ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 โดยนายสมบูรณ อุตมะ
พรอมชาวบานนิคม เขต 8 รวมกันสรางอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น มีพื้นที่ 8 ไร วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2503
เวลา 10.00 น. ทําพิธีเปดโรงเรียน โดยมีนายยอด ออนโอภาส นายอําเภอขุขันธ เปนประธานในพิธี ไดทําการ
เรียนการสอน 3 ชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 มีนักเรียนทั้งหมด 67 คน จ.ส.ต.เฉลิมชัย ลิขิตวงค จัดให
ส.ต.ต.พูลศักดิ์ ลอดพิมาย พลฯประเสริฐ ศุภกิจ เจาหนาที่ตํารวจตระเวนชายแดน จาก ผว.มว.ตชด.ที่ 78
มาทําการสอน
ป พ.ศ. 2504 จัดการเรียนการสอนเพิ่มชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดย ร.ต.ต.มานิตย นิสยันต จัดให
พลฯทวี สุพันโมลี มาทําการสอน รวมนักเรียนทั้งหมด 81 คน เจาหนาที่ตํารวจตระเวนชายแดน จาก ผว.มว.
ตชด.ที่ 78 มาทําการสอน จํานวน 4 คน
- 12 มิถุนายน 2504 โรงเรียนโอนมาสัง กัดกรมสามัญ ศึก ษา โดย ร.ต.ต.มานิตย นิส ยัน ต
ผบ.มว.ตชด.ที่ 78 ตัวแทนฝายตํารวจตระเวนชายแดน เปนผูมอบ และนายประพันธ แสนทวีสุข สรรพสามิตตรี
อําเภอขุขันธ เปนผูรับมอบ เปดทําการเรียนการสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 4 มีนายสุธา ศรีปตเนตร
ครูรักษาการในตําแหนงครูใหญโรงเรียนบานปรือคัน มาดํารงตําแหนงครูใหญ
ป พ.ศ. 2507 ไดรับงบประมาณจากกรมประชาสงเคราะห จํานวน 50,000 บาท สรางอาคารเรียน
แบบ ป.1 ซ ขนาด 3 หองเรียน
ป พ.ศ. 2510 ไดรับงบประมาณจากกรมประชาสงเคราะห จํานวน 30,000 บาท สรางบานพักครู
แบบกรมประชาสงเคราะห จํานวน 2 หลัง
ป พ.ศ. 2513 เปดขยายชั้นเรียนจากชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 เปน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1–7
ป พ.ศ. 2521 ไดรับ งบประมาณจากองคก ารบริห ารสวนจัง หวัดศรีส ะเกษ จํานวน 240,000 บาท
สรางอาคารเรียน แบบ ศก.03 ขนาด 3 หองเรียน
- ไดรับงบประมาณจํานวน 20,000 บาท สรางสวม แบบ ศก. 32 ขนาด 5 ที่นั่ง จํานวน 1 หลัง
ป พ.ศ. 2524 ไดรับงบประมาณจํานวน 84,000 บาท ตอเติมอาคารเรียน แบบ ศก.03 ชั้นลาง จํานวน
3 หองเรียน
- ไดรับงบประมาณจํานวน 80,000 บาท สรางโรงฝกงาน แบบ ศก.23 จํานวน 1 หลัง
- ไดรับงบประมาณจํานวน 36,000 บาท สรางสวม แบบ ศก. 32 ขนาด 5 ที่นั่ง จํานวน 1 หลัง
ป พ.ศ. 2525 รื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เพราะชํารุดทรุดโทรมมาก
ป พ.ศ. 2527 ไดรับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จํานวน 800,000
บาท สรางอาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 ขนาด 4 หองเรียน สรางเสร็จเมื่อ 15 ตุลาคม 2527
ป พ.ศ. 2529 ไดรับงบประมาณจาก C.C.Fจํานวน 30,000 บาท สรางถังเก็บน้ํา แบบ ฝ.33 จํานวน 2 ถัง
ป พ.ศ. 2538 รื้อถอนบานพักครู แบบกรมประชาสงเคราะห จํานวน 2 หลัง เพราะชํารุดทรุดโทรมมาก
- นางพนัส โสพันธ พรอมศิษยเกาทําผาปาเพื่อสรางรั้วคอนกรีต จํานวน 85,000 บาท
ป พ.ศ. 2541 ไดรับงบประมาณตอเติมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ชั้นลาง จํานวน 3 หองเรียน
- ไดรับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จํานวน 1,075,250 บาท
สรางอาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 ขนาด 3 หองเรียน
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ป พ.ศ. 2542 ไดรับเงินบริจาคจากมูลนิธิแองโกล-ไทย จํานวน 90,000 บาท เพื่อสรางหองสมุดและซื้อที่ดิน
จํานวน 2 ไร โดยนายสุรพงษ เวชพันธ เปนผูประสานงาน
- ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมประมง จํานวน 100,000 บาท ใหขุดบอประมง เนื้อที่ 2 ไร
ป พ.ศ. 2544 ไดรับบริจาคจากพระครูนฤนาถ สิริจฺนโท เจาอาวาสวัดคายนิคม จํานวน 20,000 บาท
ติดตั้งตาขายเหล็กรั้วโรงเรียน จํานวน 25 ชอง และมอบเงินจํานวน 10,000 บาท สรางศาลเจาใหกับโรงเรียน
ป พ.ศ. 2548 มูลนิธิแองโกล-ไทย บริจาคคอมพิวเตอร จํานวน 5 เครื่องพรอมเครื่องพิมพ 1 เครื่อง
งบประมาณ 80,000 บาท
- องคก ารสงเคราะหเ ด็กและชุม ชน ไอ.ซี.เอส. สนับสนุนงบประมาณ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อสรางประปาโรงเรียน ดําเนินการกอสรางโดยคณะครู , นัก การภารโรง, กรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน,
ผูปกครองนักเรียนและเยาวชนในหมูบานเขตบริการของโรงเรียน สรางเสร็จเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2548
ป พ.ศ. 2549 มูลนิธิแองโกล-ไทย สนับสนุนเครื่องกรองน้ําดื่มพรอมอาคาร งบประมาณ 87,000 บาท
และตอเติมหองสมุด งบประมาณ 84,000 บาท
ป พ.ศ. 2550 มูลนิธิแองโกล-ไทย สนับสนุนสรางหองสวมหองอาบน้ํา งบประมาณ 90,000 บาท และ
ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร 50,000 บาท
ป พ.ศ. 2560 นางปรียาพร ปรือปรัง พรอมคณะผาปาจากบริษัท แอคูชเน็ท ฟุตจอย(ประเทศไทย) จํากัด
และศิษยเกา สนับสนุนสรางที่จอดรถจักรยานนักเรียนและซุมประตูดานทิศตะวันออก งบประมาณ 170,000 บาท
ป พ.ศ. 2561 นางปรียาพร ปรือปรัง และคณะผาปาจากบริษัท แอคูชเน็ท ฟุตจอย(ประเทศไทย) จํากัด
สนับสนุนจัดสรางปายชื่อโรงเรียนดานทิศตะวันออก งบประมาณ 91,039 บาท
- นายไพรัช วงษขันธ และนายสุจินต วงษขันธ ทีม งานกอนกวยซิ่ง สนับ สนุนสรางปายชื่อ
โรงเรียนดานทิศตะวันตก งบประมาณ 40,000 บาท
ปจ จุ บันโรงเรีย นนิ คม ๒ (ตชด.สงเคราะห ) จั ดการศึ ก ษา 2 ระดับ คือ ระดับ กอนประถมศึก ษา และ
ระดับประถมศึก ษา รวม 9 หองเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 132 คน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 12 คน โดยมี นายกิตติพงษ พรหมมาดวง ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน

