บริ เวณและอาคารสถานที่ของโรงเรี ยนปทุมคงคา
โรงเรี ยนปทุมคงคาก่อตั้งขึ้นมานาน ๑๑๐ ปี เมื่อแรกเริ่ มได้ต้ งั อยูท่ ี่วดั ปทุมคงคา เป็ น
เวลานาน ๖๓ ปี เศษจึงย้ายมาอยูส่ ถานที่ปัจจุบนั เมื่อ ๔๐ ปี เศษมาแล้ว บรรดาอาคารต่างๆ ของ
โรงเรี ยนเดิมเปลี่ยนแปลงไปมาก แม้กระทัง่ บริ เวณโรงเรี ยนเดิมก็แทบจะไม่เหลือเค้าโครงให้เห็น
ทั้งนี้เนื่องมาจากมีการสร้างตึกและตัดถนนเพิ่มขึ้นมากมาย ทาให้สภาพต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปมาก
โดยเฉพาะผูเ้ ขียนเขียนจากการอ่านหนังสื อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมิได้เคยเห็นโรงเรี ยนปทุมคงคามาก่อน
เลย
อาคารแห่งแรกของโรงเรี ยนปทุมคงคาจริ งๆ นั้น จะถือเอาอาคารใดแน่นอนนั้นเป็ นเรื่ อง
ยาก ตามประวัติซ่ ึงได้รับทราบกันต่อๆ มาว่า โรงเรี ยนปทุมคงคาเริ่ มขึ้นที่วดั ปทุมคงคา โดยพระ
ครู ใบฎีกาเหลียนได้จดั สอนเด็กๆ ที่กฏุ ิของท่าน

แต่อาจารย์เอิบสิ น สาหร่ ายทอง อดีตผูช้ ่วย

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปทุมคงคาได้เขียนไว้ในหนังสื อ “ปทุมคงคาราลึก ๒๕๒๑ – ๒๕๒๒” เรื่ อง
ราลึกถึงปทุมคงคาตอนหนึ่ง ดังนี้ “เราเริ่ มมีการทาบุญในวันคล้ ายวันเกิดโรงเรี ยนตามคาสั่งทาง
ราชการ เมื่อวัันที่ ๑๖ สิ งหาคม ๒๔๙๓ เราทาบุญพระสงฆ์ เจริ ญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร
เพล ๑๖ องค์ รุ่ งขึน้ โรงเรี ยนก็ปิด ในปี นั้นมีพระผู้ใหญ่ องค์ หนึ่งมาจากไชยามาพักที่วดั ปทุมคงคา
ดิฉันเคารพและรู้ จักท่ านมาตั้งแต่ ดิฉันยังเด็กจึงกราบเรี ยนถามประวัติโรงเรี ยน ท่ านเล่ าว่ าเดิมท่ าน
ใบฎีกาเหลียน (เจ้ าคุณสีมานนท์ ) ท่ านบวชอยู่วดั ปทุมคงคา อยู่กฏุ ิ ท่านเจ้ าปรากรมมณี ขออนุญาต
สอน ก.ข. ให้ ศิษย์ พระในวัด สอนที่หอสวดมนต์ แรกๆ มี ๔ – ๕ คน แล้ วมากขึน้ ๆ มีพระมาช่ วย
ท่ าน ชาวบ้ านที่ทาบุญก็นาลูกหลานมาฝาก จนมีแน่ นไปหมด จึงได้ ขออนุญาตกระทรวงธรรมการ
เปิ ดเป็ นโรงเรี ยนวัด เรี ยนไม่ เสียเงิน มีพระสอนก็ไม่ ได้ เงิน หอสวดมนต์ แคบไปจึงย้ ายไปสอนที่
ตึกสมเด็จ กระทรวงอนุญาตให้ เป็ นโรงเรี ยนวัดชื่ อโรงเรี ยนปทุมคงคา สอนกันอยู่ ๒ ปี นักเรี ยน
อ่ านออกเขียนได้ ทาเลขได้ จะต้ องจัดเป็ นชั้นเรี ยน กระทรวงธรรมการจึงเปิ ดเป็ นโรงเรี ยนรั ฐบาล
เมื่อวันที่ ๑๖ สิ งหาคม ๒๔๔๕”

แต่ตามประวัติและหลักฐานที่ปรากฏแน่นอนคือ ต่อมาได้ยา้ ยนักเรี ยนไปสอนที่

“เรื อน

ท่านพร” เรื อนท่านพรเป็ นเรื อนไม้สัก ๒ ชั้นซึ่ งทายาทของท่านพรเศรษฐีตลาดน้อยสร้างขึ้นจัด
งานฌาปนกิจศพท่านพร เมื่อเสร็จงานแล้วได้อุทิศให้เป็ นโรงเรี ยน เรื อนไม้หลังนี้ตามประวัติเมื่อ
พ.ศ.๒๔๔๔ และต่อมาได้ร้ื อเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖
นอกจากเรื อนท่านพรแล้ว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ นั้น พระครู กลั ยาณคุณ (โชติ) เจ้าอาวาสซึ่ง
เป็ นผูอ้ ุปการะโรงเรี ยนได้ยกตึกสมเด็จพุฒาจารย์ (ศรี ) ให้เป็ นโรงเรี ยน และยังใช้เงินธรณี สงฆ์
สร้างตึกเรี ยน ๒ ชั้น ๖ ห้องเรี ยน ให้โรงเรี ยนอีกด้วย ขณะนั้นโรงเรี ยนมีที่วา่ งอยูท่ างด้านทิศ
ตะวันออกไปถึงโรงภาพยนตร์โอเดียน ใช้เป็ นที่เล่นฟุตบอล
ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ โรงเรี ยนปทุมคงคามีอาคารอยู่ ๓ หลัง ดร.พร ศรี จามร นักเรี ยนเก่าปทุม
คงคา อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เขียนไว้ในหนังสื ออนุสรณ์ครบรอบ ๖๐ ปี โรงเรี ยน
ปทุมคงคาเรื่ อง หวนราลึกถึงความหลัง ตอนหนึ่ง ดังนี้
“ข้ าพเจ้ าเรี ยนอยู่ที่โรงเรี ยนประถมที่วดั เกาะนีไ้ ด้ หนึ่งปี ก็สอบไล่ ได้ ขึน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑ จึง
มาเข้ าเรี ยนที่ตัวเรี ยนโรงเรี ยนใหญ่ คือที่วดั ปทุมคงคา ในสมัยนั้นมีอาคารเรี ยนอยู่เพียง ๓ หลังคือ
หลังไม้ ๒ ชั้นติดกับคานต่ อเรื อของจีน อาคารหลังนีท้ ั้งชั้นล่ างและชั้นบนในตอนแรกแบ่ งเป็ น
ห้ องเรี ยนชั้นละ ๔ ห้ อง เป็ นห้ องเรี ยนชั้นมัธยมตอนต้ น ต่ อมาชั้นล่ างเลิกใช้ เป็ นห้ องเรี ยนเปิ ดโล้ ง
ทาเป็ นห้ องประชุมทุกวันเสาร์ เราต่ างเดินแถวเข้ าห้ องประชุมนีส้ วดมนต์ และฟั งคุณครู ให้ โอวาท
................................................................อาคารเรี ยนหลังต่ อมาได้ ถกู รื ้อเสี ยแล้ วได้ กล่ าวแล้ วว่ า
อาคารเรี ยนหลังนีอ้ ยู่ติดกับคานต่ อเรื อของจีน ฉะนั้นในระหว่ างเรี ยนเราจึงได้ ยินเสียงต๊ อกๆ ๆ ๆ
ของการต่ อหมันเรื อเป็ นแบคกราวด์ ของการสอนของคุณครู และบางทีกย็ งั แถมได้ เพลงเห่ เรื อของ
ชาวจีนที่กว้ านเอาเรื อขึน้ บนคานด้ วย

อาคารหลังที่สองซึ่ งเป็ นอาคารหลังใหญ่ ที่สุดของโรงเรี ยน

เป็ นตึกตั้งขนานกับคลองวัดปทุมคงคา เป็ นตึก ๒ ชั้นยาว ทาให้ เป็ นห้ องเรี ยนทั้งชั้นบนชั้นล่ าง
ส่ วนระดับมัธยมตอนกลางและตอนปลายเวลานั้นมีสอนถึงชั้นมัธยมปี ที่ ๘ ระหว่ าง ตัวตึกกับคลอง

ก็มลี านกว้ างโขอยู่ ลานนีใ้ ช้ เป็ นที่พ่อค้ าแม่ ขายมาขายอาหารเวลาเช้ าก่ อนเข้ าเรี ยน และเวลากลางวัน
ตอนพักเรี ยน และใช้ เป็ นที่หัดแถวและที่สาหรั บพวกเรานักเรี ยนวิ่งเล่ นกันด้ วย แต่ ตอนริ มนา้ บางที
ก็มกั จะมีคนจีนเอาปลาเค็มมาตาก ส่ งกลิ่นที่หอมบ้ างเหม็นบ้ างอบอวลเข้ าไปยังห้ องเรี ยน เล่ นเอา
อาจารย์ ฝรั่ งทนไม่ ไหว

จึงมีหลายครั้ งที่อาจารย์ ใหญ่ ซึ่งเป็ นฝรั่ งต้ องลงไปเอ็ดตะโรไล่ ตะเพิดพวก

จีนเหล่ านีใ้ ห้ ขนสิ นค้ าของเขาไป แต่ แล้ วไม่ ช้าก็ออกมาอีก และต้ องไล่ กนั อีก เป็ นอยู่อย่ างนีเ้ รื่ อย
.....อาคารหลังที่ ๓ ก็เป็ นตึก ๒ ชั้น แต่ สั้นกว่ าหลังที่ ๒ มาก ชั้นบนเป็ นห้ องที่ทางานของอาจารย์
ผู้ปกครองและอาจารย์ ใหญ่ และเป็ นห้ องพักครู อื่นๆ ด้ วย ส่ วนชั้นล่ างส่ วนนั้นเดิมทีใช้ เรี ยนเป็ น
ห้ องวิทยาศาสตร์ .........”
พ.ศ. ๒๔๗๒ หลวงเทียนประสิ ทธิ์สาร ( มงคล เทียนประสิ ทธิ์ ) นักเรี ยนเก่าได้สร้างตึก
ให้โรงเรี ยนเพื่ออุทิศส่ วนกุศลให้บิดาผูว้ ายชนม์ ( นายจีน เทียนประสิ ทธิ์ ) จึงให้ชื่อตึกนี้วา่ “ตึก
เทียนประสิ ทธิ์”
นอกจากอาคารเรี ยนต่าง ๆ ของโรงเรี ยนที่มีอยูใ่ นยุคนั้น ควรกล่าวถึงบริ เวณโรงเรี ยนปทุม
คงคาบ้างดังกล่าวมาแล้วว่า ในระยะแรกนั้นโรงเรี ยนปทุมคงคามีที่วา่ งสาหรับฟุตบอลอยูท่ างด้าน
ทิศตะวันออก และใช้เป็ นที่หดั แถวลูกเสื อ ฝึ กซ้อมกีฬาด้านอื่นๆ ดร.พร ศรี จามร เขียนไว้ใน
หนังสื ออนุสรณ์ครบรอบ ๖๐ ปี โรงเรี ยนปทุมคงคา เรื่ อง “หวนราลึกถึงความหลัง” อีกตอนหนึ่ง
ดังนี้
“นอกจากอาคารเรี ยนทั้งสามหลังนีแ้ ล้ ว

ก็มอี ีกส่ วนหนึ่งที่พวกเราในสมัยนั้นจะลืมเสีย

ไม่ ได้ นั่นก็คือสนามฟุตบอล ซึ่ งตั้งอยู่หลังอาคารเรี ยนหลังที่สาม แต่ สนามฟุตบอลนีจ้ ะใหญ่ โตแค่
ไหนแน่ กไ็ ม่ ร้ ู ตามความทรงจาของข้ าพเจ้ า เมื่อยังเป็ นเด็กนั้นเห็นว่ าใหญ่ โตมากพอดู สนามนี ้
นอกจากจะใช้ เป็ นสนามฝึ กหัดฟุตบอล แล้ วก็ยงั ใช้ เป็ นที่จับหาจิง้ หรี ดของพวกเรา และเป็ นที่เดิน
เล่ นหรื อเล่ นตี่จับ โปลิศจับขโมย ฯลฯ ........................การเล่ นฟุตบอลหรื อเล่ นอะไรต่ ออะไรใน
สนามนีด้ ูออกจะเป็ นการเสี่ยงกันอยู่ไม่ ใช่ น้อย

เพราะนอกจากจะมีหลุมมีบ่อหญ้ าขึน้ อยู่รกจนสูง

มองไม่ เห็นแล้ ว เวลาจะล้ มก็ต้องเลือกหาที่ล้มให้ ดี เพราะสนามนีเ้ ต็มไปด้ วยมูลสุกรที่ถ่ายเอาไว้ ไม่
เลือกที่ จนคนทั่วไปเขาขนานนามสนามนีว้ ่ า “สนามขีห้ มู” แต่ นั้นแหละท่ านทั้งหลายทั้งๆ ที่เป็ น
สนามขีห้ มูอย่ างนีก้ ย็ งั นับว่ าดีกว่ าไม่ มสี นามของเราเองเสียเลย...........................................................
นอกจากอาคารเรี ยนและสนามที่กล่ าวแล้ ว สถานที่ที่ผกู พันกับชีวิตการเป็ นลูกปทุมของเรา
ในสมัยนั้นก็มอี ยู่อีก ๒ แห่ ง คือ คลองวัดสาเพ็ง ที่ไหลผ่ านหน้ าอาคารหลัง ๑ ของเราเวลานา้ ลง
คลองก็ไม่ แห้ งเลยทีเดียวแต่ นา้ มีสีดาไม่ น่าดู พอนา้ ขึน้ มีนา้ เต็มคลอง ตอนหน้ าโรงเรี ยนหลังไม้
(อาคาร ๑ ) มีต้นไทรใหญ่ เอนทอดลาต้ นขวางคลองอยู่ แต่ อยู่สูงพอที่เรื อจะลอดผ่ านไปมาได้
สะดวก เวลานา้ ขึน้ เต็มคลองถ้ าประจวบกับเวลาโรงเรี ยนเลิกในตอนบ่ าย พวกเราจานวนไม่ น้อยก็
พากันหาความสาราญโดยการปี นป่ ายขึน้ ไปบนต้ นไทรนีแ้ ล้ วโดดลงไปไนคลอง สนุกพิลึก ไม่ ต้อง
กังวลถึงเรื่ องเสื ้อกับกางเกงอาบนา้ อย่ างสมัยนี”้
นายแพทย์ประดิษฐ์ ตันสุ รัต ศิษย์เก่าปทุมคงคา ได้เขียนไว้ในหนังสื ออนุสรณ์ครบรอบ
๖๐ ปี โรงเรี ยนปทุมคงคา ตอนหนึ่ง ดังนี้
“พ.ศ. ๒๔๖๔ ผู้เขียนสอบชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ ได้ ต้ องอาลาจากวัดสัมพันธวงศ์ ไปวัด
ปทุมคงคาเพื่อเข้ าเรี ยนมัธยมปี ที่ ๑........ณ ที่มตี ึกเรี ยน ๓ หลัง มีสนามฟุตบอลหรื อสนามขีห้ มู
เพราะมีหมูอาศัยอยู่ในวัดหลายตัวพากันเข้ ามาหากินในสนามทุกวัน..........”
ทาให้เราทราบว่า ระยะแรกโรงเรี ยนมัธยมวัดปทุมคงคามีอาคารเรี ยน ๓ แห่ง และมีสนาม
ฟุตบอลที่เรี ยกว่า สนามขี้หมู สภาพของโรงเรี ยนปทุมคงคา ทั้งอาคารและบริ เวณโรงเรี ยนเป็ น
อย่างไรนั้น อาจารย์เอิบสิ น สาหร่ ายทอง อดีตผูช้ ่วยผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปทุมคงคา เขียนไว้ใน
หนังสื อปทุมคงคาราลึก ๒๕๒๑ – ๒๕๒๒ เรื่ อง “ ราลึกถึงปทุมคงคา” ตอนหนึ่งดังนี้
“ดิฉันเริ่ มเข้ าเกีย่ วข้ องกับโรงเรี ยนปทุมคงคาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยแท้ จริ งแล้ วดิฉัน
เกีย่ วข้ องกับวัดปทุมคงคามาแต่ เด็ก ๆ ญาติผ้ ใู หญ่ ทาบุญเป็ นประจาที่วดั ปทุม ลุง พ่ อ พี่ น้ องที่เป็ น

ชาย เรี ยนที่โรงเรี ยนวัดปทุมคงคา ดิฉันมีญาติอยู่ที่หลังโรงเรี ยนวัดปทุมคงคาท่ านจะรั บไปเลีย้ ง
ดิฉันเคยขึน้ ไปวิ่งบนกุฏิวดั ในโบสถ์ พระทุกองค์ ( ในสมัยนั้น ) ดิฉันรู้ จัก จึงเห็นตึกเรี ยนโรงเรี ยน
วัดปทุมคงคาสมัยนั้นมีตึกยาวทาสีเหลือง (ไม่ มหี น้ ามุข) ตึกสมเด็จเจดีย์สมเด็จ ขอบถนนมีต้น
พิกลุ เป็ นแถว เวลากลางคืน มืดมาก หลังตึกสมเด็จมีลานกว้ างมีศาลาซึ่ งไม่ มฝี าหนึ่งหลัง เวลามี
งานศพ เขาจะสร้ างเมรุ เผาตรงนีม้ กี ารแสดงให้ ดู นักเรี ยนปทุมคงคาใช้ เป็ นสนามฟุตบอล เรี ยกกัน
ว่ า สนามขีห้ มู เพราะใต้ ถนุ กุฏิมหี มูมาก ตะวันตกจนตึกสมเด็จ ทิศเหนือจรดกุฏิพระมีหอระฆัง
ผู้ใหญ่ เขาบอกว่ าผีดุไม่ ให้ ไปเล่ น (เพราะแฉะมีหมูมาก ) ทิ ศใต้ จดถนนเชียงกง (บริ เวณตึก ถนน
โอเดียนเป็ นบริ เวณลาน ) มีบ้านเรื อนไม้ อยู่ริมถนน ทิศตะวันออกมีคลอง เรี ยกคลองวัดสามจีน
ผ่ านไปลงคลองผดุงกรุ งเกษมผ่ านหลังโรงเลีย้ งหมูหลังตลาดหัวลาโพง ตรงหน้ าโอเดียนเดี๋ยวนี”้
พ.ศ. ๒๔๘๒ มีอาคารเพิม่ เติมอีก ๑ หลัง คือ อาคารสโมสรสมาคมปทุมคงคาเป็ นอาคาร
ไม้ช้ นั เดียวอยูส่ นามด้านหลังอาคารเรี ยน ครู ศิริ อ่อนศรี อดีตอาจารย์ฝ่ายปกครอง บรรยายไว้ใน
หนังสื อสมาคมปทุมคงคางานรื่ นเริ งประจาปี ๒๔๙๖ ในประวัติของสมาคมปทุมคงคาตอนหนึ่ง
ดังนี้
“การวัดที่ขดุ หลุมลงเสา เริ่ มในราวเดือนตุลาคม ๒๔๗๘ ฝ่ ายเก็บเงินก็เก็บไป ฝ่ ายคุมงาน
ก็คุมไปก่ อสร้ างได้ ประมาณ ๓ เดือน อุปสรรคสาคัญก็เกิดขึน้ คือ ขาดเงินไม่ พอจะใช้ จ่าย การ
เก็บเงินก็อืดเต็มทน เสาก็ลงแล้ ว หลังคาก็ขึน้ ฝาตีไว้ ได้ ไม่ ถึงครึ่ ง ประตูหน้ าต่ างก็ไม่ มี ลูกกรงไม่
มี บันไดไม่ มี ค้ างค่ าแรง ค้ างค่ าไม้ ตกลงสุดท้ ายต้ องพักงานไว้ แค่ นั้นเอง เงินที่เก็บต่ อมาก็ต้องใช้
หนีเ้ ขาก่ อน มีค่าไม้ ค่ าแรง ค่ าตะปู ฯลฯ อาคารสโมสรถูกทิง้ ให้ เป็ นโรงร้ างมาถึง ๓ ปี ”
อาคารสโมสรได้จดั สร้างสาเร็จเป็ นรู ปร่ างมีฝา

ประตูหน้าต่าง ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒

โรงเรี ยนได้อาศัยตัวอาคารสโมสรเป็ นสถานที่จดั งานเลี้ยงฉลองชัยชนะเมื่อได้ถว้ ยกรี ฑา ในปี พ.ศ.
๒๔๘๑ และงานอื่นๆ แม้กระทัง่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้อาศัยเป็ นห้องเรี ยน

ปี พ.ศ.๒๔๙๖ โรงเรี ยนรื้ อเรื อนท่านพรออก กระทรวงศึกษาธิการให้งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐
บาท เพื่อสร้างและต่อเติมอาคาร
ปี พ.ศ.๒๕๐๒ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารไม้ ๒ ชั้น หนึ่งหลัง ชั้นบนมี ๒ ห้องเรี ยน
ชั้นล่างเทปูนซีเมนต์ในราคา ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) แต่การก่อสร้างใช้
เงินบารุ งการศึกษาเพิ่มเติมอีก ๒๖,๔๗๐ บาท และต้องจ่ายเงินบารุ งการศึกษาอีก ๗,๕๐๐ บาท
สาหรับรื้ อถอนและสร้างบ้านนักการภารโรงใหม่ สร้างส้วมถาวร ๑๐ ที่นงั่ ในราคา ๕๖,๔๗๐
บาท
ก่อน พ.ศ. ๒๕๐๓ โรงเรี ยนมีที่ดิน ๒ ไร่ ๓ งาน ๒๒ ตารางวา ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ สิ งหาคม
๒๕๐๓ กรมวิสามัญศึกษาได้อนุญาตให้สร้างวัดสร้างตึกในที่ที่จะจัดสร้างโรงเรี ยน จึงคงเหลือที่
ของโรงเรี ยนเพียง ๒ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา ทั้งต้องรื้ ออาคารสโมสรสมาคมนักเรี ยนปทุมคงคา
ออก สมาคมได้รับเงินชดเชย ๑๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นบาท)
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๓ ท่านรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล. ปิ่ น มาลากุล )
ได้ไปทอดกฐิน พระราชทาน ณ. วัดปทุมคงคา หลังจากถวายกฐินแล้ว ได้แวะเวียนเยีย่ มโรงเรี ยน
ได้บนั ทึกไว้ในสมุดหมายเหตุรายวัน เล่มที่ ๕ มีใจความว่า
.....................ทางโรงเรี ยนคับแคบมาก และมีความลาบากอย่างยิง่ เพราะมีทางสาธารณะ
ผ่าน ปิ ดประตูกไ็ ม่ได้
บันทึกสาคัญนี้

เป็ นเหตุให้โรงเรี ยนปทุมคงคาได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรี ยนใหม่

ในบริ เวณที่ดินของกระทรวงศึกษาธิการ ณ. บ้านกล้วย ตาบลพระโขนง อาเภอพระโขนง จังหวัด
พระนคร ในพื้นที่ประมาณ ๑๘ ไร่
พ.ศ. ๒๕๐๖ โรงเรี ยนได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรี ยน อาคารประกอบการ และ
ปรับปรุ งบริ เวณในสถานที่ใหม่ ดังนี้

๑. อาคารเรี ยนในราคา ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน ) โดยใช้เงิน
งบประมาณ ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท และเงินบารุ งการศึกษาโรงเรี ยน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็ นอาคารเรี ยน
ตึก ๓ ชั้น กว้าง ๙.๕๐ เป็ นผูก้ ่อสร้าง และได้สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๐๗
๒.โรงอาหารในราคา ๒๔๐,๐๐๐ บาท ( สองแสนสี่ หมื่นบาทถ้วน ) โดยใช้เงิน
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และเงินบารุ งการศึกษาของโรงเรี ยน ๔๐๐ บาท ( สี่ หมื่นบาท) เป็ น
อาคารชั้นเดียวยาว ๔o เมตร และได้เสร็จเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕o๗
๓. บ้านพักภารโรง ๑ หลัง ในราคา ๓o,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินงบประมาณ เป็ นอาคารเรี ยน
ไม้ช้ นั เดียวแบบบังกาโล อยูไ่ ด้ ๒ ครอบครัว กว้าง ๗ เมตร ลึก ๑๐ เมตร สร้างเสร็จเมื่อวันที่
๒๓ สิ งหาคม ๒๕๐๖
๔. ส้วมนักเรี ยน ๒ หลัง ในราคา ๓๐,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินงบประมาณ เป็ นอาคารเรื อน
ไม้ช้ นั เดียวแบบบังกาโล อยูไ่ ด้ ๒ ครอบครัว กว้าง ๗ เมตร ลึก ๑๐ เมตร สร้างเสร็จเมื่อวันที่
๒๓ สิ งหาคม ๒๕๐๖
๕. ถนนหินลูกรัง ในราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณ ถนนขนาดกว้าง ๕.๗๐
เมตร ด้วยหินลูกรังระยะยาว ๓๑๐ เมตร สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๐๖
พ.ศ. ๒๕๐๗ โรงเรี ยนได้รับเงินงบประมาณจัดสร้างอาคารเรี ยน อาคารประกอบ และ
ปรับปรุ งบริ เวณดังนี้
๑. อาคารเรี ยนในราคา ๑,๐๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยใช้
งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท และเงินบารุ งการศึกษาของโรงเรี ยน ๑๙๙,๐๐๐ บาท สร้างเป็ น
อาคารตึก ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๔๙.๕๐ เมตร สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม
๒๕๐๗

โรงเรี ยนได้ร้ื อย้ายอาคารไม้จากวัดปทุมคงคา มาปลูกสร้างเป็ นเรื อนไม้อีก ๑ หลัง โดยทาง
วัดปทุมคงคาเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการรื้ อย้ายให้ ( ปัจจุบนั นี้เรี ยกเรื อนสี ฟ้า)
โรงเรี ยนได้ยา้ ยนักเรี ยนจากโรงเรี ยนเก่าในวัดปทุมคงคา มาเรี ยนที่โรงเรี ยนแห่งใหม่เลขที่
๙๒๐ ถนนสุ ขมุ วิท แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๑๑ โรงเรี ยนได้รับงบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติม ดังนี้
จัดสร้างห้องปฏิบตั ิการเคมี โดยปรับปรุ งห้องเรี ยน ตึก ๑ และตึก ๒ ขนาด ๔๘ คูณ ๕๕
เมตร ใช้เงินบารุ งการศึกษา ๖๖,๔๐๐ บาท เสร็จเรี ยบร้อยเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๑๑
สร้างสนามบาสเก็ตบอลคอนกรี ต ขนาด ๒๖ คูณ ๒๘ เมตร ใช้เงินบารุ งการศึกษา
๔๓,๐๐๐ บาท สร้างเสร็ จเรี ยบร้อยเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑
ปรับปรุ งพื้นที่บริ เวณโรงเรี ยนระหว่างอาคารเรี ยนตึก ๑ และตึก ๒ ขนาด ๔๘ คูณ ๕๕
เมตร ใช้เงินบารุ งการศึกษา ๕๕,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จเรี ยบร้อยเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๑๑
อาคารเรี ยนขนาด ๙.๕๐ เมตร คูณ ๖๓ เมตร จานวน ๑๘ ห้องเรี ยน ใช้เงินงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๑๑ เงิน ๑,๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท สร้างเสร็ จเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๑๑
สร้างส้วมนักเรี ยน ใช้เงินที่เหลือจากก่อสร้าง อาคารเรี ยนขนาด ๔ คูณ ๑๔.๔๐ เมตร
จานวน ๑๒ ที่ ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๑ เงิน ๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๕
มกราคม ๒๕๑๒
โรงฝึ กงาน ใช้เงินเหลือจากค่าก่อสร้างอาคารเรี ยนพื้นที่คอนกรี ต ขนาด ๑๐ คูณ ๒๔.๕๐
เมตร ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็ นเงิน ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๕ มกราคม
๒๕๑๒

พ.ศ. ๒๕๑๔ ปรับปรุ งห้องสมุดใช้เงินบารุ งการศึกษา ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ได้รับความ
ช่วยเหลือจากอาจารย์ศศิวงศ์ ปึ งตระกูล ศึกษานิเทศก์ฝ่ายห้องสมุด กรมวิสามัญศึกษา การปรับปรุ ง
เสร็จเรี ยบร้อยตามกาลังเงินเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๑๔
พ.ศ. ๒๕๑๕ สร้างอาคารเรี ยนชัว่ คราว ๑ หลัง มี ๒ ห้องเรี ยน ใช้เป็ นเงินบารุ งการศึกษา
๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท อาคารเรี ยนกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๗ เมตร ๘ ห้องเรี ยน พื้นชั้นล่างเป็ น
คอนกรี ตพื้นชั้น ๒,๓,๔ เป็ นไม้เนื้อแข็ง เสาคอนกรี ต ฝาหนังก่ออิฐฉาบปูน หลังคากระเบื้อง
ลอนคู่
พ.ศ. ๒๕๑๗ โรงเรี ยนได้งบประมาณก่อสร้างโรงอาหารเป็ นจานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ลักษณะอาคารสี่ เหลี่ยมพื้นผ้า ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๔ เมตร ชั้นเดียว เสาและคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ฝาลวด ตาข่าย หลังคาคอนกรี ต
นอกจากนั้นในปี นี้ยงั รับงบประมาณสร้างโรงฝึ กงานอีก ๑ หลัง เป็ นจานวนเงิน ๒๔๐,๐๐๐
บาท เป็ นอาคารชั้นเดียว กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕.๕๐ เมตร พื้นคอนกรี ต ฝาก่ออิฐฉาบปูน
หลังคากระเบื้องใช้เป็ นห้องเรี ยนศิลปปฎิบตั ิได้ ๒ ห้อง นับเป็ นโรงฝึ กงานห้องที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๑๘ โรงเรี ยนได้รับงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรี ยน ๔ ชั้น กว้าง
๙.๕๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร จานวน ๑๖ ห้องเรี ยน ฝาคอนกรี ต พื้นชั้นล่างเป็ นคอนกรี ต พื้นชั้น
๒,๓,๔ เป็ นไม้เนื้อแข็ง หลังคากระเบื้องลอนคู่ ( เป็ นอาคารที่สร้างต่อจาก พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งเป็ น
อาคารเรี ยนที่ ๔ )
นอกจากนั้นในปี นี้ได้รับงบประมาณสร้างรั้วโรงเรี ยน เป็ นเงิน ๔๙๙, ๖๕๐ บาท สร้าง
รั้วเสาคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ก่อด้วยอิฐบล๊อค ยาว ๕๐๐ เมตร

พ.ศ. ๒๕๒๑ โรงเรี ยนได้รับงบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรี ยนชัว่ คราว
ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๕๔ เมตร เป็ นห้องเรี ยนชัว่ คราว ๖ ห้องเรี ยน
พ.ศ. ๒๕๒๕ โรงเรี ยนได้รับงบประมาณ ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรี ยน ๒๔ ห้อง
เป็ นอาคารชั้น กว้าง ๙.๔๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร เสาคอนกรี ต ฝาก่ออิฐฉาบปูน พื้นคอนกรี ต
หลังคากระเบื้อง ชั้นล่างปล่อยโล่ง ซึ่งเป็ นอาคารเรี ยนที่ ๕ สร้างโดยบริ ษทั ธ.เชี่ยวเชิงชล จากัด
พ.ศ. ๒๕๒๖ โรงเรี ยนได้รับงบประมาณ จานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สร้างบ้านพักภารโรง
เป็ นแฟลต ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙.๗๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร แบ่งได้ ๑๒ ห้อง เป็ นอาคารสี่ เหลี่ยม
โครงสร้าง คสล. เสาคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ฝาก่ออิฐบล๊อค พื้นคอนกรี ต สร้างโดยบริ ษทั บี บอย
เบลล์ จากัด
เมื่อย้ายโรงเรี ยนจากวัดปทุมคงคามาอยูท่ ี่ปัจจุบนั สภาพโรงเรี ยนมีอาคาร ๑ และโรงอาหาร
อาคาร ๒ ที่กาลังก่อสร้างยังไม่เสร็จ ทางเข้าเป็ นคอนกรี ตจากถนนสุ ขมุ วิทเข้าท้องฟ้าจาลอง ส่ วน
ทางเข้าโรงเรี ยนยังไม่มีถนนใดๆ ถัดจากท้องฟ้าจาลองเป็ นที่วา่ งมีหญ้าขึ้นเต็ม ทางด้านสนามกีฬา
และอาคาร ๔ นั้น ก็เป็ นลักษณะของท้องนา เป็ นป่ าไม้เตี้ย ๆ มีโสนขึ้นเต็มไปหมด ด้านหลัง
อาคาร ๑ มีบ่อน้ าเป็ นบริ เวณกว้าง อาจารย์สกล สิ งห์ไพศาล อาจารย์ใหญ่สมัยนั้น

