สนามฟุตบอลโรงเรี ยนปทุมคงคา
ตามผังของโรงเรี ยนเดิมนั้น ด้านหน้าตั้งแต่ริมคลองผ่านมาทางอาคาร ๑ จดบริ เวณถนนทางเข้า
โรงเรี ยนดาราคามเป็ นสนามฟุตบอลซึ่ งพลเอกเกรี ยงศักดิ์ ชมะนันทน์ และพลเอกเลิศรบ สี ตะบุตร ได้เป็ นผู ้
ขอรถเกรดจาก ก.ร.ป.กลาง มาปรับสนามให้ เป็ นที่น่าเสี ยดายที่ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๕ ทางราชการได้
จัดการสร้างสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เราไม่มีโอกาสได้ทราบเลย จนกระทัง่
เห็นรถบรรทุกเสาเข็มยาว ๆ เข้ามาอาจารย์มนตรี ชุติเนตร ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนได้รีบไปพบผูใ้ หญ่ใน
กระทรวง เมื่อกลับมาก็ให้ภารโรงไปรื้ อถอนลวดหนามซึ่ งกั้นไว้ตามแนวถนนเข้าโรงเรี ยนดาราคามออก
บอกกับพวกเราว่าแก้ไขไม่ได้แล้ว เราก็ได้แต่พึมพากันด้วยความเสี ยดาย
ในปี พ.ศ.๒๕๑๖ โรงเรี ยนได้งบประมาณสร้างอาคารเรี ยน ๔ ชั้น จานวน ๘ ห้องเรี ยน ผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยนได้เชิญสถาปนิกมากาหนดสถานที่สร้างอาคาร ๔ ด้านหน้าโรงเรี ยน เพราะมีข่าวว่าทางราชการจะ
ก่อสร้างอาคารในบริ เวณสนามและด้านหน้าโรงเรี ยนอีก ในขณะที่ก่อสร้าง ๔ นั้น บริ เวณด้านหน้าและหลัง
เป็ นหลุมเป็ นบ่อ มีตน้ ไม้นานาชนิดเต็มไปหมด และได้รับงบประมาณเพิ่มปี ๒๕๑๘ อีก ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
สร้างอาคาร ๔ ต่ออีก ๑๖ ห้องเรี ยน เมื่อสร้าง ๔ เสร็ จแล้ว สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนปทุมคงคาได้
ถมดินบริ เวณด้านหน้าอาคาร ๔ เพื่อปรับพื้นที่ให้โรงเรี ยน แต่ทุกครั้งที่ฝนตก บริ เวณด้านหน้าก็เป็ นโคลน
เต็มไปหมด
ในปี พ.ศ.๒๕๑๗ เราเห็นรถขนเสาเต็มต้นยาวๆ เข้ามากองบริ เวณหน้าอาคาร สสวท. สอบถามได้
ความว่า กรมวิชาการจะสร้างอาคารศูนย์พฒั นาหลักสู ตร และอาคารนี้ จะยาวยืน่ ออกมาถึงเสาธงโรงเรี ยน
จะต้องรื้ นถอนเสาธงออก อาคารนี้จะปิ ดทางเข้าออกโรงเรี ยน ตามแผนจะให้โรงเรี ยนเข้าออกทางซอย
สุ ขมุ วิท ๔๐ ก็เช่นเดียวกับการสร้างอาคารของ สสวท. เราไม่มีโอกาสทราบเลย การสร้าง สสวท. และ
อาคารศูนย์พฒั นาหลักสู ตร มีผลกระทบต่อโรงเรี ยนปทุมคงคามาก คือสนามฟุตบอลของโรงเรี ยนหายไป
ทันที ตัวตึกที่สร้างอยูห่ ่างจากอาคารเรี ยน ๓ เพียงเล็กน้อย มิหนาซ้ าการปิ ดทางเข้าออกโรงเรี ยนเป็ นสิ่ งที่
นักเรี ยนและครู อาจารย์เดือดร้อน ทาให้โรงเรี ยนปทุมคงคาตกอยูใ่ นสภาพประวัติศาสตร์ ซ้ ารอยเดิม
ผูอ้ านวยการคือมนตรี ชุติเนตร มิได้นิ่งนอนใจ รี บไปพบผูใ้ หญ่เพื่อชี้แจง แต่ทางบริ ษทั ก่อสร้างก็ยงั คงขน
วัสดุก่อสร้างเข้ามาเรื่ อยๆ ทางด้านนักเรี ยนมีการเคลื่อนไหว สภานักเรี ยนขณะนั้นมีการประชุมหารื อเพื่อ
หาทางมิให้มีการก่อสร้าง การประชุมปรึ กษาสภานักเรี ยนไม่เชิญอาจารย์ที่ปรึ กษา แต่อาจารย์ที่ปรึ กษาก็
ทราบและรายงานให้โรงเรี ยนทราบ ขณะเดียวกันสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนปทุมคงคา โดย คุณ
ประชา เศวตเศรนี อุปนายกสมาคมฯ ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนเก่าก็ดาเนินการโดยทาหนังสื อผ่านโรงเรี ยนถึงกรม

วิชาการขอความเห็นใจ ทางราชการระดับสู งจะพูดจากันอย่างไรพวกเราไม่ทราบ ในที่สุดผลออกมาคือคง
สร้างตึกของกรมวิชาการต่อไป เพียงแต่เปลี่ยนแบบอาคารให้หกั เอียงเข้าหาอาคาร ๑ ของโรงเรี ยนปทุมคง
คา เพื่อไม่ให้ปิดทางเข้าออก และไม่ตอ้ งย้ายเสาธงของโรงเรี ยน ผลที่เกิดขึ้นคือ บริ เวณหน้าอาคาร ๓ ซึ่ง
เคยเป็ นสนามฟุตบอล บริ เวณด้านหน้าของโรงเรี ยนซึ่งเคยเป็ นทัศนียภาพสวยงาม ต้องกลายเป็ นอาคารสู ง
ตระหง่านมายังทิศลม โรงเรี ยนปทุมคงคากลายเป็ นโรงเรี ยนที่มีสถานที่คบั แคบสาหรับนักเรี ยนประมาณ
๔,๐๐๐ คน นักเรี ยนปทุมคงคาในขณะนั้นหลายคนเขียนป้ ายประกาศชักชวนกันประท้วง แต่ครู อาจารย์
ช่วยกันห้ามปราม เพราะเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์ในทางเปลี่ยนแปลงอาจจะมีผลเกิดขึ้นบ้างก็คงเป็ นข้อ
เตือนใจผูใ้ หญ่สั่งการให้เห็นว่า สนามเด็กเล่นมีความสาคัญต่อนักเรี ยนและโรงเรี ยนมาก โรงเรี ยนใดที่ไม่มี
สนามให้นกั เรี ยนเล่นนั้น ความเสี ยหายเกิดขึ้นทั้งวัสดุและจิตใจและว่างผลถึงความประพฤติของเด็กด้วย
เมื่อโรงเรี ยนสู ญเสี ยสนามฟุตบอลไป นักเรี ยนก็เปลี่ยนที่เล่นไปในสนนามกีฬาบ้านกล้วยซึ่ งอยูใ่ น
ความดูแลของกรมพลศึกษาขณะนั้น ไม่วา่ จะเป็ นฤดูฝนซึ่ งมีน้ าขังในสนามมากน้อย นักเรี ยนปทุมคงคาก็
ลงเล่นลุยโคลนกันตลอด
ในปี พ.ศ.๒๕๒๐ ก็มีข่าวกรมวิชาการจะสร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและสถานีวทิ ยุ
ในสนามกีฬาบ้านกล้วยอีก ขณะเดียวกันกรมพลศึกษาก็รีบสร้างสนามบาสเก็ตบอลไว้ดา้ นหน้าติดถนน
ทางเข้าโรงเรี ยนคราวนี้ท่านนายกสมาคมนักเรี ยนเก่า พลเอกเกรี ยงศักดิ์ ชมะนันทน์ ซึ่ งขณะนั้นดารง
ตาแหน่งผูบ้ ญั ชาการทหารสู งสุ ดทราบ จึงได้มีบนั ทึกถึงรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การขณะนั้น
(รัฐมนตรี ภิญโญ สาธร) เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๐ มีใจความว่า
“เมื่อสองสามวันนี ้ ผมได้ ไปเยีย่ มโรงเรี ยนปทุมคงคา ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนเก่ าด้ วยผู้หนึ่ง ผมได้ เห็นตึก
สองหลัง ได้ ก่อสร้ างอยู่บนสนามฟุตบอลของโรงเรี ยน ซึ่ งผมได้ ช่วยปรั บปรุ งทุ่งนาให้ เป็ นสนามฟุตบอลเพื่อ
พลานามัยของเด็กให้
ผมได้ สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้ อง ทราบว่ าเป็ นตึกสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หลังหนึ่ง อีกหลังหนึ่งเป็ นศูนย์ พัฒนาหลักสูตร เมื่อเป็ นเช่ นนีท้ าให้ โรงเรี ยนไม่ มสี นามกีฬาที่จะให้ เด็กเล่ น
สนามนีเ้ คยเป็ นพืน้ ที่ของโรงเรี ยนปทุมคงคามาก่ อน
ในฐานะเป็ นนักเรี ยนเก่ าจึงรู้ สึ กไม่ สบายใจ จึงใคร่ ขอความกรุ ณาขอใช้ สนามทางด้ านตะวันออก
หลัง SEAMES เพื่อเป็ นการชดเชยพืน้ ที่ ได้ ทราบว่ ามีเจ้ าหน้ าที่ของกรมพลศึกษาดูแลอยู่เพียง ๑ นาย จะสร้ าง

อะไรลงไปอีกในพืน้ ที่นกี ้ ด็ ูจะไม่ เหมาะสม ทาให้ โรงเรี ยนที่เดิมมีลักษณะไม่ เป็ นโรงเรี ยนตามสายตาของคน
ไทยและต่ างประเทศ จึงขอวิงวอนขอพืน้ ที่นใี ้ ห้ แก่ เด็กนักเรี ยน และเพื่อความเป็ นสง่ างามของสถานศึกษา
ได้ ทราบต่ อมาว่ าพืน้ ที่นี ้ เตรี ยมก่ อสร้ างเป็ นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ผมก็เห็นว่ าไม่ เหมาะสม เพราะ
ตั้งอยู่ในท่ ามกลางอาคารจะต้ องลงทุนเสาอาคารสูงมาก หากจะไปตั้งที่โรงเรี ยนบุตร ทบ. ที่ทางทหารมอบ
ให้ กระทรวงศึกษา หรื อที่อื่นใดอาจจะเหมาะสมกว่ า ที่โรงเรี ยนบุตร ทบ. ยังมีพืน้ ที่เหลืออยู่มาก และอยู่ใน
ท่ ามกลางของชุมนุมชนที่จะขยายไปทางทิศเหนือ กรุ งเทพมหานคร อีกมาก”
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การได้สนองตอบมีใจความความสรุ ปได้วา่ เห็นด้วยกับความเห็น
ของพลเอกเกรี ยงศักดิ์ ชมะนันทน์ คือจะไม่สร้างอาคารใดๆ เพิ่มเติมอีก ส่ วนที่สร้างอาคารอยูก่ ็สร้างให้
เสร็ จไปต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสื อที่ ศ.ธ.๐๑๐๐/๕๑ ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่ องการ
ใช้สนามกีฬาบ้านกล้วย บริ เวณท้องฟ้าจาลอง ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๒๑ มีใจความดังนี้
“อนุสนธิ จากการก่อสร้างอาคารบริ เวณท้องฟ้าจาลอง และบริ เวณใกล้เคียงโรงเรี ยนปทุมคงคาจน
เป็ นเหตุให้โรงเรี ยนปทุมคงคาต้องเสี ยส่ วนที่เคยเป็ นสนามกีฬาไป และ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใย
เรื่ องสนามเด็กเล่นของเยาวชนทั้งหลายในย่านนี้ ซึ่ งรวมถึงนักเรี ยนของโรงเรี ยนปทุมคงคา ละเยาวชนใน
ละแวกนั้นด้วย จึงได้มีบนั ทึกถึงอดีตรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การเพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือใน
เรื่ องนี้และได้ตอบรับสนองไปแล้วนั้น
โดยเหตุที่ที่ดินผืนนี้ เดิมกระทรวงศึกษาธิ การมอบให้กรมพลศึกษาจัดเป็ นสนามกีฬา ต่อมา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การท่านหนึ่งในสมัยนั้นใช้อานาจรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ ให้กรมพลศึกษามอบ
ที่ดินดังกล่าวคืนเพื่อใช้เป็ นที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร์ และกรมวิชาการต่อไป อย่างไรก็ดีการก่อสร้าง
พิพิธภัณฑ์และสิ่ งก่อสร้างต่างๆ ไปสร้างด้านตรงกันข้ามสนามกีฬาของกรมพลศึกษา จึงทาให้โรงเรี ยน
ปทุมคงคาต้องเสี ยสนามไป
หลังจากกระผมได้พบ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ได้ทราบนโยบายแน่ชดั ว่า ประสงค์จะให้มีสนามเล่น
สาหรับเยาวชนในละแวกนี้ เท่านั้น จึงเพิจารณาที่จะดาเนิ นการดังนี้
๑. ให้ใช้สนามที่มีอยูเ่ ดิมเป็ นสนามเล่นทั้งหมด นอกจากส่ วนที่อยูท่ างตะวันออกของตึกให้ใช้เป็ น
ที่สร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีของกรมวิชาการ
๒. อาคารศูนย์เทคโนโลยีให้สร้างให้สูงเพื่อประหยัดพื้นที่ไว้ใช้เป็ นสนามกีฬา

๓. การสร้างอาคารกรมวิชาการ ให้ไปสร้างที่กระทรวงศึกษาธิการ
๔. มอบให้กรมพลศึกษาเข้าไปบูรณะและจัดสถานที่ให้เด็กและเยาวชนได้เล่นกีฬาในสถานที่
ดังกล่าวอย่างทัว่ ถึงและทาการบูรณะต่อไปทุกๆ ปี
๕. มอบให้โรงเรี ยนปทุมคงคา เป็ นตัวแทนกรมพลศึกษาดูแลสถานที่ดงั กล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ของ
โรงเรี ยนและเยาวชนทั้งหลายของชุมชนนี้
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้บนั ทึกท้ายหนังสื อฉบับนั้นไว้ดงั นี้
“เห็นชอบ ขอให้คานึงถึงการกีฬาของเด็ก ไม่เฉพาะแต่บริ เวณนี้เท่านั้น ถ้าเด็กไม่มีทางออกบ้างจะ
เกิดปั ญหาตามมา”
สาระสาคัญของเอกสารดังกล่าวคือ
๑. มอบให้กรมพลศึกษาเข้าไปบูรณะและจัดสถานที่ให้เด็กและเยาวชนได้เล่นในสถานที่ดงั กล่าว
อย่างทัว่ ถึง และบูรณะต่อไปทุกๆ ปี
๒. มอบให้โรงเรี ยนปทุมคงคาเป็ นตัวแทนกรมพลศึกษา ดู แลสถานที่ดงั กล่าวเพื่อประโยชน์ของ
โรงเรี ยนและเยาวชนทั้งหลายของชุมชนนี้
และความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี น้ นั คือ คาสั่งของทางราชการที่ทุกฝ่ ายต้องถือปฎิบตั ิ
ตั้งแต่น้ นั มา สนามกีฬาดังกล่าวก็หาได้มีการบูรณะไม่ แต่นกั เรี ยนปทุมคงคาก็ได้อาศัยสนามนี้เล่น
ฟุตบอล จัดกีฬาสี และจัดพิธีไหว้ครู ส่ วนการใช้สนามนั้น ผูป้ ระสงค์จะใช้สนามก็ขออนุ ญาตโรงเรี ยน
ปทุมคงคาในขณะเดียวกันกรมพลศึกษาก็อนุญาตให้มีการจัดแสดงมหรสพ เช่น ดนตรี หมอลา ฯลฯ ใน
เทศกาลต่างๆ เสมอๆ
พ.ศ.๒๕๒๓ อาจารย์ประยูร ธี ระพงษ์ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปทุมคงคาเห็นว่า สภาพสนามทรุ ด
โทรมไม่มีการบูรณะ และจากการที่กรมพลศึกษาอนุญาตให้จดั งานการแสดงต่างๆ ผูจ้ ดั งานนารถบรรทุก
เข้าไปในสนามทาให้เสี ยหาย นอกจากนั้นยังมีเศษแก้วตกค้างจานวนมาก จึงได้ติดต่อกับกรมพลศึกษาเพื่อ
ขอโอนการครอบครองสนามกีฬาไปอยูก่ บั กรมพลศึกษา เพื่อจะได้ของบประมาณของกรมสามัญศึกษาหรื อ
ขอใช้เงินบารุ งการศึกษาของโรงเรี ยนปทุมคงคาในการบูรณะปรับปรุ งสนามให้เป็ นสนามมาตรฐานต่อไป

กรมสามัญศึกษาได้รับหนังสื อจากกรมพลศึกษาที่ ๐๕๐๖/๘๘๓๐ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๓
เรื่ องที่ดินสนามบ้านกล้วย ซึ่ งมีสาระสาคัญคือ ตามที่กรมสามัญศึกษาขอโอนการครอบครองสนามกีฬา
บ้านกล้วยไปอยูก่ บั จะกรมสามัญศึกษา ซึ่ งจะได้มอบให้โรงเรี ยนปทุมคงคาทาการดูแลรักษาสนาม ซึ่ งกรม
สามัญศึกษาได้จดั สรรงบประมาณเพื่อปรับปรุ งดาเนินการให้เป็ นสนามมาตรฐาน กรมพลศึกษายินดี
ดาเนินการเรื่ องนี้ แต่มีรายละเอียดบางประการซึ่ งสมควรที่จะได้หารื อทาความตกลงกันต่อไป จึงเชิ ญ
ผูแ้ ทนกรมสามัญศึกษาและผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปทุมคงคาได้ร่วมปรึ กษาหารื อ ณ. กรมพลศึกษา ในวัน
ศุกร์ที่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๒๓
ผลการประชุมซึ่งเลขานุการกรมสามัญศึกษาได้บนั ทึกเสนอรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา มีใจความ
สรุ ปว่า
๑.กรมสามัญศึกษาจะมอบสนามกีฬาบ้านกล้วยให้กรมสามัญศึกษาเพื่อประโยชน์ในด้านพลศึกษา
ให้เป็ นสนามกีฬาของโรงเรี ยนปทุมคงคา
๒.กรมสามัญศึกษายินดีให้กรมพลศึกษาขอใช้สนามแห่งนี้ได้เป็ นครั้งคราว โดยติดต่อกับโรงเรี ยน
ปทุมคงคาโดยตรง
๓. โรงเรี ยนปทุมคงคาเป็ นฝ่ ายควบคุมดูแลสนามกีฬาแห่งนี้
สรุ ปได้วา่ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ กรมพลศึกษายินยอมให้โรงเรี ยนปทุมคงคาเป็ นผูใ้ ช้
สนามกีฬาและยังมีการประชุมร่ วมมือกันคือ อธิ บดีกรมพลศึกษา ผูอ้ านวยการกองการมัธยม ผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยนปทุมคงคาโดยมีปลัดกระทรวงฯ เป็ นประธาน ซึ่งมอบให้โรงเรี ยนปทุมคงคาเป็ นผูอ้ นุญาตให้ใช้
สนาม
แต่ต่อมาปรากฏว่ามีผจู ้ ดั งานในสนามนี้หลายครั้ง โดยโรงเรี ยนปทุมคงคามิได้รับอนุญาต และการ
ใช้สนามได้เกิดเหตุการณ์ไม่เรี ยบร้อยขึ้น เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ โดยประชาชนไม่พอใจผูจ้ ดั
งานจึง เผาเวที เผารถยนต์ ฯลฯ
ครั้งสุ ดท้าย เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๔ ผูจ้ ดั งานการแสดงโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
ตารวจจึงถูกเจ้าหน้าที่ตารวจจับ และเกิดเหตุวนุ่ วายขึ้นอีก ผูจ้ ดั งานได้เป็ นโจทย์ฟ้องผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ปทุมคงคาเป็ นจาเลยที่ ๑ สารวัตรใหญ่สถานีตารวจนครบาลทองหล่อเป็ นจาเลยที่ ๒ สารวัตรปกครอง
ป้ องกันเป็ นจาเลยที่ ๓ ฐานปฎิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ กระทาให้เสี ยทรัพย์สิน ในที่สุดศาลยกฟ้อง

ในปี พ.ศ.๒๕๒๔ โรงเรี ยนปทุมคงคาได้ขออนุญาตกรมสามัญศึกษา ขอใช้เงินบารุ งการศึกษาของ
โรงเรี ยน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุ งสนามกีฬา ซึ่ งได้รับอนุมตั ิ ขณะที่กรมสามัญศึกษาได้ดาเนิ นการขาย
แบบในเดือนกันยายน ๒๕๒๔ กรมพลศึกษาได้รับงบประมาณสร้างสระว่ายน้ า จึงดาเนินการสร้างสระว่าย
น้ าในสนามกีฬาดาเนินการเปิ ดประมูล กรมพลศึกษาได้แจ้งให้โรงเรี ยนทราบภายหลังเปิ ดประมูลว่า เมื่อ
สร้างสระว่ายน้ าแล้วจะเหลือที่จะสร้างสนามของโรงเรี ยนได้อย่างเพียงพอ และดาเนินการก่อสร้างสระว่าย
น้ าลงกลางที่ดา้ นเหนื อทันทีเมื่อสร้างสระว่ายน้ าและก็มีข่าวออกมาว่าจะสร้างสิ่ งอื่นๆ ต่อปี อีก
ปั ญหาเรื่ องสนามกีฬาซึ่ งกรมพลศึกษาได้สร้างสระว่ายน้ าลงกลางสนามแล้ว พื้นที่ส่วนที่เหลือนั้น
โรงเรี ยนมีความจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับนักเรี ยนซึ่ งเป็ นเด็กผูช้ าย โดยเฉพาะนักเรี ยนโรงเรี ยนปทุมคงคาซึ่ ง
ชอบกีฬาฟุตบอลเป็ นชี วติ จิตใจ โรงเรี ยนไม่มีสถานที่อื่นที่จะให้นกั เรี ยนออกกาลังกาย แม้สถานที่เรี ยนวิชา
พลศึกษาก็มีไม่พอ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปทุมคงคา ตั้งแต่อาจารย์ มนตรี ชุ ติเนตร ,อาจารย์ประยูร ธี ระพงษ์
อาจารย์เจตน์ แก้วโชติ รวมทั้งสมาคมนักเรี ยนเก่า โดย ฯพณฯพลเอกเกรี ยงศักดิ์ ชมะนันทน์ และพลเอก
เลิศรบ สี ตะบุตร สมาคมผูป้ กครองและโรงเรี ยนปทุมคงคา โดยนายแพทย์วิโรจน์ กรรณสู ต คุณสุ เทพ
ติงศภัทิย ์ ต่างเห็นความจาเป็ น จึงได้ใช้ความพยายามเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด

