
 
 

ประวัติโรงเรียนหนองกรดพทิยาคม 
 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบล สังกัดกรมสามัญศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ มีอักษรย่อว่า  “น.ก.พ.”  ตั้งอยู่เลขที่ 25  หมู่ 7  ต าบลหนองกรด  อ าเภอบรรพตพิสัย    
จังหวัดนครสวรรค์   ปัจจุบันสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 เดิมต าบลหนองกรดยังไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อมาในปี พ.ศ.2519  นายมงคล  เอี่ยมส าอางค์  
ซ่ึงขณะนั้นด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาประจ าจงัหวัดนครสวรรค์  เขตอ าเภอบรรพตพิสัย  ได้ด าเนินการขอตั้ง
โรงเรียนในระดับต าบล  ซ่ึงเป็นผลส าเร็จและได้น าเรื่องเข้าปรึกษาสภาต าบล  และกลุ่มครู-อาจารย์โรงเรียน
ต่าง ๆ  ในต าบลหนองกรด  ปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่ให้จัดตั้งในเขตต าบลหนองกรด  ต่อจากนั้นสภาต าบล  
โดยมี นายพิศิษฐ์  ธุวดาราตระกูล  ก านันต าบลหนองกรดเป็นประธาน  ได้ด าเนินการจัดหาสถานที่ก่อสร้าง  
ในที่สุดได้จัดซ้ือที่ของนายหุ้ยพงษ์  แซ่ห่ัน  มีเนื้อที่ประมาณ  28 ไร่เศษ   เป็นเงินจ านวน 100,000. - บาท  
และได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง จ านวน 6 ห้องเรียน เป็นเงิน 60,000.-  บาท  โดยได้รับความ
ช่วยเหลือจากประชาชนในต าบลหนองกรดเป็นอย่างดี  ส่วนอุปกรณ์อ่ืน ๆ  เช่น โต๊ะเรียน เก้าอ้ี กระดานด า 
นั้นเป็นของโรงเรียนวัฒนศึกษา  ซ่ึงมี นายประสงค์  วงษ์สุนทร  สมาชิกผู้แทนราษฏรจังหวัดนครสวรรค์ใน
ขณะนั้นเป็นผู้มอบให้ 
                ต่อมาในปี พ.ศ.2520 จึงได้ด าเนินการเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมี นายสิทธิเดช นรัตถรักษา      
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสสวรรค์  มาเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่  14   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2520  ได้รับ
นักเรียน  จ านวน  67 คน ชาย  40 คน หญิง  27 คน  ครู-อาจารย์ 4 คน ชาย 2 คน หญิง 2 คน โดยมี นายสุชาติ  
กิตติมานนท์  เป็นครูใหญ่ 
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พ.ศ. 2521   โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างโรงเรียนชั่วคราว 1  หลัง จ านวน  3 ห้องเรียน 

พ.ศ. 2523      โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 106 ต.  1 หลังจ านวน  8  ห้องเรียน 
พ.ศ. 2527      โรงเรียนได้เข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก(คปล) รุ่น  2 
พ.ศ. 2533      โรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (ค.อมต.สศ.)  และเข้าโครงการโรงเรียน

มัธยมศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  (มพชส.) รุ่นที่ 4 และโรงเรียนได้รับงบประมาณ
ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 108 ล/2530 จ านวน  1 หลัง 

พ.ศ. 2536   โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณค่าชีวิตและสังคม (มพชส.) รุ่นที่ 2 และโรงเรียน
ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรียนถาวรแบบ 106 ล/2530 จ านวน 1 หลัง  

พ.ศ.2539    โรงเรียนได้เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษาได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 
108 ล/2530   จ านวน  1  หลัง  

พ.ศ. 2540   โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงเจริญพระ
ทรงพรรษาครบ 6 รอบ      

พ.ศ. 2541      โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของเขตการศึกษา7 กรมสามัญศึกษาและ 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต  8 จังหวัดนครสวรรค์ 

พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนสีขาวของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2543   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารประชุมโรงอาหารแบบ 100/27 
พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสดใส  ปลอดภัยยาเสพติด  และ โครงการ To Be 

Number One 
พ.ศ. 2546 -  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่าน 

-  โรงเรียนได้เข้าร่วมโรงเรียนวิถีพุทธ    
-  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องโสตทัศนศึกษาจ านวน 1 ห้อง  จากส านักงานสลาก 
   กินแบ่งรัฐบาล  เป็นเงิน 300,000.- บาท 
-  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 106 ต.    
   (หลังคาฝ้าเพดานและทาสี)   จ านวน 1 หลังเป็นเงิน  500,000.- บาท 

พ.ศ. 2547 -  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  เกียรติบัตรระดับทอง 
พ.ศ. 2548   -  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ จากกรมอนามัย กระทรวง 

    สาธารณสุข 
-  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน2 ห้อง จาก 
    ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นเงิน  300,000.-บาท  
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พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า  จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2 

พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้รับรางวัล การด ารงมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง อย่างต่อเนื่อง 
เป็นสมัยท่ี 2  จากกระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2552 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3) 
พ.ศ. 2553 -ได้รับรางวัลชมเชย  จากการคัดเลือกสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น   

  ระดับประเทศ  ระดับมัธยมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2553   จาก กระทรวงศึกษาธิการ 
-ได้รับรางวัลรางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยม  จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
-ชนะเลิศการประกวดส้วมสุขสันต์  ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา  จากส านักงาน 
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-เข้าร่วมโรงเรียนส่งเสริมเพศศึกษารอบด้านอย่างต่อเนื่อง กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 นครสวรรค์ 

พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ) 
พ.ศ. 2557 - ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) จากส านักงานรับรอง   

   มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน  
   มัธยมศึกษา 
- ได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจ าปี 2556 

พ.ศ.2558 - ได้รับรางวัลศูนย์ SSS (Student Support Service) โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม 
  ระดับยอดเยี่ยม งาน Symposium “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม 
  /เรียนรวม” โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวมปีงบประมาณ 2558 
- ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการชุมนุมเยาวชนคุ้มครอง 
  ผู้บริโภคแห่งประเทศไทยสู่อาเซียน 2558  SMART  YOUNG  CONSUMER  LEADERS   
  TO  ASEAN  2015 

พ.ศ.2559      - โรงเรียนมีผลงานดีเด่น ด้านการก าจัดขยะในโรงเรียน ในโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ   
   ( Zero Waste  School ) 
- ระดับ ดีเยี่ยมเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย 
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 ปัจจุบันโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  มีนักเรียนทั้งหมด  508 คน  ครู  จ านวน 32 คน พนักงาน
ราชการ 3 คน ลูกจ้างช่ัวคราวแบ่งเป็นครูอัตราจ้าง 5 คน  นักการภารโรง 3  คน มีพื้นที่จ านวน  31 ไร่  3 งาน 
39 ตารางวา โรงเรียนอยู่ห่างจากที่ท าการอ าเภอบรรพตพิสัย ระยะทาง 19 กิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลาง
จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 37 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  

ระยะทาง  35 กิโลเมตร  โดยมี  นายสิงหวรรธน์  มาตราช เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 


