ประวัติของโรงเรียน
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ได้ดาเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน
พ.ศ. 2512
โดยนายประวิทย์ ภาวิไล นายอาเภอชนแดน และนายวิรัตน์
อนันตวงษ์ ศึกษาธิการอาเภอชนแดน
ร่วมกับประชาชน เป็นผู้ดาเนินการขอก่อตั้ง ซึ่งในการดาเนินการจัดการเรียนการสอนครั้งแรก ได้อาศัย
โรงฝึกงานของโรงเรียนบ้านชนแดน (ชนนการวิทยาคาร)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยมีนายธูป ปั้นโฉม เป็นผู้รักษาการในตาแหน่งครูใหญ่ และมีข้าราชการครูสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอีก 3 ท่าน มาทาหน้าที่สอน มีนักเรียนทั้งหมด 10 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 2 คน
30 มิถุนายน 2512 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายจานงค์ ทับจินดา ตาแหน่ง ครูโท
โรงเรียนเพชรพิทยาคม มาดารงตาแหน่งครูใหญ่ และใช้ชื่อว่า "โรงเรียนชนแดน"
1 กรกฎาคม 2512 ได้กระทาพิธีเปิดโรงเรียน โดยนายจารูญ ปิยัมปุตร ผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นประธาน และนายวิรัตน์ อนันตวงษ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน
20 มิถุนายน 2513 ได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 141 ไร่ 48
ตารางวา (ตามข้อมูลราชพัสดุอาเภอ) โดยมีคณะกรรมการโรงเรียนและชาวตลาดชนแดนได้ร่วมกันจัดหา
ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบไม้ทั่วไป 2 ชั้น 1 หลัง
จานวน 4 ห้องเรียน และสร้างบ้านพักครู 2 หลัง
24 พฤษภาคม 2514 นายจานงค์ ทับจินดา ซึ่งเป็นครูใหญ่ ได้ขออนุญาตลาศึกษาต่อทาง
ราชการจึงมอบหมายให้ นายข่าย ปานทอง เป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่
20 กันยายน 2514 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายเสงี่ยม คามุง ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม
มารักษาการแทนในตาแหน่งครูใหญ่
16 มีนาคม 2516 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2
แบบ 216 จานวน ครึ่งหลัง และได้สร้างบ้านพักครูอีก 1 หลัง งบประมาณ 50,000บาท และดาเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2517
8 มกราคม 2517 นายเสงี่ยม คามุง ได้ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ขอกลับไปปฏิบัติหน้า
ทีเดิมที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม
19 มกราคม 2517 จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีคาสั่งแต่งตั้งให้นายสุรินทร์ จันทรคิด ผู้ช่วย
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม มารักษาการในตาแหน่งครูใหญ่แทน ต่อมาเดือนมิถุนายน 2517
นายสุรินทร์ จันทรคิด ย้ายไปดารงตาแหน่งครูใหญ่โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ทางราชการ
จึงได้มอบหมายให้ นางอมรา จูฉิม เป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่
1 กรกฎาคม 2517 กรมสามัญศึกษาได้มีคาสั่งแต่งตั้งนายเสนาะ ภักดี ตาแหน่งผู้ช่วย
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม มาดารงตาแหน่งครูใหญ่
12 มีนาคม 2519 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูอีก 1 หลัง เป็นเงิน 88,000
บาท และส้วมนักเรียน 1 หลัง เป็นเงิน 50,000 บาท ได้รับการสนับสนุนการขุดแหล่งกักเก็บน้า (สระ
อโนดาต) ต่อมาได้รับงบประมาณบ้านพักครูเพิ่มเติมอีก 2 หลัง ๆ ละ 70,000 บาท (ไม่ทาสี) ถังเก็บ
น้าฝน (ฝ 33) จานวน 2 ชุด (6 ถัง) งบประมาณ ชุดละ 17,000 บาท นอกจากนั้นยังได้รับงบประมาณใน
การก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 อีก ครึ่งหลัง วงเงินงบประมาณ 1,170,000 บาท
1 กรกฎาคม 2520 กรมสามัญศึกษามีคาสั่งแต่งตั้งให้นายธรรมนูญ ชินากร มาดารงตาแหน่ง
ครูใหญ่ และต่อมาได้เลื่อนตาแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2522

20 มีนาคม 2522 กรมสามัญศึกษามีคาสั่งย้าย นายธรรมนูญ ชินากร ไปดารงตาแหน่งอาจารย์
ใหญ่โรงเรียนสามพรานวิทยาคม และได้มอบหมายให้ นายวัชรินทร์ จันทร์ตั้ง รักษาการแทน ตั้งแต่
วันที่ 4 เมษายน 2522
6 มิถุนายน 2522 นายวัชรินทร์ จันทร์ตั้ง ได้ลาศึกษาต่อ ทางราชการจึงแต่งตั้งให้
นายพิเชษฐ์ เพ็งเรือง เป็นผู้รักษาการแทน
1 ตุลาคม 2522 จังหวัดได้แต่งตั้งให้นายไกรลาศ บุญแจ้ง ศึกษาธิการอาเภอชนแดน มา
รักษาการในตาแหน่งอาจารย์ใหญ่อีกตาแหน่งหนึ่ง
15 พฤศจิกายน 2522 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายชัยวัฒน์ พึ่งทอง ตาแหน่งผู้ช่วย
ผู้อานวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม มาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่
(ตามคาสั่งกรมสามัญศึกษาที่
435/2522 ) ได้ก่อสร้างศาลพระภูมิด้วยงบประมาณจากคณะครูและนักเรียนจานวน 3,900 บาท และ
ก่อสร้างโรงอาหารด้วยเงินงบประมาณ 1,000,000 บาท ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง
เป็นเงิน 500,000 บาท และขุดสระเลี้ยงปลาอีก 1 บ่อ
ปีการศึกษา 2523 ได้รับการอนุมัติให้เปิดทาการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 2 ห้องเรียน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก นายนิทัศน์ ละอองเภา และผู้ปกครอง
นักเรียน มอบเครื่องพิมพ์ดีด จานวน 2 เครื่อง และอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นเงิน 28,650 บาท
ปีการศึกษา 2524
ได้รับการสนับสนุนเงินจากชุมชนในการปรับปรุงสนามกีฬา และใช้ชื่อ
สนามอัมรินทร์ประลองฤทธิ์ ซึ่งเดิมเป็นป่าและเนินเขา พร้อมทั้งปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนอีกหลายสาย
อาทิ ถนนแดนจราดล ถนนมัฆวานนิราศ ถนนประมาสฉิมพลี ถนนเทวีโสมนัส ถนนชัยวัฒน์ลาจร
และได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองให้สร้างประตูรั้ว ป้ายชื่อโรงเรียน จัดระบบประปาภายในโรงเรียนทุก
อาคาร รวมทั้งชุดรับแขก ๑ ชุด รวมเป็นเงิน ๔๙,๖๗๐ บาท
ปีการศึกษา 2525
ได้รับเงินบริจาคสร้างศาลาไทย 1 หลัง เป็นเงิน 34,000 บาท
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค. จานวนครึ่งหลัง เป็นเงิน 215,000 บาท บ้านพักครู อีก
1 หลัก(หมายเลข 11) เป็นเงิน 208,000 บาท
ปีการศึกษา 2526 ได้ก่อสร้างศาลาเทพประกาศิต 1 หลัง มูลค่าราคา 15,000 บาท พร้อมป้าย
กระจกติดประกาศ ได้รับบริจาคเก้าอี้จากผู้ปกครอง จานวน 400 ตัว เป็นเงิน 70,000 บาท และได้รับ
งบประมาณซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง เป็นเงิน 100,000 บาท
และในปีการศึกษา 2526 นี้ โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดการฝึกนักเรียนรักษาดินแดน (รด.)
ซึ่งต่อมาทางราชการทหารได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น ”นักศึกษาวิชาทหาร หรือ นศท.”
30 พฤษภาคม 2527 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนชนแดน เป็น
“โรงเรียนชนแดนวิทยาคม”
ปีการศึกษา 2527
ได้จัดสร้างสนามกีฬาอาเภอขึ้นที่บริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ก่อสร้างหอถังประปาด้วยงบประมาณ 150,000 บาท ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน
หลังที่ 2 ด้วยเงินงบประมาณ 780,000 บาท
ปีการศึกษา 2528
ดาเนินการก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้วยเงินจากเงินค่าเสาเข็มในการก่อสร้าง
อาคารเรียน 216 ค. ครึ่งหลัง และอาคารเรียนฝึกงาน ความยาว 165 เมตร จานวนเงิน 130,400 บาท
และทาการขุดสระน้าชื่อ ขจรวารินทร์
ขนาดความกว้าง 33 * 97 *2 เมตร
ปีการศึกษา 2529 ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูเพิ่มอีก 1 หลัง (หมายเลข 12)
ปีการศึกษา 2530 ดาเนินการก่อสร้างศาลาชื่อว่า ศาลา 60 พรรษามหาราช

ปีการศึกษา 2533 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนชนแดนวิทยาคมเปิดโรงเรียนสาขา
1 แห่ง ชื่อว่า โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สาขาบ้านกกจั่น เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน
1 ห้องเรียน มีนักเรียน 29 คน โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านกกจั่น สังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านกกจั่น ตาบลพุทธบาท อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาได้ยุบ
สาขาดังกล่าวเนื่องจากขาดแคลนกาลังบุคลากรและงบประมาณ
และย้ายนักเรียนที่เหลือกลับมาเรียนที่
โรงเรียนชนแดนวิทยาคมโดยตรง
1 ตุลาคม 2535 กรมสามัญศึกษาได้มีคาสั่งที่ 5344/2535 ลงวันที่ 23 กันยายน 2535
ย้ายนายชัยวัฒน์ พึ่งทอง ไปรักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม และย้ายนาย
ชานาญ บุญจอม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม มารักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
ชนแดนวิทยาคม
ปีการศึกษา 2536 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมงานลอยกระทงเพื่อหางบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์
การเรียนและได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 1 เครื่อง วงเงิน 80,000 บาท
ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้เข้าโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และได้รับการ
สนับสนุนด้านวัสดุครุภัณฑ์ซึ่งเป็นวัสดุฝึกสาหรับการเรียนการสอนจากกรมสามัญศึกษา ได้ปรับปรุงห้องให้ได้
มาตรฐานเพื่อจัดเป็นห้องวิทยบริการ ( RESOURE CENTER ) ซึ่งทางโรงเรียนได้ดาเนินการให้บริการด้าน
อินเตอร์เน็ต แก่นักเรียน ครู อาจารย์และขยายสู่ชุมชน ตามวัตถุประสงค์ของกรมสามัญศึกษา
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านระบบการศึกษา จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกรม
สามัญศึกษา โดยการติดตั้งของกองทัพภาคที่ 3
และกองพันทหารสื่อสาร จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์
โดยมอบโทรทัศน์จานวน 12 เครื่อง และจานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมเครื่องถอดรหัสสัญญาณพร้อมติดตั้ง
จานวน 6 ชุด
พ.ศ. 2542 สร้างโรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเงินบริจาค 85,000 บาทจาก
คุณสมจิตร ยศสุนทร และ ครอบครัว
พ.ศ. 2543 ได้งบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ทาการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ แบบ 216ล
(หลังคาทรงไทย) ราคา 15,203,000 บาท ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนอิงคนินันท์ก่อสร้าง
ปีงบประมาณ 2544 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 28 เครื่อง
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2544 กรมสามัญศึกษาได้มีคาสั่งย้ายนายชานาญ บุญจอม ไปเป็น
ผู้อานวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม และแต่งตั้งนายทรงวุฒิ แสงคา ผู้อานวยการโรงเรียน
เมืองราดวิทยาคม มาดารงตาแหน่งแทน ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544
ปีการศึกษา 2546 ได้ดาเนินการปรับปรุงห้องน้า ห้องส้วมนักเรียนชาย จานวน 2 หลัง โดย
ได้รับความอนุเคราะห์สุขภัณฑ์จากบริษัท กะรัต จากัด (จังหวัดสระบุรี)
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคาสั่งให้
นายทรงวุฒิ แสงคา ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ และ ย้าย
นายชยันต์ มัทย์พงษ์ถาวร มาดารงตาแหน่งแทน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2546
22 มีนาคม 2551 โรงเรียนพร้อมด้วยศิษย์เก่าได้จัดงาน “39 ปี เทา-แสด” และทอดผ้าป่า
เพื่อหารายได้ โดยได้จัดซื้อรถไถเล็กตัดหญ้ามอบให้โรงเรียน

13 พฤษภาคม 2551 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้มีคาสั่งย้ายนายชยันต์
มัทย์พงษ์ถาวร ไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
และย้ายนายสหัส บุญแถม
ผู้อานวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมมาดารงตาแหน่งแทน
ปีงบประมาณ 2552 ปรับปรุงหอประชุม ,อาคาร 3, สร้างป้ายชื่อโรงเรียนขึ้นใหม่แทนป้ายชื่อเดิม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบห้องเรียนอิเล็คทรอนิกส์
E-Classroom ให้โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 พระครูกิตติพัชรคุณ เจ้าอาวาสวัดลาดแค เจ้าคณะอาเภอชนแดนจังหวัด
เพชรบูรณ์ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 5 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้รับจัดสรรอาคารหอประชุมเอนกประสงค์เพิ่มอีก จานวน 1 หลัง
ปีการศึกษา 2554 ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จานวน 595,000 บาท
โดยการประสานงานของคุณวารุณี ธีระภัทรานนท์
ผู้พิพากษาสบทบศาลเยาวชนและครอบครัว
เพชรบูรณ์
ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทาการก่อสร้างอาคาร หอพระพุทธรูป
และใช้ชื่อว่า ”วิหารภควาบารมี”
9 มิถุนายน 2554 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้มีคาสั่งให้ย้ายนาย
สหัส
บุญแถม ไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม และนายอธิภัทร
พรชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ย้ายมาดารงตาแหน่งแทน ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2554
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 คุณวารุณี ธีระภัทรานนท์ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
ชนแดนวิทยาคม พร้อมด้วยคณะ ในนามตัวแทนสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทาพิธีมอบพระพุทธรูปและ
เปิดหอพระประจาโรงเรียน ชื่อว่า “ วิหารภควบารมี” ณ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนด้านประตูทางเข้าโดยได้รับ
การสนับสนุนจากคุณวารุณี ธีระภัทรานนท์ และสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล งบประมาณในการก่อสร้าง :
595,000 บาท ความกว้าง : 4 เมตร ความยาว : 4 เมตร
โรงเรียนชนแดนวิทยาคมได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ภายใต้ ชื่อ
ว่า “ โรงเรียนดีประจาอาเภอ ” และได้รับการตรวจเยี่ยมรับรองเป็นเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อ วันที่ 1
มีนาคม 2556 ภายใต้การบริหารงานของผู้อานวยการ นายอธิภัทร พรชัย
13 ตุลาคม 2557 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้มีคาสั่งให้ย้าย
นายอธิภัทร พรชัย ไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม และนายประทิน เหลืองทอง
ย้ายมาดารงตาแหน่งแทน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557
1 ธันวาคม 2558 โรงเรียนพร้อมด้วยศิษย์เก่าได้จัดงาน “46 ปี เทา-แสด” และทอดผ้าป่าเพื่อหา
รายได้ โดยได้จัดทาสนามกีฬาบาสเกตบอล
17 พฤศจิกายน 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้มีคาสั่งให้ย้าย
นายประทิน เหลืองทอง ไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ และนายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์
ย้ายมาดารงตาแหน่งแทน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ปัจจุบันโรงเรียนชนแดนวิทยาคมเปิดทาการสอนนับรวมถึงปีการศึกษา 2559 เป็นเวลา 47 ปี

