
ประวัติและความเป็นมา

โรงเรียนบ้านห้วยมว่ง

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง  เปิดท าการสอนครั้งแรกที่บ้านห้วยม่วง  หมู่ที่ 6  
ต าบลท่าสายลวด  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2483 โดยมีนายผัน  สรรคชา เป็นครูใหญ่คนแรกและเปิดท าการ
สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4

1 พฤษภาคม  พ.ศ.2490  ทางราชการได้ยุบรวมโรงเรียนบ้านห้วย
ม่วงกับโรงเรียนบ้านแม่ตาว  เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน  โดยมีนายเหรียญ   
โม้พวง  เป็นครูใหญ่

พ.ศ.2491   ได้ย้ายสถานที่เรียนมาเรียนที่อาคารชั่วคราวที่บริเวณ   
หน้าวัดท่าสายโทรเลข  หมู่ที่  2 บริเวณริมเมย  ต าบลท่าสายลวด  อ าเภอ
แม่สอด  จังหวัดตาก

พ.ศ.2504   ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณ  50,000  บาท   
สร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.02  ขนาด 4  ห้องเรียน   จ านวน  1  หลัง   
แต่ที่ดินบริเวณวัดท่าสายโทรเลขคับแคบเกินไปไม่สามารถสร้างอาคารเรียน
ได้  ทางโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้มาจับจองที่ดินบริเวณหลังด่าน
ศุลกากรแม่สอดเนื้อที่จ านวน 8  ไร่  55 วา  ซ่ึงเป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน
เพ่ือสร้างอาคารเรียนดังกล่าว  และได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียนที่อาคาร
เรียนที่สร้างขึ้นใหม่  เมื่อวันที่  19 ธันวาคม  พ.ศ. 2504

พ.ศ.2509 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  6 ที่นั่ง  งบประมาณ  
3,000 บาท

พ.ศ.2515 ได้รับงบประมาณ 60,000 บาท ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 
ป.002 ด้านข้าง  1 ห้องเรียน
พ.ศ.2518  ได้รับงบประมาณ 35,000 บาท สร้างบ้านพักครู แบบกรม
สามัญ    1 หลัง  และได้รับงบประมาณ   90,000 บาท  สร้างโรง
ฝึกงาน  แบบ  313 จ านวน  1 หลัง 

พ.ศ.2519  ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7   ซ่ึงเป็นการจัด
การศึกษาภาคบังคับขณะนั้น  และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ
017   ขนาด  6 ห้องเรียน  ใต้ถุนสูง  จ านวน  1หลัง  งบประมาณ  
45,000 บาท   สร้างส้วมนักเรียนแบบ 018 ขนาด  2 ที่นั่ง   
จ านวน   1 หลัง
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พ.ศ.2521 นายดุสิต   เพชรปัญญา   ซ้ือที่ดินติดกับที่ดินของโรงเรียนด้านทิศ
ตะวันตกเนื้อที่ 102 ตารางวา  มอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียน

พ.ศ.2523 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารแบบ  017 ชั้นล่าง  จ านวน  5
ห้องเรียน  งบประมาณ  250,000 บาท  และสร้างส้วม  2 ที่นั่ง  งบประมาณ  
6,800 บาท

พ.ศ.2527   ผู้ปกครองนักเรียนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในท้องที่  หมู่ที่  6  ต าบลท่า
สายลวดร้องทุกข์ต่อทางราชการว่าเด็กนักเรียนต้องเดินทางมาเรียนไกล   ฤดูฝน
ได้รับความเดือดร้อน  ประกอบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง“กลุ่มศิลา” ได้
ออกค่ายพัฒนามาสร้างอาคารเรียน  ขนาด  5 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง   ในที่ดิน
ของโรงเรียนบ้านห้วยม่วงแต่เดิม   โรงเรียนจึงแยกนักเรียนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขต
หมู่ที่  6 ไปเรียนที่อาคารเรียนที่นักศึกษาสร้างไว้ให้  และเรียกว่า  โรงเรียนบ้าน
ห้วยม่วง(สาขา)

พ.ศ.2528 ราษฎรได้ร่วมบริจาคทรัพย์  และแรงงาน   สร้างมณฑป
พระพุทธรูป   และได้รับงบประมาณสร้างเรือเพาะช า   แบบ พ.1 จ านวน  1 หลัง

พ.ศ.2529 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม   แบบ  สปช.  2 ที่นั่ง  จ านวน  1
หลัง

พ.ศ.2531 ทางราชการได้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ 002 เพ่ือน าวัสดุ
อุปกรณ์ไปสร้างส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอแม่สอด

พ.ศ.2532 คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมบริจาคทรัพย์สิ่งของสร้าง
อาคารห้องสมุด   ขนาด   7 เมตร   ยาว 15 เมตร    จ านวน  1 หลัง

พ.ศ.2533 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   แบบสปช. 
203/26 จ านวน  1 หลัง   

พ.ศ.2535   กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  (ม.1-ม.3) ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของ สปช.  และยกเลิก
โรงเรียนสาขาที่บ้านห้วยม่วง

26  กุมภาพันธ์  2536 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  นายจ าเนียร  ศติบุตร  
ได้มาเป็นประธานเปิดอาคารห้องสมุด โดยให้ชื่อว่า  “สันติราษฎร์สังสรรค”์

พ.ศ.2536  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนแบบ  
สปช.105/29

พ.ศ.2539  ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างของอาคาร  สปช.105/29
จ านวน  4 ห้องเรียน
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พ.ศ.2540 คณะครู คณะกรรมการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันสร้าง
อาคารธุรการ  1 หลัง

ปีงบประมาณ  2542   ได้รับงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมค่าใช้จ่าย
ภาครัฐ  เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ  สร้างอาคารแบบ   สปช.105/29

ปีงบประมาณ  2545 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมประตูอาคารอเนกประสงค์   
จ านวน  4 ช่อง

ปีงบประมาณ  2546 ได้รับงบประมาณ  200,000 บาท  จากเทศบาล
ต าบลท่าสายลวด  จัดซ้ือคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา  จ านวน  10 เครื่อง  

ปีงบประมาณ  2548   โรงเรียนได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศูนย์
ปฐมวัยต้นแบบ อ าเภอแม่สอดได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศูนย์และจัดซ้ือ
สื่อการเรียนการสอน  รวมทั้งสิ้น 500,000 บาทและในปีนี้  โรงเรียนพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ได้รับรางวัลระดับทอง

ปีงบประมาณ  2549   ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาสี  จากเทศบาลต าบลท่าสายลวด  20,000 บาท  ได้รับเงินสนับสนุน
จากนางจันทร์เพ็ญ  ปัญญากาวิน ท าการจ้างครูปฏิบัติงานสอนคอมพิวเตอร์ 1 คน  
จ านวนเงิน  42,000 บาท
ชื่อเต็มๆ คือ กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทราอยุธยามหาดิลก ภพ
นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตาร สถิต สักกทัตติย
วิษณุกรรมประสิทธิ์  อ.เสฐียรพงษ์วรรณปก ราชบัณฑิตได้ให้ความหมายว่า 
กรุงเทพมหานคร-นครอันยิ่งใหญ่ ของเทพ, อมรรัตนโกสินทร์เป็นคลังแก้วของเทพ
อันยิ่งใหญ่ (หมายถึงที่เก็บพระแก้วมรกต), มหินทราอยุธยา เป็นเมืองยิ่งใหญ่ที่ตีไม่
แตก, มหาดิลกภพ เป็นโลกที่ยอดยิ่ง , นพรัตน์ราช ธานีบุรีรมย์เป็นเมืองหลวงแห่ง
แก้วเก้าประการที่น่ารื่นรมย์, อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน- สถาน ยิ่งใหญ่อันเป็นที่
ประทับของพระราชาผู้ประเสริฐสุด, อมรพิมานอวตารสถิต เป็นวิมานที่เทพ อวตารมา
สถิตอยู่ , สักกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ซึ่งท้าวสักกะ (พระอินทร์) ประทานให้ 
วิษณุกรรมเทพบุตรมาสร้างให้


