ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ที่ตั้ง ๑๙๒ หมู่ ๑๓
ตาบลห้องแซง อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
โทร ๐–๔๕๗๗-๗๑๑๑ โทรสาร ๐–๔๕๗๗-๗๑๑๑
e-mail Hongsaengwit@gmail.com
website www.hongsaeng.ac.th
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๑ ตารางวา
เขตพื้นที่บริการ ๑๙ หมู่บ้าน

ประวัติโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจาตาบล
ห้องแซง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวก
ด้านการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่อยู่บ้านไกลเกิน
๒๐ กิโลเมตร จากตัวอาเภอเลิงนกทา และการ
คมนาคมไม่มีความสะดวก
ผู้ปกครองมีความต้องการให้บุตรธิดาได้เรียนใน
โรงเรียนในพื้นที่ใกล้บ้านตนเอง เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๑๗ นายประสงค์ มูลสาร ครูใหญ่โรงเรียน
บ้านห้องแซง และคณะกรรมการบริหารชุมชนหมู่บ้าน
ห้องแซง ได้เสนอเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตพื้นทีต่ าบลห้องแซง

กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้เปิดทาการ
เรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม”
อักษรย่อ “ ซ.ค.”

สัญลักษณ์ประจาโรงเรียน

อุดมคติของโรงเรียน
สอนให้เป็นคนดี เพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

พระพุทธรูปประจาโรงเรียน
พระพุทธสีทันดร ประดิษฐาน ณ ลานพุทธสถาน
อยู่ด้านหน้าโรงเรียนทางทิศตะวันออก

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
“ ยิ้มไหว้ แต่งกายงาม ”
เทียน ๑ เล่มจุดสว่างตั้งอยู่บนตัวอักษร ซ.ค.
ข้างล่างมีข้อความว่า โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
สีประจาโรงเรียน
แสด – ขาว
สีแสด หมายถึง ความกระตือรือร้น
สีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์
รวม หมายถึง ลูกศิษย์โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการศึกษาเล่าเรียน มีจิตใจ
ที่พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม

ปรัชญาของโรงเรียน
นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา
“แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนอนุรักษ์การแต่งกายภูไท
วิสัยทัศน์ ( Vision )
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมมุง่ จัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สู่
วิถีความพอเพียง โดยบุคลากรมืออาชีพ ภายใต้การมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน

จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
รองผอ.
ครูประจาการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการ)

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
รวมทั้งหมด

ชาย
๑
7
๑
๑
๑
๑
๒
๑4

หญิง
๑
๑๘
๑
๕
๒๕

รวม
๑
๑
๒5
๑
๑
๑
๑
๑
๗
39

จานวนนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
ระดับชั้น
ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓
ม. ๔
ม. ๕
ม. ๖
รวมทั้งสิ้น

จานวน
ห้อง
๓
๒
๓
๒
๒
๒
๑๔

จานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
4๗
46
9๓
4๗
2๕
๗๒
65
๕๐
11๕
32
41
73
17
3๗
5๔
23
34
57
2๓๑ 2๓๓ 4๖๔

ผลงานที่ภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2560
ผลงานด้านวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2560
1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- รางวัลเหรียญทอง 24 เหรียญ
- รางวัลเหรียญเงิน 12 เหรียญ
- รางวัลเหรียญทองแดง 4 เหรียญ
ได้เข้าร่วม 2 รายการ
รวมทั้งหมด 42 รายการ
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค 2 รายการ
1. การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1.1 นางสาวกัลยา ศรีมุข
1.2 นางสาวธิดารัตน์ แสงวงศ์
1.3 นางสาวนนธิชา ไชยนนท์
ครูผู้ฝึกสอน คุณครูยุทธนา ผาเวช
2.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่อง
ทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
เด็กหญิงจิดาภา ลัทธิวรรณ
ครูผู้ฝึกสอน นางฐิติมญชุ์ โสดก
2. ทุนการศึกษา
1. นายอนวัช รสจันทร์ นักเรียนชั้น ม.4/1 ได้รับทุน
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
2.นางสาวสิรินทรา มูลมุกดา นักเรียนชั้น ม.5/1 ได้รับ
ทุนการศึกษาเรียนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี
จากบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จากัด หรือ (SYS)

เอกสารแนะนาโรงเรียน

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

