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก

 ข  ค                        

                 ปีการศกึษา 2541 ไดเปิดทาํการสอนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายเป็นปีแรก มีนักเรยีนจาํนวน 486

คน ครูประจาํการ 12 คน ครูอตัราจาง 6 คน นักการภารโรง 2 คนจดัหองเรยีนแบบ 4 - 3 - 2 - 2 - 0 - 0                   

                 ปัจจบุนัโรงเรยีนสกังามวิทยา   ตัง้อยู   เลขที่  1   หมู   6  ตาํบลสกังาม อาํเภอคลองลาน  จงัหวดักาํแพง

เพชร มีเน้ือที่   25 ไร 54 ตารางวา  เป็นโรงเรยีนสหศกึษามีขาราชการครูทัง้สิน้ 16 คน พนักงานราชการ  2  คน 

ครูอัตราจาง  1 คน  เจาหน าที่ธุรการ 1 คน นักการภารโรง    2 คน  จัดการศึกษาเป็น  2 ระดับคือ มัธยมศึกษา

ตอนตนจํานวน  6 หองเรียน และ มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 9 หองเรียน  มีนักเรียนทัง้สิน้  405 คน โดยมี

นายฐานวัฒน เศรษฐีธีรยศ  เป็นผูอํานวยการโรงเรียน

 

คําสําคัญ : โรงเรียน

ที่มา : http://sakngam.ac.th/data_31999

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-08-18

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=859&code_db=610013&code_type=05
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