
ประวัติโรงเรียนสรรพวิทยาคม

 โรงเรียนสรรพวิทยาคมเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 38 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู 
เลขที่ 51 ถนนประสาทวิถี อําเภอแมสอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย 63110 จัดตั้งและเปดทํา
การสอนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2458 ชื่อ “โรงเรียนประจําอําเภอแมสอด” ตั้งอยูในบริเวณ
วัดมณีไพรสณฑ ถนนอินทรคีรี อําเภอแมสอด ทําการสอนตั้งแตชั้นประถมปที่ 1 ถึงชั้นประถมปที่ 3 
มีนายเทง  สุขนาม เปนครูใหญคนแรก
พ.ศ. 2460 – 2464  นายปลีก  แสนวงษ ดํารงตําแหนงครูใหญคนที่ 2
พ.ศ. 2464 – 2468  นายทองอยู  วงษภูมิ ดํารงตําแหนงครูใหญคนที่ 3
พ.ศ. 2468 – 2481  นายบริบูรณ (แนบ)  อินทรสูตร ดํารงตําแหนงครูใหญคนที่ 4
พ.ศ. 2478  พระสมัครสรรพการ นายอําเภอแมสอด ไดของบประมาณกระทรวงธรรมการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ) มาสรางอาคารเรียนถาวรในที่ดินราชพัสดุ ริมถนนประสาทวิถี (ที่ตั้งโรงเรียน
ในปจจุบัน) แลวยายโรงเรียนออกจากวัดมณีไพรสณฑ
พ.ศ. 2481  นายมงคล  ยุวะเวส  ดํารงตําแหนงครูใหญคนที่ 5 ไดขยายชั้นเรียนจนถึง
ชั้นมัธยมปที่ 3 ใน พ.ศ. 2486
พ.ศ. 2488 – 2489  นายทรง  ยิ่งยวด ดํารงตําแหนงครูใหญคนที่ 6
พ.ศ. 2489 – 2497  นายสุเมธ  สารวิทย ดํารงตําแหนงครูใหญคนที่ 7 ไดขยายชั้นเรียนจนถึง
ชั้นมัธยมปที่ 6 และในขณะเดียวกันก็ลดชั้นประถมลงปละชั้น นอกจากนี้ยังไดพัฒนาและปรับปรุง
การศึกษาใหกาวหนา และไดขยายบริเวณโรงเรียนใหกวางขวางออกไป โดยไดรับความรวมมือ
และชวยเหลือจาก นายทรงศักดิ์  ภูมิพานิช คหบดีอําเภอแมสอดไดบริจาคเงินจํานวน 10,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถวน) ซื้อที่ดินดานหลังโรงเรียนใหเปนกรรมสิทธิ์ ของโรงเรียนจนถึงปจจุบัน
พ.ศ. 2499  กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใหโรงเรียนเปลี่ยนชื่อใหม เปน โรงเรียนแมสอด 
“สรรพวิทยาคม” ในสมัยนายเทพ ไกรโชค ดํารงตําแหนงครูใหญคนที่ 8
พ.ศ. 2502  นายถนอม  สังขพิทักษ ดํารงตําแหนงครูใหญ คนที่ 9 ไดตัดชั้นมัธยมปที่ 1, 2 และ 3 
ออก และเปลี่ยนชื่อเรียกชั้นมัธยมปที่ 4 , 5 และ 6 เปนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 , 2 และ 3 และ
ไดรับบริจาคเงินจากประชาชน เพื่อสรางอาคารผูปกครองสงเคราะห เพื่อใชเปนอาคารเรียน
พ.ศ.2511 – 2516  นายชื่น  ศรีสวัสดิ์ ดํารงตําแหนงอาจารยใหญ ซึ่งเปนผูบริหารคนที่ 10 โรงเรียน
ไดรบัคดัเลอืกเขาโครงการโรงเรยีนมธัยมศกึษาในชนบท (โครงการ คมช.) และไดรบังบประมาณเพือ่
สรางโรงฝกงาน 2 หลัง หอประชุม สนามบาสเกตบอลรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก และไดรับความชวย
เหลือในดานอุปกรณการเรียนการสอน จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและ
องคการยูนิเซฟ
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พ.ศ. 2514  คณะศิษยเกาโรงเรียน แมสอด “สรรพวิทยาคม” ไดกอตั้งสมาคมศิษยเกา
แมสอด “สรรพวิทยาคม” ขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2514 โดยมี นายจันทร  ทัศนียานนท เปนนายก
สมาคมคนแรก
พ.ศ. 2516  นายสําราญ  ดีมงคล ผู บริหารคนที่ 11 ดํารงตําแหนงอาจารยใหญเพียง
6 เดือน นายจรูญ  ฉํ่ากมล ไดยายมาดํารงตําแหนง อาจารยใหญแทนในปเดียวกัน
พ.ศ. 2521 โรงเรียนแมสอด “สรรพวิทยาคม” ไดรับการกําหนดตําแหนงผูบริหารโรงเรียน จาก
ตําแหนงอาจารยใหญ เปนตําแหนงผูอํานวยการ ซ่ึงตรงกับสมัย นายจรูญ ฉํ่ากมล จึงถือวาเปน
ผูอํานวยการคนแรกของโรงเรียน และเปนผูบริหารคนที่ 12
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2521 กระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.กอ  สวัสดิพานิช รัฐมนตรี ชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน ลงนามในหนังสืออนุมัติใหโรงเรียนเปล่ียนชื่อเปน 
“โรงเรียนสรรพวิทยาคม” ตั้งแตวันที่ 7 พฤศจิกายน 2521
เพื่อมิใหเกิดความสับสนกับชื่อของโรงเรียนแมสอด ซึ่งเปนโรงเรียนประถมศึกษาของอําเภอ 
นอกจากนี ้โรงเรยีนยงัไดรบังบประมาณสรางอาคารเรยีน 318 ค. จาํนวน 18 หอง และอาคารช่ัวคราว 
จํานวน 4 หอง
พ.ศ. 2525 นายลํายง  บอนอย ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนซึ่งเปนผูบริหารคนที่ 13  
ไดรบัเลอืกเปนประธานกลุมโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัตาก และไดรบัการจดัสรรงบประมาณสราง
โรงฝกงาน จํานวน 1 หลัง และบานพักครู จํานวน 1 หลัง
พ.ศ. 2532 นายสมนึก ยุวพันธุ ยายมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ซึ่งเปน
ผูบริหารคนที่ 14 กระทั่งนายสมนึก ยุวพันธุ ไดรับคําสั่งจากกรมสามัญศึกษา ใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดตาก 
พ.ศ. 2535  วาที่รอยตรี ไพศาล  ประทุมชาติ มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ซึ่งเปนผูบริหารคนท่ี 15 และเริ่มพัฒนาพื้นที่บริเวณหนาอาคาร 318 ป. รวมทั้งบริเวณบานพักครู
รอบๆ โรงเรียนปรับปรุงอาคารและจัดทําปายชื่อโรงเรียน รื้อถอนอาคารเกาที่ชํารุดออก เนื่องจาก
ไดรับงบประมาณ กอสรางอาคารโรงอาหาร หอประชุมแบบ 101ล./27 จํานวน 1 หลัง
พ.ศ. 2539  นายสมศักด์ิ  จงรู ธรรม ยายมาดํารงตําแหนงผู อํานวยการคนที่ 16 และ
ไดรับการคัดเลือกเปนประธานกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดตาก กลุมที่ 2
พ.ศ 2542  นายไพรัตน  ใยดี ยายมาดํารงตําแหนงผู อํานวยการ คนที่ 17 ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนประธานกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดตากกลุมที่ 2 และเปนประธานสหวิทยา
เขตเจาพะวอ ไดดําเนินนโยบายการมีสวนรวม โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นเปน
ชุดแรก โดยมีนายสุชาติ  ตรีรัตนวัฒนา เปนประธานคณะกรรมการคนที่ 1 ของโรงเรียนมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการผูปกครองและชุมชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมโรงเรียน พัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดลอม โดยใหผูปกครองและ ชุมชนมีสวนรวม คณะกรรมการผูปกครองและครู ติดตั้งพัดลม
ตามหองเรียนทุกหองเรียน สมาคมศิษยเกาแมสอด “สรรพวิทยาคม” จัดทํายกระดับถนน 
ดานหนาอาคารวิทยาศาสตรดวยยางแอสฟลติก 
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 โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ ปการศึกษา 2554 เปนโรงเรียนรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ ปการศึกษา 2554 - 2556 รับโลพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงงานเยาวชนไทยทําดีถวายในหลวง ปการศึกษา 2555
เปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ปการศึกษา 2556 เปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2544 – 2550  นายเดช  รักการ ยายมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการ คนที่ 18 
โรงเรียนรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)
พ.ศ. 2551 - 2552  นายชาญณรงค  ภูมิถาวร ยายมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการคนที่ 19
พ.ศ. 2552 - 2554  นายธวัช  ธิวงศคํา ยายมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการคนที่ 20
จัดทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
พ.ศ. 2553 โรงเรียนเขารวมโครงการจัดการศึกษา เปนศูนย  Education  Hub ในภูมิภาคอาเซียน
เปดหองเรียนพิเศษพหุภาษา (MP)
พ.ศ. 2554 - 2562  นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ ยายมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการคนที่ 21
พ.ศ. 2555 โรงเรียนไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ World Class Standard School 
หองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)
พ.ศ. 2556 เปดหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (SMAT)
พ.ศ. 2558 จัดการเรียนการสอนโดยเปดโอกาสใหนักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด/ความสนใจ 
เปดแผนการเรียนภาษาจีน/ภาษาเมียนมา 
พ.ศ. 2559 จัดทําหลักสูตรบูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ศ. 2560 เปดแผนการเรียนหองเรียนอาชีพ สาขาคอมพิวเตอร และการบัญชี
พ.ศ. 2561 เปดหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรเขมขน (ISM) สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
และวิศวกรรมศาสตร
พ.ศ. 2562 - ปจจุบัน นางสุภัทร  เงินดี  ยายมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการ คนที่ 22
พ.ศ. 2562  ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษา 
( 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ) จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10 11



ปการศึกษา 2557
 1. รางวัลดีเดน สุดยอดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศจากกรมอนามัย
 2. รางวัลพระราชทาน ประกาศเกียรติคุณ โครงการลดเมืองรอนดวยมือเราที่ 9 จัดโดยสถาบัน
 สิ่งแวดลอม รวมกับโตโยตา
 3. เหรียญทอง อันดับ 1 ระดับประเทศ ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ดนกระบวนการจัดการ
 เรียนรู ประจําป 2557 จากคุรุสภา
 4. โลเกยีรตคิณุ หนวยงานทีเ่ปนพลงัสาํคัญในการขยายผลการขบัเคลือ่นปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 ดานการศึกษา จากศูนยสถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิสถิรคุณ
ปการศึกษา 2558
 1. โลรางวัลยอดเยี่ยม ระดับประเทศ สถานศึกษาที่จัดการแนะแนวดีเดน ปการศึกษา 2558 
 จากสมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย
 2. โลรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเดนทางวัฒนธรรมดานดนตรีไทยและดนตรีพื้นบาน 
 จากกระทรวงวัฒนธรรม
 3. โลประกาศเกียรติคุณ รางวัลผลงานดีเดนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เนื่องใน 

“วันงดดื่มสุราแหงชาติ” จากกระทรวงสาธารณสุข
 4. โลเกียรติยศ สถานศึกษาดีเดน ดานกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระดับทอง 
 จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 38
 5. เกียรติบัตร ผู ทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ดานการเฝาระวัง
 ทางวัฒนธรรม ประเภทสถานศึกษา จากกระทรวงวัฒนธรรม

ปการศึกษา 2559
 1. โล เกียรติยศ รางวัลพระราชทาน ประโยชนสุขแหงมหาชน  โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
 กิตติคุณ ตามโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “เยาวชนไทย ทําดี 
 ถวายในหลวง” จากกลุมกัลยาณมิตร เพื่อเครือขายวิถีพุทธ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 2. โลรางวัล สถานศึกษาที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค
 อาเซยีน Thailand Education Hub : Academic Festival 2017 จากสาํนกังานคณะกรรมการ
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. ผานเกณฑการประเมินการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ระดับองคกร (School Quality 
 Award : SCQA) จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. โลเชิดชูเกียรติรางวัลเสมา ปปส. ผลงานดีเดนระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว 
 ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปการศึกษา 2558 จากกระทรวงศึกษาธิการ
 5. รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันหุนยนตระดับประเทศรายการ Index Robotics School 
 League 2017  จากบริษัท อินโนเวตีฟเอ็กเพอริเมนต จํากัด
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ปการศึกษา 2560

1. รางวัลพระราชทาน โลเกียรติยศ “ประโยชนสุขแหงมหาชน” ตามโครงการคุณธรรม

 เฉลมิพระเกยีรต ิกติตคิณุ ตามโครงการพฒันาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “เยาวชนไทย 

 ทําดี ถวายในหลวง” จากกลุมเครือขายกัลยาณมิตร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมกับ

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. รางวัล THAILAND MASTER YOUTH 2018 รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาวชนตนแบบ

 แหงป สาขาวิชาการ  ชมรมสรางสรรคและพัฒนาเยาวชนแหงประเทศไทย

3. ไดรับรางวัล 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง ในการแขงขันหุนยนตนานาชาติ 

 World Robot Games 2017 ณ  ประเทศสิงคโปร

4. โลรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 การแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย คร้ังที่ 6 

 ชิงถวยรางวัล “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ Convention Hall  

 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

5. โลรางวัลชนะเลิศ การแขงขันหุนยนต World Robot Games Thailand Championship 

 2017 และเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันหุนยนตนานาชาติ จํานวน 10 รายการ

6. โลรางวัล  MOE AWARDS  ปการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเดน ประเภทสถานศึกษา 

 สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากกระทรวงศึกษาธิการ

7. เกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษาที่สงเสริมและสนับสนุนโครงการเยาวชนตนแบบดานดนตรีไทย 

 ประจําป 2560 จากกระทรวงวัฒนธรรม

 6. รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันตอบปญหาอาเซียนระดับมัธยมศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 7  
(7th ASEAN Quiz, National Level) จากสํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ รวมกับสํานักงาน

 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 7. ชนะเลศิ การแขงขนัฟตุบอลธนาคารโรงเรยีน ระดบัภมูภิาค จดัโดยธนาคารออมสินแหงประเทศไทย
 8. ชนะเลิศ การแขงประกวดดนตรี TO BE NUMBER ONE ประเภทดนตรีสตริง Season 5 
 ประจําป 2559 จัดโดย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
 9. ชนะเลิศ การนําเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รูปแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการ
 เพื่อพัฒนาทักษะ การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ในศตวรรษที่ 21 จากสํานักงานเขตพื้นที่
 การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
10. รางวัลดีเดน การนําเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เรื่อง การเตรียมผูเรียนใหสอดคลองกับ 
 ศตวรรษที่ 21 จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
     - ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
     - ดานการพัฒนาการศึกษาสูประชาคมอาเซียน
     - ดานการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     - ดานการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร
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ปการศึกษา 2561

1. ไดรับรางวัลชนะเลิศ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง และรางวัล Performance 

 Award Thailand ในแขงขันหุนยนตนานาชาติ World Robot Games 2018 ณ ประเทศ

 ฟลิปปนส

2. โลเกียรติยศ ดีเยี่ยม ระดับประเทศ ในการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

 เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง จากกลุมกัลยาณมิตรเพื่อเครือขายวิถีพุทธรวมกับสํานักงาน

 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. โลพระราชทาน รางวัลชมเชย การประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ ชิงถวยพระราชทาน

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกระทรวงวัฒนธรรม

4. โลรางวัลคุณภาพ แหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office Of the Basic 

 Education Commission Quality Award ) : OBECQA  จากกระทรวงศึกษาธิการ

5. เกียรติบัตร ผานการประเมินรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 (Office Of the Basic Education Commission Quality Award : OBECQA) ซึ่งแสดงถึง

 การบริหารจัดการ  ดวยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจําปพุทธศักราช 2560

6. เกียรติบัตร โรงเรียนดีไมมีอบายมุขเนื่องในวันครูแหงชาติ จากสํานักงานคณะกรรมการ

 การศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสํานักงานเครือขาย

 องคกรงดเหลา

8. เกียรติบัตร รางวัล Best Practice การบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (OBEC ZERO 

 WASTE SCHOOL) ระดับภูมิภาค จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9. เกียรติบัตร รางวัล Best Practice การบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (OBEC ZERO 

 WASTE SCHOOL) ระดับภูมิภาค โรงเรียนที่มีความโดดเดน ดานการสรางเครือขายโรงเรียน

 ปลอดขยะ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10. ถวยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันฟุตบอลธนาคารโรงเรียน ประจําป 2560

  ระดับภูมิภาค จัดโดยธนาคารออมสินแหงประเทศไทย

11. เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งแวดลอม ที่เปนแบบอยาง

  ที่ดีเยี่ยม (Best Practice) จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

12. โลรางวัล องคกรที่มีผลงานเดน ดานชมรม TO BE NUMBER ONE จากผูวาราชการจังหวัดตาก

13. เกียรติบัตรระดับดีเลิศ ในการยกยองชมเชยสวนราชการที่มีผลการเบิกจายเงินงบประมาณ

  รายจายลงทุนจังหวัดตากเปนไปตามนโยบายรัฐบาลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเปน

  รอยละ 100 จากผูวาราชการจังหวัดตาก

12 13



7. รับถวยรางวัลชนะเลิศ ของ พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี  ในการแขงขันหุนยนต

 ยุวชน ชิงชนะเลิศประเทศไทย  ประเภทหุนยนตอัตโนมัติ  Sumo Motocross  พรอมรางวัล

 ทุนการศึกษา จํานวน 848,000 บาท จัดโดย สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

8. รบัถวยรางวัลรองชนะเลศิอนัดบั 3  ในการแขงขนัหุนยนตยวุชนชงิชนะเลศิ  ประเทศไทย  ประเภท

 หุนยนตอัตโนมัติ  Sumo Motocros  จัดโดยสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

9. ไดรับเกยีรติบตัรและไดพมิพผลงานลงวารสารนาํเสนอผลงานวจิยั ระดบัประเทศ ในการประกวด

 Thailand Junior Water Prize 2018 จัดโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

 เทคโนโลยี  (สสวท.)

10. ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จากการประกวดออกแบบภายใตแนวคิด “การพัฒนาตนแบบ

 ผลิตภัณฑ หรือบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญา ที่โดดเดนในทองถิ่น

 ภายใตนโยบาย Thailand 4.0” ประจําป 2561 และเปนตัวแทนภาคเหนือเขารวมแขงขัน

 ระดับประเทศ  จัดโดยสํานักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)

11. รางวลัชนะเลศิ การแขงขนัตอบปญหาทางวทิยาศาสตร ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน ในงานสปัดาห

 วิทยาศาสตรแหงชาติ  จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร

12. รางวัลยอดเยี่ยม  ดานการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  จาก สพม.38

13. โลรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดีเดน ระดับเงิน  ประจําป 2561 ประเภทสถานศึกษา

 ขนาดใหญ/ใหญพิเศษ  จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

14. รางวัลโรงเรียนปลอดขยะดีเดน (Zero Waste School) ประจําป 2561 ระดับ สพม.38

15. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันตอบปญหาวันรพี  จัดโดยศาลจังหวัดแมสอด

ปการศึกษา 2562

1. ไดรับรางวัลพระราชทาน  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ ปการศึกษา 2561 จากกระทรวง

 ศึกษาธิการ

2. รางวัลชนะเลิศ 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และรางวัล Performance Award ในแขงขัน

 หุนยนตนานาชาติ World Robot Games 2019  ณ ประเทศไทย

3. ชนะเลิศ การแขงขัน “PIM Robotics Playground 2019” มหกรรมสนามเด็กเลนหุนยนต 
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 และการแขงขันหุนยนตยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจําป 2562 ณ สถาบันการจัดการ

 ปญญาภิวัฒน (PIM)

4. รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเดน จากกระทรวงแรงงาน

5. รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 ประเภทผลงานดีเดน ระดับทอง ปการศึกษา 2560 

 จากกระทรวงศึกษาธิการ



6. รางวัลดีเดน ดานการนําเสนอนิทรรศการ เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ 

 (World-Class Standard School Symposium) ครัง้ท่ี 3 ภาคเหนอื จากสาํนกังานคณะกรรมการ

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 7. รางวัลโรงเรียนปลอดขยะดีเดน (Zero Waste School) จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 มัธยมศึกษา เขต 38

 8. รางวลัดเีดน “ดานผลสมัฤทธิท์างการเรยีน” ในการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน 

 (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2561 ประเภทโรงเรียน “ขนาดใหญพิเศษ”

 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 9. รางวัลดีเดน “ดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ระหวางปการศึกษา 2560 – 2561 

 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 

 2561 ประเภทโรงเรียน “ขนาดใหญพิเศษ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

10. รางวัลสงเสริมสุขภาพ ระดับทอง  ปการศึกษา 2562 จากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมสอด

11. รบัการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายนอกรอบสี ่จากสาํนกังานคณะกรรมการรบัรองมาตรฐาน

 และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

ปการศึกษา 2563

 1. ไดรับรางวัล  16 เหรียญทอง 18 เหรียญเงิน  และ 10 เหรียญทองแดง  ในแขงขันหุนยนต

  นานาชาติ World Robot Games Online  Edition 2021  ณ ประเทศฟลิปปนส

 2. รางวลันกัประชาสมัพนัธ ระดบัดเียีย่ม ดานการประชาสมัพนัธขาวสาร และความเคลือ่นไหว

  กิจกรรมของโรงเรียนสมํ่าเสมอ  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (1 ตําบล 1 โรงเรียน

  คุณภาพ) จาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 3. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเดน ประจําป 2563 ปที่ 2 ติดตอกัน จากกรมสวัสดิการและ

  คุมครองแรงงาน

 4. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมนวัตกรรมการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา ในการจัดกิจกรรม

  แลกเปล่ียนเรียนรู การนําเสนอผลงานและการประกวดแขงขันกิจกรรมการเรียนรู ภายใต

  โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน

  สุจรติ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดบัภมูภิาค ภาคเหนอื จากสาํนกังานคณะกรรมการ

  การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 5. รางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนตหมู สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ 

  ประเภททีมโรงเรียน ระดับภาคคณะสงฆ

 6. รางวัลระดับทอง ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2563 ประเภทสถานศึกษา

  มัธยมศึกษา ขนาดใหญ ระดับเขตตรวจราชการที่ 17
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