
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ข�อบังคับ 

มูลนิธิสุวรรณประไพ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“ม.สป.” 

 

 
 

 

สํานักงาน 

โรงเรียนปทุมวิไล 

๖๓/๔ ถนนปทุมสมัพันธ, ตําบลบางปรอก 

อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทมุธานี ๑๒๐๐๐ 

โทร. ๐๒-๕๘๑-๖๗๗๓ 



            

สารบัญ 

        หน�า 

สารจากนายวิโรจน� เจริญพฤกษาชาติ       ๑ 

   ประธานมูลนิธิสุวรรณประไพ พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๕๖ 

สารจากนางจงกล ธูปกระจ&าง        ๒ 

   ประธานมูลนิธิสุวรรณประไพ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

สารจากนายพิศิษฐ� หุ&นดี         ๔ 

   ประธานมูลนิธิสุวรรณประไพ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ป-จจุบัน 

ภาพถ&ายพระครูอุโมรุวงษ�ธาดา “ศุข” ผู8ก&อต้ังโรงเรียนปทุมวิไล             ๕ 

ประวัติพระครูอุตโมรุวงษ�ธาดา “ศุข”                ๖ 

ภาพถ&ายโรงเรียนปทุมวิไล ป.ท.๑ (วัดสําแล) พ.ศ. ๒๔๗๗     ๘ 

ภาพถ&ายโรงเรียนปทุมวิไล ป.ท.๑ (ต. บ8านฉาง อ. เมืองปทุมธานี) พ.ศ. ๒๕๐๑, ๒๕๐๒  ๙ 

ภาพถ&ายอาจารย�ใหญ&บุลวิช สุวรรณประไพ ผู8ก&อต้ังมูลนิธิสุวรรณประไพ   ๑๐ 

ประวัติอาจารย�ใหญ&บุลวิช สุวรรณประไพ       ๑๑ 

ภาพถ&าย“แตรวง ปทุมวิไล ป.ท.๑”       ๑๓ 

ความเปFนมา “มูลนิธิสุวรรณประไพ” (ม.สป.)      ๑๔ 

ภาพถ&ายคณะกรรมการมูลนิธิสุวรรณประไพ       ๑๖ 

   มอบเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สร8างอาคาร ๑๐๐ ปG 

ใบอนุญาตจัดต้ังสมาคมหรือองค�กร        ๑๗ 

บัญชีมูลนิธิหรือหนังสือให8อํานาจจัดต้ังเปลี่ยนแปลงมูลนิธิ     ๑๘ 

หนังสือมูลนิธิสุวรรณประไพ เรื่อง ขอแก8ไขเพ่ิมเติมตราสารมูลนิธิสุวรรณประไพ  ๑๙ 

หนังสืออําเภอเมืองปทุมธานี เรื่อง การขอจดทะเบียนการแก8ไขเพ่ิมเติมข8อบังคับมูลนิธิ  ๒๐ 

คําขอจดทะเบียนแต&งต้ังกรรมการมูลนิธิ (ม.น.๒)      ๒๑ 

ข8อบังคับมูลนิธิสุวรรณประไพ พ.ศ. ๒๕๖๐       ๒๔ 

 

 



 

                                                  หน�า 

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดปทุมธานี       ๓๒ 

   เรื่อง การจดทะเบียนแก8ไขเพ่ิมเติมข8อบังคับมูลนิธิสุวรรณประไพ 

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิสุวรรณประไพ พ.ศ. ๒๕๑๘ (ชุดก&อต้ัง)    ๓๙

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิสุวรรณประไพ พ.ศ. ๒๕๒๑     ๔๐ 

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิสุวรรณประไพ พ.ศ. ๒๕๒๔     ๔๑ 

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิสุวรรณประไพ พ.ศ. ๒๕๒๗     ๔๒ 

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิสุวรรณประไพ พ.ศ. ๒๕๓๐     ๔๓ 

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิสุวรรณประไพ พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๗    ๔๔ 

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิสุวรรณประไพ พ.ศ. ๒๕๔๐     ๔๕ 

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิสุวรรณประไพ พ.ศ. ๒๕๕๒     ๔๖ 

ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ม.น.๔) ๔๗ 

ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแต&งต้ังกรรมการของมูลนิธิ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ม.น.๔)   ๔๘ 

ภาพถ&ายคณะกรรมการมูลนิธิสุวรรณประไพ พ.ศ. ๒๕๕๙     ๔๙ 

ข8อมูลคณะกรรมการมูลนิธิสุวรรณประไพ พ.ศ. ๒๕๕๙     ๕๐ 

คําสั่งมูลนิธิสุวรรณประไพ เรื่อง แต&งต้ังคณะท่ีปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐    ๕๔ 

ภาพถ&ายคณะท่ีปรึกษามูลนิธิสุวรรณประไพ พ.ศ. ๒๕๖๐     ๕๕ 

ข8อมูลคณะท่ีปรึกษามูลนิธิสุวรรณประไพ พ.ศ. ๒๕๖๐     ๕๖ 

คณะผู8จัดทํา          ๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

สารจากประธานมลูนิธสิุวรรณประไพ 

พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๕๖ 

 ผมนายวิโรจน� เจริญพฤกษาชาติ อดีตประธานมูลนิธิสุวรรณประไพ ป! พ.ศ. ๒๕๒๗ ถึงปลายป! พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม 

๕ สมัย ขอเรียนความเป.นมาก/อนที่ผมจะได2รับเลือกให2เป.นประธานบริหารมูลนิธิฯ กล/าวคือในป! พ.ศ. ๒๕๑๘ ท/านอาจารย�

วิฑิต เพิ่มพงษ�ศรี ได2เรียกประชุมเชิญคณะครูและศิษย�เก/า มาปรึกษาในเร่ืองจะดําเนินการจดทะเบียนก/อตั้งมูลนิธิสุวรรณ

ประไพ จึงมีการเลือกคณะกรรมการข้ึน โดยท/านรับตําแหน/งเป.นประธานกรรมการ ซ่ึงผมร/วมเป.นกรรมการในชุดนั้นด2วย 

ท/านอาจารย�วิฑิต เป.นประธานมูลนิธิฯ ถึงป! พ.ศ. ๒๕๒๗ ท/านก็ขอยุติเพราะท/านมีภาระกิจอ่ืนอีกมาก ซ่ึงผู2เป.นประธานคน

ต/อมาก็คือ คุณวิชาญ เลิศสวัสดิ์ โดยผมร/วมเป.นคณะกรรมการชุดนี้ด2วยเช/นกัน จนถึงป! พ.ศ. ๒๕๒๗ หมดสมัยท/าน

ประธานวิชาญ เลิศสวัสดิ์ ผมได2รับเลือกเป.นประธานมูลนิธิฯ คนต/อมา จนถึงปลายป! พ.ศ. ๒๕๕๖ ผมเร่ิมปBวยมาก ร/างกาย

ไม/อํานวยกับการเดินทาง การทํางานไม/คล/องตัว จึงขอลาออกจากประธานมูลนิธิโดยขอเรียนเชิญท/านอาจารย�จงกล  

ธูปกระจ/าง มารับเป.นประธานมูลนิธิฯ แทนผมซ่ึงท/านก็ไม/ขัดข2อง ทั้งๆที่ท/านเป.นประธานมูลนิธิพระครูอุตโมรุวงษ�ธาดาที่

ท/านเป.นผู2ก/อตั้งอยู/แล2ว ผมจึงขอขอบพระคุณในการเสียสละเวลาของท/านเป.นอย/างสูงมา ณ ที่นี้ และเม่ือป! พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ท/านอาจารย�จงกล ธูปกระจ/าง มีอายุ ๙๐ ป! ท/านขอยุติตําแหน/งประธานมูลนิธิทั้งสองมูลนิธิที่ท/านเป.นประธานบริหาร 

สําหรับมูลนิธิสุวรรณประไพ ผู2ที่ได2รับคัดเลือกเป.นประธานคือ คุณพิศิษฐ� หุ/นดี ซ่ึงเป.นศิษย�เก/าปทุมวิไล เป.นผู2บริหารต/อ

พร2อมกับให2เกียรติแต/งตั้งผมเป.นรองประธาน ผมจึงขอขอบคุณ คุณพิศิษฐ�ไว2 ณ ที่นี้ด2วย 

 ท2ายสารนี้ ผมขอเล/าความพยายามกับการหาเงินของผู2บริหารมูลนิธิฯ สมัยนั้น เพื่อเป.นทุนการศึกษาแก/ลูกหลาน

ปทุมวิไลของเรา ในป!หนึ่งหาเงินเป.นทุนการศึกษา ๑๐ - ๒๐ ทุน ทุนละ ๑,๕๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท ถือว/ามากแล2ว ผมยังมี

ความรู2สึกภาคภูมิใจมากที่ได2หาเงินเพื่อการศึกษาของนักเรียนและสังคม นับเป.นเกียรติประวัติแก/วงศ�ตระกูลอย/างสูง  

ในฐานะที่เป.นศิษย�เก/าและลูกหลานของพ/อหลวง และเม่ือวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ มูลนิธิสุวรรณประไพ ได2มอบเงินแก/

โรงเรียนปทุมวิไลจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล2านบาทถ2วน) ร/วมกับสมาคมศิษย�เก/าปทุมวิไล เพื่อสร2างอาคาร ๑๐๐ ป! 

ให2โรงเรียนปทุมวิไล ผมในฐานะอดีตประธานมูลนิธิสุวรรณประไพ ขอขอบคุณศิษย�เก/า และพวกพ2องน2องพี่ที่ได2ให2ความ

ร/วมมือช/วยเหลือมูลินิธิฯ เป.นอย/างดี ขออวยพรให2ทุกๆท/าน จงประสพความสุข อายุยืนนานชั่วนิรันดร 

 

       (นายวิโรจน� เจริญพฤกษาชาติ) 

                  ประธานมูลนิธิสุวรรณประไพ 

 



๒ 

 

สารจากประธานมลูนิธสิุวรรณประไพ 

พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

 เม่ือประมาณ ๔๐ ป�มาแล�ว อาจารย�ใหญ�บุลวิช สุวรรณประไพ ท�านลาออกจากราชการเนื่องจาก

สุขภาพไม�ดีพวกครูจึงจัดเลี้ยงส�งท�านเป.นงานภายใน พอท�านกล�าวลาจบ ท�านมอบซองเงินให� อ.วิฑิต เพ่ิมพงษ�

ศรี แล�วเดินมาท่ีกลุ�มของพวกเรา ครูผู�หญิงท�านพูดว�า “ผมมอบเงินให� อ.วิฑิต ไว�สองหม่ืนบาท ให�เป.น

ทุนการศึกษาเด็กท่ีเรียนดี แต�ขาดแคลนทุนทรัพย� ครูช�วยกันต้ังเป.นมูลนิธิด�วย ผมว�าครูทําได�” แล�วท�านก็เดิน

ลงบันไดไป 

 ในสมัยนั้น การจัดต้ังมูลนิธิต�องมีเงินไม�ตํ่ากว�าสองแสนบาท พวกครูจึงช�วยกันจัดกิจกรรมต�างๆ ได�

แรงใจจากศิษย�เก�าหลายคน อาทิ กํานันวานิช เจริญไทยทวี รองศาสตราจารย� นายแพทย�บุญช�วย  

วัฒนธรรมรักษ� ครอบครัวเภตรา, หาญสวัสด์ิ, ชมสุทธา, ภัสสรศิริ, ฐิตยารักษ�, พล.อ.ต.ประสิทธิ์ นิยมแก�ว,  

คุณประพันธ� หิรัญพฤกษ� คุณประเสิรฐ ละเอียด คุณวิโรจน� เจริญพฤกษาชาติ และอีกหลายๆ คนท่ีไม�ได�กล�าว

นาม ช�วยกันเต็มท่ีจัดงานทอดผ�าปBา ทอดกฐิน ฉายภาพยนต� แสดงดนตรี และจัดการแสดงละครท่ีหอประชุม

จังหวัดปทุมฯ หลายครั้ง ทุกครั้งได�รับความร�วมมือจากข�าราชการทุกฝBายของจังหวัด กํานันวาณิช และอาจารย�

วิฑิต ชวนชาวบ�านใกล�วัดสําแลร�วมกับ ครูนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล หล�อรูปท�านพระครูอุตโมรุวงษ�ธาดา 

พร�อมสร�างเหรียญทองแดง จําหน�ายเหรียญละ ๑๐ บาท รวบรวมเงินต้ังเป.นมูลนิธิสุวรรณประไพได�สําเร็จสม

เจตนารมณ�ของท�านอาจารย�ใหญ�บุลวิช และยังสร�างศาลามณฑปเป.นท่ีประดิษฐานรูปหล�อของท�านพระครู 

อุตตโมรุวงษ�ธาดา วันเชิญรูปหล�อของท�านจากโรงหล�อมาถึงสะพานนนทบุรี (นวลฉวี) เกิดอัศจรรย�พระอาทิตย�

ทรงกรดเม่ืออัญเชิญข้ึนจากรถแล�วฟKาก็จางไปเป.นบุญตายิ่งนัก ภูมิใจมากท่ีพวกเราพยายามสร�างรูปหล�อของ

ท�านได� และต้ังมูลนิธิให� อ.บุลวิช ได�สําเร็จด�วยความสามัคคีจริงๆ ก�อนท่ีจะออกจากโรงเรียนปทุมวิไล ดิฉันก็

ระลึกถึงท�านพระครูอุตตโมรุวงษ�ธาดา จึงชวน อ.เสริม, อ.ปทุมพร, อ.สมบัติ, อ.แฉล�ม พวกครู น�องๆ อีกหลาย

คน ร�วมกับนักศึกษาผู�ใหญ�ออกรําพาข�าวสาร ได�เงินหม่ืนกว�าบาท ข�าวสารหลายถัง จัดทอดผ�าปBาวัดโสภาราม 

ท�านเจ�าอาวาสให�ปLจจัยคืนมา ๕,๐๐๐ บาท ต้ังเป.นทุนการศึกษาพระครูอุตตโมรุวงษ�ธาดา พวกเราครูนักเรียน  

ศิษย�เก�า ช�วยกันหาเงินรวบรวมไว�ต้ัง อ.เทียม อ.สงบ อ.สุรัชพงษ� เป.นกรรมการดูแลเงินกองทุนก�อนนี้ พอถึง

พ.ศ. ๒๕๔๓ ดิฉันจึงมาชวนกันทอดผ�าปBาท่ีวัดโสภารามอีกครั้ง ได�เงินรวมกับเงินกองทุน นําไปจดทะเบียน

มูลนิธิพระครูอุตตโมรุวงษ�ธาดา ได�อีกหนึ่งมูลนิธิ ดีใจมากท่ีมูลนิธิเป.นท่ีพ่ึงของนักเรียนท่ีขาดแคลนได�ทุกป� 

จนถึงปลายป� พ.ศ. ๒๕๕๖ คุณวิโรจน� เจริญพฤกษาชาติ ปBวย ขอลาออกจากตําแหน�งประธานมูลนิธิสุวรรณ

ประไพ ศิษย�เก�าขอให�ดิฉัน รับหน�าท่ีเป.นประธานมูลนิธิแทนอีกตําแหน�งหนึ่ง เพราะเห็นว�าเป.นคนเก�าท่ี

เหลืออยู�ให�ศิษย�เก�าได�พบบ�าง ดิฉันยอมรับทําหน�าท่ีประธานมูลนิธิจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ อายุครบ ๙๐ ป�  

 

 



๓ 

 

จึงขอลูกศิษย�ขอลาออก เพ่ือให�ศิษย�เก�าได�เข�ามาบริหารในรูปแบบอ่ืนบ�าง ซ่ึงปLจจุบันท้ังสองมูลนิธิมีเงินอยู�

มูลนิธิละ ๑ ล�านกว�าบาท จึงขอฝากให�ครูเก�า ศิษย�เก�า รวมท้ังครูและศิษย�ใหม�ๆ ได�ช�วยกันส�งเสริมให� 

ท้ัง ๒ มูลนิธิคงอยู�คู�กับโรงเรียนปทุมวิไล เพ่ือประโยชน�แก�นักเรียนปLจจุบันได�มีโอกาสได�รับความช�วยเหลือจาก

มูลนิธิสืบไป 

 

 

              (นางจงกล ธูปกระจ�าง) 

                     ประธานมูลนิธิสุวรรณประไพ 



๔ 

 

สารจากประธานมลูนิธสิุวรรณประไพ 

พ.ศ.๒๕๕๙ - ป�จจุบัน 

 การจัดทําหนังสือข�อบังคับมูลนิธิสุวรรณประไพ เป!นไปตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการมูลนิธิ

สุวรรณประไพชุดป&จจุบัน เพ่ือปรับปรุง แก�ไข เพ่ิมเติม จาก“ตราสารมูลนิธิสุวรรณประไพ”ฉบับเดิมท่ีใช� 

มาต้ังแต-วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๑๘ โดยเปลี่ยนมาเป!น “ข�อบังคับมูลนิธิสุวรรณประไพ พ.ศ. ๒๕๖๐” เพ่ือให�

การดําเนินงานของมูลนิธิมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และสอดคล�องกับสถานการณ<ป&จจุบันและให�เป!นไปตามคู-มือ

สมาคมและมูลนิธิ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู-หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ของสํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดปทุมธานีได�รับจดทะเบียนแก�ไขเพ่ิมเติมข�อบังคับของมูลนิธิเรียบร�อยแล�ว 

ต้ังแต-วันท่ี ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ สําหรับในปAนี้มูลนิธิฯ ยังได�แต-งต้ังผู�ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรู� ความสามารถ 

และประสบการณ<มาเป!นคณะท่ีปรึกษา เพ่ือช-วยกันพัฒนามูลนิธิให�มีความเจริญก�าวหน�ายิ่งข้ึนไป 

 ผมหวังเป!นอย-างยิ่งว-า หนังสือข�อบังคับมูลนิธิสุวรรณประไพนี้ จะเป!นแนวทางในการดําเนินงานของ

มูลนิธิให�เป!นไปตามวัตถุประสงค< และจะเป!นประโยชน<แก-ผู�สนใจโดยท่ัวไป ผมต�องขอขอบคุณทุกท-านตลอด

ระยะเวลาท่ีผ-านมา ท-านท้ังหลายได�ส-งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิให�มีความก�าวหน�า ม่ันคง  

เพ่ือประโยชน<แก-ลูกหลานและโรงเรียนปทุมวิไล อันเป!นท่ีภาคภูมิใจของพวกเราชาวเขียว - ชมพูทุกคน  

จึงขอขอบคุณทุกท-านท่ีเก่ียวข�องมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

        (นายพิศิษฐ<  หุ-นดี) 

            ประธานมูลนิธิสุวรรณประไพ 



๕ 

 

 

 

พระครูอุตโมรุวงษ�ธาดา “ศุข” 
ชาตะ  ๒๔๑๓ 

มรณภาพ ๒๔๘๒ 

ผู ก"อตั้งโรงเรียนปทุมวิไล 

 



๖ 

 

ประวัติของท"านพระครูอุตโมรุวงษ�ธาดา “ศุข” 

 ท�านพระครูอุตโมรุวงษ�ธาดา นามเดิมชื่อ “ศุข” เป นบุตรนายรอด นางโดด ท่ีตําบลบ&านกระแชง 

อําเภอเชียงราก (เมืองปทุมธานี) จังหวัดปทุมธานี เกิดเม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๑๓ ตรงกับวันอาทิตย� 

ข้ึน ๑๐ คํ่า เดือน ๕ เม่ือยังเยาว�ได&ศึกษาภาษาไทย มอญและขอมกับพระอาจารย�ป:;น เจ&าอาวาสวัดสําแล จนมี

ความรู&สามารถอ�านออกเขียนได&ท้ัง ๓ ภาษา ครั้นเม่ือเจริญวัยเป นหนุ�มแน�นมีเพ่ือนฝูงมากมาย ส�วนมากเป น

นักเลงสุราและหัวไม&แต�ตัวท�านไม�ด่ืมสุรา เป นแต�คอยช�วยเหลือเพ่ือนฝูงเป นอย�างดี ถ&าเห็นเพ่ือนฝูงคนไหนเมา

สุราจะต&องส�งเพ่ือนถึงบ&านก�อนแล&วจึงกลับบ&านเม่ือกลับถึงบ&านจะต&องกราบบิดามารดาทุกครั้ง แล&วจึงเปลี่ยน

เครื่องแต�งตัว อาบน้ําและรับประทานอาหาร บิดามารดาก็พร่ําสอนมิให&เท่ียวเตร�คบเพ่ือนฝูง แต�พอเพ่ือนฝูงมา

ชวน ท�านจะหนีไปเท่ียวกับเพ่ือนโดยไม�ได&บอกให&บิดามารดาทราบ บิดามารดาเห็นท�านจะเสียคนจึงได&อ&อน

วอนขอให&บวชพระอยู�สัก ๑ พรรษา ท�านไม�สามารถจะขัดขืนบิดามารดาได&จึงได&รับคําว�าจะบวชให& แต�อีกใจ

หนึ่งก็ยังคิดถึงเพ่ือนฝูง แต�ก็จําใจบวช จึงได&กําหนดวันบวชคือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๕ ได&อุปสมบทท่ี

วัดสําแล ในวันอุปสมบทนี้ท�านได&จัดเสื้อผ&าใส�หีบและใส�กุญแจหีบมิให&ใครเปCด โดยต้ังใจว�าจะบวชสัก ๗ วัน

เท�านั้นแล&วจะลาสิกขาบท หลังจากใส�กุญแจหีบแล&วหนีมาเข&าอยู�ในพระอุโบสถวัดสําแลเพ่ือรออุป:ชฌาย� ส�วน

ทางบิดามารดาเม่ือเห็นเวลาจะแห�นาคเข&าวัด กลับไม�เห็นตัวท�านจึงร&องไห&มาหาอุป:ชฌาย� ท�านอุป:ชฌาย�บอก

ว�าลูกชายออกวัดแล&วและรออยู�ในพระอุโบสถ บิดามารดาจึงโล�งอกไปที การอุปสมบทในครั้งนี้มีท�านอาจารย�

ป:;น (สังกิจโจ) เจ&าอาวาสวัดสําแล เป นพระอุป:ชฌาย� ท�านอาจารย�มาก (ป:ญญาทิโป) วัดสําแล เป น 

พระกรรมวาจาจารย� ท�านอาจารย�หลุย (นารโท) วัดศาลาแดงเป นพระอนุสาวนาจารย� เม่ือท�านอุปสมบทแล&ว 

พระอุป:ชฌาย�ก็ได&เรียกมาอบรมทุกวัน จนได&รับรสพระธรรม พออุปสมบทได&ครบ ๗ วัน จึงได&ให&ศิษย�นําเอาลูก

กุญแจหีบใส�เสื้อผ&ามาให&แก�บิดามารดาและยังกําชับอีกว�าเสื้อผ&าในหีบจะให&ใครก็ได& ตัวท�านจะไม�สึกและจะ

บวชอยู�ไปจนตลอดชีวิต ทําให&บิดามารดาปลื้มปCติอย�างล&นพ&นในระหว�างอุปสมบทจําพรรษาอยู�ท่ีวัดสําแลนี้ก็ได&

ศึกษาธรรมวินัยจากพระอุป:ชฌาย� สํานักเจ&าคุณธรรมราชนุวัตร�วัดเสนาคนาราม สํานักพระครูศิริป:ญญามุนีวัด

สุริวงษ� หลังจากนั้นได&เดินทางไปเมืองมอญจําพรรษาท่ีวัดทะปลังซ่ึงมีพระนันโทเป นเจ&าอาวาส เมืองมะระแห

ม�ง แล&วจึงเดินทางกลับมาจําพรรษาท่ีวัดสําแล ซ่ึงในขณะนั้นท�านเจ&าคุณอริยธัชชสังฆปาโมกข� อดีตเจ&าคณะ

จังหวัดปทุมธานี เป นเจ&าอาวาส ครั้นต�อมาเม่ือวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๔ ได&รับสมณะศักด์ิเป นพระครู

อุตโมรุวงษ�ธาดา เจ&าอาวาสวัดสําแลองค�ท่ี ๔ ตําแหน�งเจ&าคณะแขวงอําเภอสามโคก จนถึงมรณภาพเม่ือ  

พ.ศ. ๒๔๘๒ และได&รับพระราชทานเพลิงเม่ือวันท่ี ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๓ 

 พ.ศ. ๒๔๕๔ ท�านพระครูอุตโมรุวงษ�ธาดา ได&รับมอบหมายจากเจ&าคุณอริยธัชชสังฆปาโมกข� เจ&า

อาวาสวัดสําแลองค�ท่ี ๓ ตําแหน�งเจ&าคณะจังหวัดปทุมธานี มีภาระมากในทางพระพุทธศาสนา จึงมอบหน&าท่ี

เก่ียวกับการศึกษาให&ท�านพระครูอุตโมรุวงษ�ธาดาเป นผู&อุปการะดูแลแต�รูปเดียว พ.ศ. ๒๔๕๕ ท�านพระครู 

อุตโมรุวงษ�ธาดาชักชวนข&าราชการ พ�อค&าคหบดี ประชาชน ลูกศิษย� บริจาคเงินรวมกับป:จจัยส�วนตัวของท�าน

ร�วมกันสร&างอาคารเรียนเป นเอกเทศในท่ีดินของวัดข้ึน ๑ หลัง สามารถรองรับนักเรียนได&ประมาณ ๑๐๐ คน 



๗ 

 

ถึง พ.ศ. ๒๔๖๓ อาคารเรียนผุพังลง จึงได&สร&างข้ึนใหม�อีก ๑ หลัง ทรงป:;นหยา อาคารไม& ๒ ชั้น พ.ศ. ๒๔๖๕ 

อาคารท่ีสร&างใหม�ถูกลมบ&าหมูพัด หอบอาคารล&มพังลง ท�านพระครูอุตโมรุวงษ�ธาดา ได&ขอเงินจาก

กระทรวงศึกษาธิการ จากคุณชื่น ศรียาภัย รับการบริจาคและเทศน�มหาชาติ ทําการสร&างอาคารหลังใหม� เป น

เงิน ๘,๔๙๑.๕๑ บาท และได&เชิญพระยาธรรมศักด์ิมนตรี เสนาบดีกระทรวงธรรมการ (ประธานสภาผู&แทน 

ราษฏรคนแรก) มาทําพิธีเปCดอาคารเรียน เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๔๖๖ โดยให&ชื่อว�า “โรงเรียนปทุมาวิลัย” 

ถึงปO พ.ศ. ๒๔๗๗ ท�านเห็นว�ามีจํานวนนักเรียนมากข้ึน จึงรวบรวมจัดหาเงินสร&างอาคารเรียนหลังใหม�ตามแบบ

แปลนคู�กับหลังเดิมมีทางเดินชั้นสองเชื่อมถึงกัน และเปลี่ยนชื่อเป น “โรงเรียนปทุมวิไล” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: หาข&อมูลเพ่ิมเตมิและจากหนังสือ”ประวัติโรงเรยีนปทุมวิไล” เรียบเรียงโดย อาจารย�วิทิต เพ่ิมพงศรี 

 

 

 

 



๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

 

อาจารย�บุลวชิ  สุวรรณประไพ 
อดีตอาจารย�ใหญ"โรงเรียนปทุมวิไล 

ผู เริ่มก"อต้ัง “มูลนิธสิุวรรณประไพ” 

 

 

 



๑๑ 

 

ประวัติ อาจารย�บุลวิช  สุวรรณประไพ 

 อาจารย�บุลวิช สุวรรณประไพ เกิดเม่ือวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๔๕๕ ท่ี ต.บ&านหมู� จ.ฉะเชิงเทรา เม่ืออายุ

ได&ประมาณ ๕ ปOได&ย&ายตามผู&ปกครองมาอยู�กรุงเทพฯ เข&าเรียนชั้นประถมท่ีโรงเรียนวัดสร&อยทองเม่ือจบชั้น

ประถม ๔ แล&วไปเรียนต�อท่ีโรงเรียนวัดสะพานสูงจนจบมัธยมปOท่ี ๖ ปรากฏว�าผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปOท่ี 

๖ ได&เป นท่ี ๑ ของชั้น ได&ขออนุญาตผู&ปกครองเรียนต�อชั้นมัธยมปOท่ี ๗ ตอนแรกผู&ปกครองไม�ยอมให&เรียนต�อ 

ตอนหลังอ&อนวอนได&เรียนแต�การอนุญาตช&าไป ทําให&ไปสมัครเข&าโรงเรียนรัฐบาลไม�ทัน จึงต&องไปเข&าเรียนท่ี

โรงเรียนราษฏร�วิทยาสภา ปOแรกสอบมัธยมปOท่ี ๗ ได& ปOท่ี ๒ สอบมัธยมปOท่ี ๘ ตก ๑๐ คะแนน ปOต�อมาคือปO 

๒๔๗๕ จึงเรียนซํ้าแต�เวลาสอบไม�สอบมัธยมปOท่ี ๘ แต�ไปสมัครสอบครูพิเศษประถมท่ีโรงเรียนฝTกหัดครูพิเศษ

ประถมพระนคร เพราะนักเรียนฝTกหัดครูสมัยนั้นสอบพร&อมกับมัธยมปOท่ี ๘ อาจารย�บุลวิชสอบได&แล&วให&ถือว�า

สอบเทียบชั้นมัธยมปOท่ี ๘ ได&ด&วย และสอบวิชาครูพิเศษมัธยมได&เม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๗ ในด&านครอบครัวได&สมรสกับ

นางสาวสมจิตร พจน�ประพันธ� เม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๔๙๔ มีบุตร ๕ คน เป นหญิง ๓ คน ชาย ๒ คน มีบ&าน

และท่ีดินเป นของตนเอง อยู�ท่ี ๑๙/๒ ถนนพัฒนสัมพันธ� ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี การรับราชการได&

เป นครูโรงเรียนราษฏร�ต้ังแต�ปO ๒๔๗๖ ต�อมาได&สมัครสอบคัดเลือกเข&าเป นครูประจํากรมสามัญศึกษา เม่ือวันท่ี 

๑ มกราคม ๒๔๘๒ และได&ย&ายไปเป นครูประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา “เบญจมราชรังสฤษฏิ์” ต้ังแต�  

๑ กันยายน ๒๔๘๒ ต�อมากรมได&สั่งให&โรงเรียนเบญจมรังสฤษฏิ์ลดจํานวนชั้นมัธยมปOท่ี ๑ ลง เพ่ือให&โรงเรียน

ราษฏร�รับนักเรียนเข&าเรียนในชั้นมัธยมปOท่ี ๑ ได&บ&าง เนื่องจากอาจารย�บุลวิชได&ย&ายไปใหม� กรมจึงสั่งให&ย&ายมา

ดํารงตําแหน�งครูประจําจังหวัดปทุมธานี “ปทุมวิไล”(ป.ท.๑) ต้ังแต�วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๔๘๓ ต�อมาวันท่ี  

๖ กรกฏาคม ๒๔๙๑ กรมได&ย&ายท�านไปจังหวัดอ�างทอง แต�งต้ังให&ดํารงตําแหน�งครูใหญ�โรงเรียนประจําอําเภอ

ปWาโมกข� “ปWาโมกข�วิทยาคม” จนถึงวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ได&เลื่อนเป นชั้นเอกขณะดํารงตําแหน�งอาจารย�

ใหญ�โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี และเม่ือถึงวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๐๖ ทางกรมมีคําสั่งคัดเลือกส�งท�านไปรับ

การอบรมวิชาการมัธยมศึกษาท่ีวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรเป นรุ�นแรกเป นเวลา ๓ เดือน ต้ังแต�วันท่ี  

๕ มิถุนายน ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๐๖ ท�านอาจารย�บุลวิชได&ลาออกจากราชการเม่ือวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๑๖ 

ด&วยเหตุสุขภาพไม�อํานวย เครื่องราชอิสริยาภรณ�สูงสุดท่ีท�านอาจารย�บุลวิช สุวรรณประไพได&รับคือ ตริตรา

ภรณ�ช&างเผือก (ต.ช) อาจารย�บุลวิช สุวรรณประไพ เป นนักบริหารท่ีมองกาลไกล มองไปข&างหน&าอย�าง

เชี่ยวชาญและชาญฉลาด เป นผู&ริเริ่มติดต�อสํานักงบประมาณ เพ่ือจัดหาซ้ือท่ีดินท่ีอยู�ใกล&ส�วนราชการจังหวัด 

วัตถุประสงค�เพ่ือจะทําการก�อสร&างโรงเรียนปทุมวิไลแห�งใหม�ทดแทนแห�งเก�า (วัดสําแล) ท่ีตําบลบางปรอก 

อําเภอเมือง ปทุมธานี รวมพ้ืนท่ีดินประมาณ ๓๔ ไร�เศษ ก�อสร&างอาคารเรียนเพ่ิมพ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนพลศึกษา

และเพ่ือขยายพ้ืนท่ีอุปโภคบริโภคของนักเรียน เม่ือถึงวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ อาจารย�บุลวิช  

สุวรรณประไพ ได&พาลูกศิษย� (นักเรียน) จํานวน ๔๐๐ คน พร&อมครูผู&สอน ๑๒ ท�าน จากวัดสําแลมาอยู�สถานท่ี 



๑๒ 

 

แห�งใหม� (ป:จจุบัน) โดยท�านอยู�ร�วมพัฒนาโรงเรียนท่ีย&ายมาใหม�ประมาณ ๑๓ ปOเศษ จึงขอลาออกก�อนเกษียณ

ราชการ นับต้ังแต�ย&ายโรงเรียนมาถึงป:จุบัน พ.ศ.๒๕๖๐ เป นเวลา ๕๘ ปO โรงเรียนปทุมวิไล สถานะเป นโรงเรียน

ขนาดใหญ�พิเศษ มีจํานวนนักเรียนประมาณ ๓,๕๐๐ คน ครูผู&สอนรวมแล&วประมาณ ๑๘๐ ท�าน 

 ท&ายประวัติในหนังสือมูลนิธิฯ นี้ ขอกล�าวถึงการมองกาลไกลของท�านอาจารย�บุลวิช สุวรรณประไพ 

ทางด&านดนตรีในสมัยนั้นเรียกว�า “แตรวง” ท�านมุ�งม่ันบริหารรวบรวมเงินซ้ือเครื่องดนตรีแตรวงให&คุณครู 

ถนอม โพธิสุวรรณ เปCดสอนวิชาการดนตรีสร&างแตรวงโรงเรียนปทุมวิไล เป นวงเล็กๆ มีเครื่องตี-เปWา รวม

ประมาณ ๑๐ ชิ้น ชื่อ “แตรวงโรงเรียนปทุมวิไล ป.ท.๑” เป นแตรวงแห�งแรกของโรงเรียนสามัญในจังหวัด

ปทุมธานี ส�วนมากจะพบได&ในงานอุปสมบทและงานสมโภชอ่ืนๆ โดยคุณครูถนอมจะพาลูกศิษย�ของท�านไป

เปCดตัวทุกงานโดยเฉพาะงานทางราชการของจังหวัดปทุมธานี จะต&องมีแตรวงปทุมวิไล ป.ท.๑ ไปร�วมบรรเลง

ทุกงานตราบจนถึงทุกวันนี้ การสนองเจตนารมณ�ของคุณครูถนอม ต�อท�านอาจารย�บุลวิชในอดีตจนถึงป:จจุบัน 

โรงเรียนปทุมวิไลมีวงโยธวาทิต วงปOZพาทย�เครื่องสายไทยและวงดนตรีลูกทุ�ง นั้นคือการต�อยอดจาก 

คุณครูถนอมถึงลูกศิษย�ในโรงเรียนปทุมวิไลจากรุ�นสู�รุ�น สู�สถาบันอ่ืนในอาชีพครูผู&สอนดนตรีหรือนักดนตรีอาชีพ 

จึงนับว�าโรงเรียนปทุมวิไลเป นแหล�งผลิตให&กําเนิดนักดนตรีท่ีอาจารย�บุลวิช สุวรรณประไพ ได&คิดหวังไว&เม่ือ

อดีตเป นแน� จึงทําให&ป:จจุบันการดนตรีของโรงเรียนปทุมวิไลมีความเจริญก&าวหน&าแพร�ขยายออกไปเป นลําดับ 

จากความเป นจริงในสายตาของทุกๆ ท�านท่ีปรากฏแล&ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: หาข&อมูลเพ่ิมเตมิและบางส�วนจากหนังสือ “ปทุมวิไลอนุสรณ� ๔ พฤษภาคม ๒๕๑๗ 

 

 



๑๓ 

 

 

 



๑๔ 

 

  มูลนิธิสุวรรณประไพ (ม.สป.) 

ความเป�นมา 

 อาจารย�บุลวิช สุวรรณประไพ ซ่ึงดํารงตําแหน�งอาจารย�ใหญ�โรงเรียนปทุมวิไลต้ังแต� พ.ศ. ๒๔๙๓ 

ต.องการจะลาออกจากราชการในป0งบประมาณ ๒๕๑๖ เพราะสุขภาพไม�ดี คณะครูและศิษย�เก�าจึงพร.อมใจกัน

รดน้ําอวยพรให.ท�านก�อนลาออกจากราชการ ประกอบกับอาจารย�บุลวิชต.องการมอบเงินส�วนตัวต้ังเป9น

ทุนการศึกษาให.แก�นักเรียนท่ีขาดแคลนการเงินของโรงเรียนปทุมวิไล คณะครูและศิษย� เก�าโดยมี 

พระราชสุเมธาภรณ�เจ.าคณะจังหวัดปทุมธานีเป9นประธาน ได.จัดงานรดน้ําอวยพรให.อาจารย�บุลวิชในวันท่ี  

๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๕ พร.อมกันนั้นก็รับบริจาคเงินเพ่ือก�อต้ังมูลนิธิช�วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนการเงินของ

โรงเรียนปทุมวิไล และใช.ชื่อว�า “มูลนิธิสุวรรณประไพ” เพ่ือเป9นเกียรติแก�อาจารย�บุลวิช สุวรรณประไพ การจัด

งานครั้ งนั้นอาจารย� บุลวิชได.รับเ งินท่ีมีผู.บริจาค ๑๘,๗๒๒.๗๕ บาท อาจารย� บุลวิชบริจาคเพ่ิมอีก  

๒๐,๐๐๐ บาท ต�อมาคณะศิษย�เก�าโดยมีอาจารย�วิฑิต เพ่ิมพงษ�ศรี เป9นประธานได.จัดงานบัวบานรําลึก ในวันท่ี  

๗ เมษายน ๒๕๑๖ นํารายได.มาสมทบอีก ๔๐,๐๔๗.๒๕ บาท หลังจากนั้นมีผู.บริจาคเพ่ิมอีก ๒ ราย เป9นเงิน 

๙๐๐ บาท ในป0 พ.ศ. ๒๕๑๗ ศิษย�เก�าปทุมวิไล ม.ศ.๓ รุ�น พ.ศ.๒๕๑๒ อันมี นายประจิม สุวรรณปทุมเลิศ  

นายวิรัช วงษ�สมาจารย� นายอนันต� เภตรานายมานพ จะโนภาษ นายสุชิน ราษฏร�ดุษดี นายจําเรียง ชมภูรัตน� 

และเพ่ือนๆ ร�วมกันคิดดําเนินการจัดดนตรีและภาพยนตร�หารายได.มาสมทบอีก ๒๕,๙๕๕.๕๐ บาท 

รวมยอดเงิน ๑๐๕,๖๒๕.๕๐ บาท นําฝากธนาคารกรุงไทยปทุมธานี เม่ือถึงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๑๘  

คณะผู.ดําเนินงานได.นัดประชุมเพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ จํานวน ๒๗ ท�าน ท่ีเรียกว�า 

”ชุดก�อต้ัง” ประชุมแต�งต้ังผู.ร�างตราสาร ผู.ยื่นและติดตามเอกสารกับนายทะเบียนจังหวัดท่ีทําการ 

ขอจดทะเบียนมูลนิธิสุวรรณประไพ ณ ขณะนั้น ยอดเงินฝากกับธนาคารฯ มียอดเงินเพ่ิมจากดอกเบ้ียอีก 

๗,๒๐๑.๐๖ บาท รวมเป9นเงินสุทธิ ๑๑๒,๘๒๖.๕๖ บาท ท่ีนําไปจดทะเบียนเป9นทุนทรัพย�และทรัพย�สินของ

มูลนิธิสุวรรณประไพ โดยทําบุญเปJดปKาย “มูลนิธิสุวรรณประไพ” เม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๑๘ จากผลงาน

ของคณะกรรมการผู.ก�อต้ัง กระทรวงมหาดไทย ได.ประกาศจัดต้ังมูลนิธิสุวรรณประไพในราชกิจจานุเบกษาเล�ม

ท่ี ๙๕ ตอนท่ี ๑๒๔ วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ หน.า ๓๘๖๖ และทะเบียนลําดับท่ี ๑๑๒๙ ต้ังแต�วันท่ี  

๑๕ กันยายน ๒๕๒๑ เป9นต.นมา ด.วยทุนทรัพย� ทรัพย�สินเป9นเงิน ๑๑๒,๘๒๖.๕๖ บาท (ตามตราสารข.อท่ี ๔) 

หลังจากท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศจัดต้ังมูลนิธิสุวรรณประไพออกมาเป9นทางการแล.ว จนถึงวันท่ี  

๑๖ กันยายน ๒๕๒๔ มีผู.แจ.งความจํานงค�ขอบริจาคเงินสมทบเข.ามูลนิธิฯ โดยระบุเป9นทุนทรัพย�และทรัพย�สิน 

๖๒,๐๘๑.๒๓ บาท จึงรวมเป9นทุนทรัพย� และทรัพย�สินของมูลนิธิสุวรรณประไพท้ังสิ้น ๑๗๔,๙๐๗.๗๙ บาท 

(หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันเก.าร.อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก.าสตางค�) ตามท่ีแสดงไว.ในทุนเริ่มต.นของบัญชีงบดุล  

  

  



๑๕ 

 

ความมุ�งม่ันของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ (ชุดก�อต้ัง) มีการประชุมหารือในเรื่องพัฒนามูลนิธิฯให.มีบทบาท

กับการส�งเสริมการศึกษาแก�นักเรียนปทุมวิไลเป9นอันดับแรกแล.ว ยังไม�ลืมปูชนียะสงฆ�ผู. มี บุญคุณ 

คุณุปการกับการศึกษาในการให.กําเนิดโรงเรียนปทุมวิไล เม่ือ วันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๒๑ คณะกรรมการมูลนิธิได.

ลงมติให.ทําการหล�อรูปเหมือนท�านพระครูอุตโมรุวงษ�ธาดา ลักษณะท�านั่งสมาธิ ลมดํา พร.อมสร.างเหรียญ 

๒๐,๐๐๐ เหรียญ ทําพิธีปลุกเสกเปJดให.ผู.ทราบประวัติและผู.เคารพนับถือเช�าไปกราบบูชา และต�อมา

คณะกรรมการได.ทําการจัดสร.างมณฑปไว.ด.านหน.าขวามือ (สุดเขต) ของโรงเรียน เพ่ือประดิษฐานท�านพระคร ู

อุตโมรุวงษ�ธาดา ให.ลูกเขียว - ชมพูปทุมวิไล และผู.ท่ีเคารพท�านรําลึกถึงท�านได.กราบไหว.บูชา จนถึงทุกวันนี้ 

 ในป0 พ.ศ. ๒๕๒๔ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ได.มีมติแต�งต้ังคณะอนุกรรมการจัดหาเงินเข.าสมทบ

ในกองทุนมูลนิธิสุวรรณประไพ โดยมีนายปรีดี หิรัญญพฤกษ� เป9นประธาน นายวิโรจน� เจริญพฤกษาชาติ เป9น

เลขานุการ ซ่ึงคณะอนุกรรมการข.างต.นได.จัดหาเงินเข.ามาสมทบให.มูลนิธิฯ เพ่ือเป9นทุนการศึกษาและเพ่ือ

บริจาคสาธารณะกุศล เป9นเงินจํานวนหนึ่งล.านบาทเศษ (โดยประมาณ) และได.บริจาคให.โรงเรียนปทุมวิไลร�วม

สมทบกับสมาคมศิษย�เก�าปทุมวิไล สร.างอาคาร ๑๐๐ ป0 เป9นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล.านบาทถ.วน) เม่ือ

วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ และเม่ือสิ้นสุดระบบบัญชีในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ฐานะทางการเงินของมูลนิธิ

สุวรรณประไพ มีเงินท้ังสิ้น ๑,๕๓๘,๖๕๑.๔๓ บาท (หนึ่งล.านห.าแสนสามหม่ืนแปดพันหกร.อยห.า 

สิบเอ็ดบาทสี่สิบสามสตางค�) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: เป9นข.อมูลบางส�วนจากบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ (ชุดก�อตั้ง)  

และบัญชีงบดลุมลูนิธิสุวรรณประไพ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 

 



๑๖ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ข�อบังคับ 

มูลนิธิสุวรรณประไพ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ประกาศ 

มูลนิธิสุวรรณประไพ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



๓๙ 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารมูลนิธสิุวรรณประไพ ป� พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(ชุดก$อตั้ง) 

   ๑. นายวิฑิต  เพ่ิมพงษ�ศรี    ประธานกรรมการ 

   ๒. รศ.นพ.บุญช�วย วัฒนธรรมรักษ�   รองประธานกรรมการ 

   ๓. นายวานชิ  เจริญไทยทวี    รองประธานกรรมการ 

   ๔. นายบุญนาค  ภาสะพันธ�    เลขานุการ 

   ๕. นายววิัฒน�  พวงมะลิต    ผู/ช�วยเลขานุการ 

   ๖. ว�าท่ีร/อยตรี ขจร ปรัชญกุล    เหรัญญิก 

   ๗. นายทองใบ  ประสบศาสตร�    ผู/ช�วยเหรัญญิก 

   ๘. อาจารย�ใหญ�โรงเรียนปทุมวิไล (นายไพบูลย� ฉ่ิงทองคํา) นายทะเบียน (โดยตําแหน�ง) 

   ๙. นายชลอ  ผลพงษ�     ผู/ช�วยนายทะเบียน 

 ๑๐. นางจงกล  ธูปกระจ�าง    ประชาสัมพันธ� 

 ๑๑. นายเฉลิมพงษ�  รัตโนภาษ    ผู/ช�วยประชาสัมพันธ� 

 ๑๒. นางสาวฉลวย  สมศักด์ิ    ผู/ช�วยประชาสัมพันธ� 

 ๑๓. นายบุญทรง  ทองศิริ     กรรมการ 

 ๑๔. จสต.วิบูล  วิบูลผล     กรรมการ 

 ๑๕. นายสุทัศน�  ชีวพฤกษ�    กรรมการ 

 ๑๖. นายสนิท  อัจฉริยญาติ    กรรมการ 

 ๑๗. นายศรันย�  ดําริสุข     กรรมการ 

 ๑๘. นายสาคร  ปาณะลักษณ�    กรรมการ 

 ๑๙. นายปทุม  คงดี     กรรมการ 

 ๒๐. นายชาญ  เลิศสวสัด์ิ     กรรมการ 

 ๒๑. นางสมพร  จิตยารักษ�    กรรมการ 

 ๒๒. นายสนอง  กฤษณะเศรณี    กรรมการ 

 ๒๓. นายประสิทธิ์  ฉวยฉาบ    กรรมการ 

 ๒๔. นายประสิทธิ์  ชาโนภาษ    กรรมการ 

 ๒๕. นางสมบัติ  เกิดสมศรี    กรรมการ 

 ๒๖. นายวิโรจน�  เจริญพฤกษาชาติ    กรรมการ 

 ๒๗. นายนําศิลปA  คุณาวิชชา    กรรมการ 

 

 



๔๐ 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารมูลนิธสิุวรรณประไพป� พ.ศ. ๒๕๒๑ 

   ๑. นายวิฑิต  เพ่ิมพงษ�ศรี    ประธานกรรมการ 

   ๒. รศ.นพ.บุญช�วย  วัฒนธรรมรักษ�   รองประธานกรรมการ 

   ๓. นายวานชิ  เจริญไทยทวี    รองประธานกรรมการ 

   ๔. ว�าท่ีร/อยตรี ขจร  ปรัชญกุล    เหรัญญิก 

   ๕. นางสุรางค�  ทับสีสด     ผู/ช�วยเหรัญญิก 

   ๖. นายบุญรัตน�  พิพัฒรัตนะ    เลขานุการ 

   ๗. นายสมุทร  แผ�นสุวรรณ    ผู/ช�วยเลขานุการ 

   ๘. นายอานนท�  นันทปรีชา    นายทะเบียน 

   ๙. นายสงบ  วนิชวงศ�     ผู/ช�วยนายทะเบียน 

 ๑๐. นางจงกล  ธูปกระจ�าง    ประชาสัมพันธ� 

 ๑๑. นายเทียม  เอ่ียมสะอาด    ผู/ช�วยประชาสัมพันธ� 

 ๑๒. นายบุญนาค  ภาสะพันธ�    กรรมการ 

 ๑๓. นายสุทัศน�  ชีวพฤกษ�    กรรมการ 

 ๑๔. นายประสิทธิ  ฉวยฉาบ    กรรมการ 

 ๑๕. นายบุญช�วย  แก/วศิร ิ    กรรมการ 

 ๑๖. นายประสิทธิ์  ชาโนภาษ    กรรมการ 

 ๑๗. นายวิโรจน�  เจริญพฤกษาชาติ    กรรมการ 

 ๑๘. นายชาญ  เลิศสวสัด์ิ     กรรมการ 

 ๑๙. นายวิวัฒน�  พวงมะลิต    กรรมการ 

 ๒๐. นายสนิท  อัจฉริยญาติ    กรรมการ 

 ๒๑. นายบุญทรง  ทองศิริ     กรรมการ 

 ๒๒. จสต.วิบูล  วิบูลผล     กรรมการ 

 ๒๓. นางสมพร  ฐิตยารักษ�    กรรมการ 

 ๒๔. นายสนอง  กฤษณะเศรณี    กรรมการ 

 ๒๕. นายปรีดี  หิรัญพฤกษ�    กรรมการ 

 ๒๖. นายอนุศักด์ิ  พวงมะลิต    กรรมการ 

 ๒๗. นายพินันท�  ปุญญาคม    กรรมการ 

 

 

 

 



๔๑ 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารมูลนิธสิุวรรณประไพ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

   ๑. นายชาญ  เลิศสวัสด์ิ    ประธานกรรมการ 

   ๒. นายสนิท  อัจฉริยญาติ   รองประธานกรรมการ 

   ๓. นายสุรชัพงษ�  พิพัฒรัตนะ   เลขานุการ 

   ๔. ว�าท่ี ร.ต.ขจร  ปรัชญกุล   เหรัญญิก 

   ๕. ว�าท่ี ร.ต.มานิตย�  ปCอมสุข   นายทะเบียน 

   ๖. นายสงบ  วนิชวงศ�    ผู/ช�วยนายทะเบียน 

   ๗. นางจงกล   ธูปกระจ�าง   ประชาสัมพันธ� 

   ๘. นายเทียม  เอ่ียมสะอาด   ผู/ช�วยประชาสัมพันธ� 

   ๙. นายวิฑิต  เพ่ิมพงษ�ศรี   กรรมการ 

 ๑๐. นายบุญนาค  ภาสะพันธ�   กรรมการ 

 ๑๑. นายวิโรจน�  เจริญพฤกษาชาติ   กรรมการ 

 ๑๒. นายวานิช  เจริญไทยทวี   กรรมการ 

 ๑๓. นายบุญช�วย  แก/วศิร ิ   กรรมการ 

 ๑๔. นางสมบัติ  เกิดสมศรี   กรรมการ 

 ๑๕. นายปรีดี  หิรัญพฤกษ�   กรรมการ 

 ๑๖. แพทย�หญิงอุทัยวรรณ  นุชจรัส  กรรมการ 

 ๑๗. รศ.นพ.บุญช�วย  วัฒนธรรมรักษ�  กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารมูลนิธสิุวรรณประไพป� พ.ศ. ๒๕๒๗ 

   ๑. นายวโิรจน�  เจริญพฤกษาชาติ    ประธานกรรมการ 

   ๒. นายบุญนาค  ภาสะพันธ�    รองประธานกรรมการ 

   ๓. แพทย�หญิงอุทัยวรรณ  นุตจรัส   รองประธานกรรมการ 

   ๔. นายสุรชัพงษ�  พิพัฒรัตนะ    เลขานุการ 

   ๕. ว�าท่ี ร.ต.ขจร  ปรัชญกุล    เหรัญญิก 

   ๖. นางภนิดา  จิรเศวตกุล    ผู/ช�วยเหรัญญิก 

   ๗. ว�าท่ี ร.ต.มานิตย�  ปCอมสุข    นายทะเบียน 

   ๘. นายสงบ  วนิชวงศ�     ผู/ช�วยนายทะเบียน 

   ๙. นายปราโมทย�  เดชอัมพร    ประชาสัมพันธ� 

 ๑๐. นายคําภีร�  มังคลสุ     ผู/ช�วยประชาสัมพันธ� 

 ๑๑. นายวานิช  เจริญไทยทวี    กรรมการ 

 ๑๒. นางจงกล  ธูปกระจ�าง    กรรมการ 

 ๑๓. นางธนาวรรณ  เนื่องฤทธิ์    กรรมการ 

 ๑๔. นางประมวล  รัตนะวราหะ    กรรมการ 

 ๑๕. นายเทียม  เอ่ียมสะอาด    กรรมการ 

 ๑๖. นายสุพจน�  หิรัญพฤกษ�    กรรมการ 

 ๑๗. นายปรีดี  หิรัญพฤกษ�    กรรมการ 

 ๑๘. นางสมบัติ  เกิดสมศรี    กรรมการ 

 ๑๙. นายชาญ  เลิศสวสัด์ิ     กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารมูลนิธสิุวรรณประไพป� พ.ศ. ๒๕๓๐ 

   ๑. นายวโิรจน�  เจริญพฤกษาชาติ    ประธานกรรมการ 

   ๒. นายบุญนาค  ภาสะพันธ�    รองประธานกรรมการ 

   ๓. แพทย�หญิงอุทัยวรรณ  นุตจรัส   รองประธานกรรมการ 

   ๔. นายสุรชัพงษ�  พิพัฒรัตนะ    เลขานุการ 

   ๕. นางอัจฉรา  แรงกล/า     ผู/ช�วยเลขานุการ 

   ๖. นายสมปอง  บัวสด     เหรัญญิก 

   ๗. นางคณิดา  จิรเศวตกุล    ผู/ช�วยเหรัญญิก 

   ๘. ว�าท่ี ร.ต.มานิตย�  ปCอมสุข    นายทะเบียน 

   ๙. นายสงบ  วนิชวงศ�     ผู/ช�วยนายทะเบียน 

 ๑๐. นายปราโมทย�  เดชอัมพร    ประชาสัมพันธ� 

 ๑๑. นายคําภีร�  มังคลสุ     ผู/ช�วยประชาสัมพันธ� 

 ๑๒. ว�าท่ี ร.ต.ขจร  ปรัชญกุล    กรรมการ 

 ๑๓. นายวานิช  เจริญไทยทวี    กรรมการ 

 ๑๔. นายวิฑิต  เพ่ิมพงษ�ศรี    กรรมการ 

 ๑๕. นางธนาวรรณ  เนื่องฤทธิ์    กรรมการ 

 ๑๖. นางจงกล  ธูปกระจ�าง    กรรมการ 

 ๑๗. นายเทียม  เอ่ียมสะอาด    กรรมการ 

 ๑๘. นางสมบัติ  เกิดสมศรี    กรรมการ 

 ๑๙. นายอนันต�  เภตรา     กรรมการ 

 ๒๐. นายเสริม  พงษ�ทอง     กรรมการ 

 ๒๑. นายศักดา  ทรัพย�ขวัญเมือง    กรรมการ 

 ๒๒. นายพรชัย  กุยกานนท�    กรรมการ 

 ๒๓. นางสมพิศ  เนินกร�าง     กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารมูลนิธสิุวรรณประไพ พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๗ 

   ๑. นายวโิรจน�  เจริญพฤกษาชาติ    ประธานกรรมการ 

   ๒. แพทย�หญิงอุทัยวรรณ  นุตจรัส   รองประธานกรรมการ 

   ๓. นายบุญนาค  ภาสะพันธ�    รองประธานกรรมการ 

   ๔. นายสุรชัพงษ�  พิพัฒรัตนะ    เลขานุการ 

   ๕. นายทองแท/  ศิลาขาว    ผู/ช�วยเลขานุการ 

   ๖. นายสมปอง  บัวสด     เหรัญญิก 

   ๗. ว�าท่ี ร.ต.มานิตย�  ปCอมสุข    นายทะเบียน 

   ๘. นายสงบ  วนิชวงศ�     ผู/ช�วยนายทะเบียน 

   ๙. นายปราโมทย�  เดชอัมพร    ประชาสัมพันธ� 

 ๑๐. นายคําภีร�  มังคลสุ     ผู/ช�วยประชาสัมพันธ� 

 ๑๑. นางชนิดา  สวสัดิโสภาคยกุล    ปฏิคม 

 ๑๒.ว�าท่ี ร.ต.ขจร  ปรัชญกุล    กรรมการ 

 ๑๓. นายอนันต�  เภตรา     กรรมการ 

 ๑๔. นางจงกล  ธูปกระจ�าง    กรรมการ 

 ๑๕. นางสมบัติ  เกิดสมศรี    กรรมการ 

 ๑๖. นายเทียม  เอ่ียมสะอาด    กรรมการ 

 ๑๗. นางสมพิศ  เนินกร�าง     กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสุวรรณประไพ ป� พ.ศ. ๒๕๔๐ 

    ๑. นายวิโรจน�  เจริญพฤกษาชาติ   ประธานกรรมการ 

   ๒. นายบุญนาค  ภาสะพันธ�    รองประธานกรรมการ 

   ๓. นางจงกล  ธูปกระจ�าง    รองประธานกรรมการ 

   ๔. ว�าท่ีร.ต.ขจร  ปรัชญกุล    รองประธานกรรมการ 

   ๕. นายสุรชัพงษ�  พิพัฒรัตนะ    เลขานุการ 

   ๖. นางสาวโสภิต  จะโนภาษ    เหรัญญิก 

   ๗. ผู/อํานวยการโรงเรียนปทุมวิไล    นายทะเบียน 

   ๘. นายสงบ  วนิชวงศ�     ประชาสัมพันธ� 

   ๙. นางชนิดา  สวัสดิโสภาคยกุล    ปฏิคม 

 ๑๐. นายทวี  สุทารส     กรรมการ 

 ๑๑. นางสมบัติ  เกิดสมศรี    กรรมการ 

 ๑๒. นางภนิดา  จิรเศวตกุล    กรรมการ 

 ๑๓. นางสมพิศ  เนินกร�าง     กรรมการ 

 ๑๔. นายสมปอง  บัวสด     กรรมการ 

 ๑๕. นางสาวอนงค�  อํารอด    กรรมการ 

 ๑๖. นายสําเนา  แสงแก/ว     กรรมการ 

 ๑๗. นายพรชัย  กุยกานนท�    กรรมการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสุวรรณประไพ ป� พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   ๑. นายวโิรจน�  เจริญพฤกษาชาติ    ประธานกรรมการ 

   ๒. ผู/อํานวยการโรงเรียนปทุมวิไล    นายทะเบียน 

   ๓. นางสุรีวรรณ  กองสุวรรณ�    เลขานุการ 

   ๔. นายสุขเกษม  บุญประกอบพร   ผู/ช�วยเลขานุการ 

   ๕. นางสาวโสภิต  จะโนภาษ    เหรัญญิก 

   ๖. นางอัจฉรา  แรงกล/า     ผู/ช�วยเหรัญญิก 

   ๗. นายสุรชัพงษ� พิพัฒรัตนะ    กรรมการ 

   ๘. หวัหน/าระดับชั้น ม.๑ (ว�าท่ีร.ต.ศิริชัย  ฟHกหอม)  กรรมการ 

   ๙. หวัหน/าระดับชั้น ม.๒ (นางอัจฉรา  แรงกล/า)  กรรมการ 

 ๑๐. หัวหน/าระดับชั้น ม.๓ (นายวิเชียร  บัวอุไร)  กรรมการ 

 ๑๑. หัวหน/าระดับชั้น ม.๔ (นางรสริน  แสงศิริ)  กรรมการ 

 ๑๒. หัวหน/าระดับชั้น ม.๕ (นางอุบลวรรณ มงคลางกูร) กรรมการ 

 ๑๓. หัวหน/าระดับชั้น ม.๖ (นางลภัสสรดา  จิรัฐติกาลดุลเวท) กรรมการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  คณะกรรมการมูลนิธิสุวรรณประไพ ปี ๒๕๕๙                                                            

 
พิศิษฐ ์ หุ่นดี 

ประธานกรรมการ 

                                                                                                

                                   วโิรจน์  เจริญพฤกษาชาติ                                                                                         กิจจา  ชูประเสริฐ 

                                 รองประธานกรรมการคนที# ๑                                                                            รองประธานกรรมการคนที# ๒ 

                                                                   
           โสภิต  จะโนภาษ            อจัฉรา  แรงกลา้         สุรีวรรณ  กองสุวรรณ์     นฏัฐา  ชินนิธิพฒัน์         วรีพงษ ์ คลอ้ยดี             พจมาน  แกว้วงษา 

                เหรัญญิก                       ผูช่้วยเหรัญญิก                  เลขานุการ                 ผูช่้วยเลขานุการ              นายทะเบียน                ผูช่้วยนายทะเบียน 

                                                                   
            สุริยะ  ชมสุทธา           ประเสริฐ  ละเอียด   ร.ศ.น.พ.บุญช่วย วฒันธรรมรักษ ์  สุรชยั  เที#ยงอรุณ         ประดบั  ปรีชานุกลู          สุธีย ์ เรืองสุวรรณ์         

    ประชาสมัพนัธ์          ผูช่้วยประชาสมัพนัธ์             กรรมการ                        กรรมการ                       กรรมการ                        กรรมการ                   

                                                                   

           สงบ  วนิชวงศ ์    ประสิทธิ5   สุวรรณประทีป     วบูิลย ์ เปี# ยมอุดมสุข        อนุสิทธิ5   ศรีอนนัต ์          คาํหลา้ ลาภาอุตย ์          ปทุม  ลาภาอุตย ์ 

               กรมการ                          กรรมการ                         กรรมการ                       กรรมการ                        กรรมการ                       กรรมการ                    

                                         
      ประพนัธ์  หิรัญพฤกษ ์     ธิติณฏัฐ ์ พิณพาทย ์         จนัทร์เพญ็  สาหา          ชลลดา  พนัธ์ุเนตร 

              กรรมการ                        กรรมการ                        กรรมการ                        กรรมการ 



 

๕๐                            

 

 

คณะกรรมการมูลนิธสิุวรรณประไพ ป� ๒๕๕๙ 

ช่ือ-สกุล ตําแหน�ง ท่ีอยู� / เบอร�โทรศัพท� อาชีพ 

๑.นายพิศิษฐ�    หุ�นด ี ประธานกรรมการ ๔๕/๕ หมู� ๑๑ ถ.วงแหวนตะวันตก 
ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลมุแก/ว  
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๔๐ 
โทร. ๐๘๑-๘๐๘-๕๘๓๔ ,  
๐๒-๕๙๘-๓๗๒๒-๔ 

ประกอบธุรกิจส�วนตัว 
(กรรมการผู/จดัการ บริษัท 
บ/านกลางวิศวกรรม 
จํากัด) 

๒.นายวิโรจน�   เจรญิพฤกษาชาต ิ รองประธานกรรมการคนท่ี ๑ ๔๒ หมู�บ/านสมประสงค�  
ถ.ปทุม-กรุงเทพฯ ต.บางปรอก 
อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร. ๐๘๗-๗๘๑-๕๑๔๙ , 
๐๒-๕๘๑-๖๕๑๙ 

พนักงานองค�การ
รัฐวิสาหกิจ 
(อดีตหัวหน/าแผนกกอง
ขายป@โตรเลยีมฯ ท�า
อากาศยานดอนเมือง) 

๓.นายกิจจา   ชูประเสริฐ รองประธานกรรมการคนท่ี ๒ ๑๑๑/๑ หมู� ๙ ต.ตะค�า  
อ.บางปลาม/า  
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๕๐ 
โทร. ๐๘๑-๙๘๕-๖๑๖๑ ,  
๐๓๕-๔๔๖-๙๐๙ 

ข/าราชการบํานาญ 
(อดีตผู/อํานวยการวิทยฐานะ
เช่ียวชาญ โรงเรียนปทุมวิไล) 

๔.นางสาวโสภติ   จะโนภาษ เหรัญญิก ๕๒/๗๘๔ หมู�บ/านเมืองเอก  
ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร.๐๘๙-๔๔๗-๘๗๘๕ ,  
๐๒-๙๙๗-๗๗๗๑-๒ 

ข/าราชการบํานาญ 
(อดีตครูโรงเรียนปทุมวิไล) 

๕.นางอัจฉรา   แรงกล/า ผู/ช�วยเหรญัญิก ๒๗/๓๘ ถ.คลองวัดโส  
ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี 
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร. ๐๘๗-๑๗๕-๙๕๙๘ 

ข/าราชการครูโรงเรียนปทุมวิไล 
(ปฏิบัติหน/าท่ีผู/ช�วยรอง
ผู/อํานวยการกลุ�มบริหาร
กิจการนักเรียน) 

๖.นางสรุีวรรณ   กองสุวรรณ� เลขานุการ ๙๙/๑๙๕ หมู� ๓ หมู�บ/าน- 
อธิเชฐธานี ถ.เฉลิมพระเกียรติ  
ต.เชียงรากใหญ� อ.สามโคก  
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๖๐ 
โทร. ๐๘๑-๔๓๘-๔๖๖๕ , 
๐๒-๙๗๕-๑๔๐๔  

ข/าราชการครูโรงเรียนปทุมวิไล 
(หัวหน/างานแนะแนวโรงเรียน
ปทุมวิไล) 

 
 

 



 

๕๑ 

 

คณะกรรมการมูลนิธสิุวรรณประไพ ป� ๒๕๕๙ 

ช่ือ-สกุล ตําแหน�ง ท่ีอยู� / เบอร�โทรศัพท� อาชีพ 

๗.นางสาวนัฏฐา   ชินนิธิพัฒน� ผู/ช�วยเลขานุการ ๓๙๙/๒๒๕ หมู�บ/านโนโววิลล�  
ซ.วัดหนองปรง  
ถ.ปทุม-กรุงเทพฯ 
ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร. ๐๖๔-๙๕๑-๔๙๑๔ 

ข/าราชการครูโรงเรียนปทุมวิไล 

๘.นายวีรพงษ�   คล/อยด ี นายทะเบียน ๑๑๑/๘๖ หมู� ๒  
หมู�บ/านเอกธนาดล ต.บางหลวง  
อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร. ๐๘๑-๓๗๗-๒๗๗๑ ,  
๐๒-๕๘๑-๐๑๕๗ 

ข/าราชการบํานาญ 
อดีตผู/อํานวยการโรงเรียนปทุมวิไล 

๙.นางพจมาน   แก/ววงษา ผู/ช�วยนายทะเบียน ๑๐๑/๒๖๘ หมู� ๓  
หมู�บ/านเบญจพร ซอย ๕  
ถ.ปทุม-สามโคก ต.กระแชง 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ๑๒๑๖๐ 
โทร.๐๘๖-๓๑๓-๘๔๙๘ ,  
๐๒-๕๘๑-๓๖๕๗ 

รองผู/อํานวยการโรงเรียนปทุมวิไล 
(กลุ�มบริหารงบประมาณและ
บุคคล) 

๑๐.นายสรุิยะ   ชมสุทธา ประชาสมัพันธ� ๕๗/๒๒ หมู� ๓ หมู�บ/านภัสสรัตน� 
ถ.ปทุม-สามโคก  
ต.บางโพธ์ิเหนือ อ.สามโคก  
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๖๐ 
โทร. ๐๘๑-๘๑๒-๐๖๘๒ 

ประกอบธุรกิจส�วนตัว 
(อดีตผู/ช�วยกรรมการผู/จดัการ
บริษัทฯ) 

๑๑.นายประเสริฐ   ละเอียด ผู/ช�วยประชาสัมพันธ� ๑๕ ถ.ปทุม-สามโคก  
ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร. ๐๘๑-๒๙๒-๑๖๐๔ ,  
๐๒-๕๘๑-๖๗๐๘ 

พนักงานบํานาญ 
(อดีตพนักงานบัญชีระดับ ๖ 
ธนาคารออมสิน) 

๑๒. ร.ศ.นพ.บุญช�วย  วัฒนธรรมรักษ� กรรมการ ๖๐ โชคชัย ๔ หมู�บ/านต.รวมโชค 
ซอย ๖ แขวงลาดพร/าว  
เขตบางกะป@ กทม. ๑๐๒๓๐ 
โทร.๐๙๙-๒๕๐-๔๔๖๖ 
๐๒-๙๓๑-๐๘๒๙ 

ผู/อํานวยการศูนย�พยาธิวิทยา 
คลินิกแพทย� 

 

 



 

๕๒ 

 

         คณะกรรมการมูลนิธสิุวรรณประไพ ป� ๒๕๕๙ 

ช่ือ-สกุล ตําแหน�ง ท่ีอยู� / เบอร�โทรศัพท� อาชีพ 

๑๓.นายสรุชัย   เท่ียงอรุณ กรรมการ ๕๕/๒ ถ.วัฒนธรรมรามัญ ๒๐๐ ปJ 
ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร.๐๘๑-๙๑๔-๑๕๓๗ ,  
๐๒-๕๘๑-๑๘๐๖ 

ข/าราชการบํานาญ 
(อดีตหัวหน/าฝLาย
ยุทธศาสตร�และสารสนเทศ 
หัวหน/าฝLายส�งเสริมและ
พัฒนาการผลิตสนง.เกษตร
จังหวัดปทุมธานี) 

๑๔.นายประดับ   ปรีชานุกูล กรรมการ ๖๑/๓๕ หมู� ๒ หมู�บ/านเพชรปทุม 
ซอย ๓ ถ.ปทุมธานี- 
ลาดหลุมแก/ว ต.บ/านฉาง  
อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร.๐๘๑-๙๑๐-๘๓๘๓ , 
๐๒-๕๘๑-๒๕๙๔ 

ข/าราชการบํานาญ  
(อดีตรองผู/อํานวยการกลุ�ม
บริหารกิจการนักเรียน
โรงเรียนปทุมวิไล) 

๑๕.นายสุธีย�   เรืองสุวรรณ� กรรมการ ๔๑ ถ.วัฒนธรรมรามัญ ๒๐๐ ปJ  
ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร.๐๘๖-๙๐๙-๒๙๔๑ ,  
๐๒-๕๘๑-๑๓๔๘ 

ข/าราชการบํานาญ  
(อดีตครูโรงเรียนปทุมวิไล) 
 

๑๖.นายสงบ   วนิชวงศ� กรรมการ ๑๕/๑ ซอยโบสถ�คริส  
ถ.ปทุม-กรุงเทพฯ ต.บางปรอก  
อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร. ๐๒-๕๘๑-๕๗๓๕ 

ข/าราชการบํานาญ 
(อดีตผู/ช�วยผู/อํานวยการฝLาย
ปกครองโรงเรยีนปทุมวิไล) 

๑๗.นายประสิทธ์ิ   สุวรรณประทีป กรรมการ ๗๖๗ หมู� ๓ ถ.รังสิต-ปทุมธานี  
ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร.๐๘๑-๙๒๒-๑๖๓๑ 

ข/าราชการบํานาญ 
(อดีตรองผู/อํานวยการกลุ�ม
บริหารงบประมาณและ
บุคคล โรงเรียนปทุมวิไล) 
 

๑๘.นายวิบูลย�   เปJMยมอุดมสุข 
 

กรรมการ ๘๙/๓ หมู� ๓ ถ.ปทุมธานี-บางเลน 
ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก/ว  
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๔๐ 
โทร. ๐๘๕-๑๕๖-๒๐๗๗ 
 

รองผู/อํานวยการ  
กลุ�มบรหิารท่ัวไป โรงเรยีน
ปทุมวิไล 

 

 



 

๕๓ 

 

คณะกรรมการมูลนิธสิุวรรณประไพ ป� ๒๕๕๙ 

ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง ท่ีอยู� / เบอร�โทรศัพท� อาชีพ 

๑๙.นายอนุสิทธ์ิ   ศรีอนันต� กรรมการ ๕๕/๑๐๒ หมู� ๒ หมู�บ/านทรัพย�-หมื่น
แสน ซอย ๑๑  
ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก/ว  
ต.บ/านฉาง อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร.๐๘๑-๑๙๓-๘๗๒๖ ,  
๐๒-๕๘๑-๖๕๙๐ 

ผู/อํานวยการ 
(โรงเรียนศาลาพัน  
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี) 

๒๐.นายคําหล/า   ลาภาอุตย� กรรมการ ๕๘/๓๘ หมู� ๑๑ หมู�บ/านมณี- 
รินทร� ซอย ๖ ถ.๓๔๕  
ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร. ๐๘๑-๔๕๗-๕๐๔๙ 

ข/าราชการบํานาญ 
(อดีตรองผู/อํานวยการกลุ�ม
แผนงาน โรงเรยีนปทุม
วิไล) 

๒๑.นางปทุม   ลาภาอุตย� กรรมการ ๕๘/๓๘ หมู� ๑๑ หมู�บ/านมณ ี
รินทร� ซอย ๖ ถ.๓๔๕  
ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร. ๐๘๑-๖๑๔-๔๕๐๙ 

ข/าราชการบํานาญ  

(อดีตหัวหน/ากลุ�มคณิตศาสตร� 
โรงเรียนปทุมวิไล) 

๒๒.นายประพันธ�   หิรัญพฤกษ� กรรมการ ๑๙/๑๒๑ หมู�บ/านกฤษณา  
ซอย ๑ ถ.ปทุม-กรุงเทพฯ  
ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร. ๐๘๗-๓๑๘-๒๔๒๓ 

ข/าราชการบํานาญ 
(อดีตหัวหน/า
ประชาสมัพันธ� 
จังหวัดชัยนาท) 

๒๓.นางธิตณิฏัฐ�  พิณพาทย� กรรมการ ๑๑๑/๓ หมู� ๑ หมู�บ/านภัทรไพรเวท 
๑ ถ.ปทุม-สามโคก  
ต.สามโคก อ.สามโคก  
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๖๐ 
โทร. ๐๘๖-๕๓๙-๖๑๖๓ 

ข/าราชการบํานาญ 
(อดีตนักตรวจสอบบัญชี
ชํานาญการพิเศษ สนง.
สรรพากรพ้ืนท่ี เขต ๑ 
ปทุมธานี) 

๒๔.นางสาวจันทร�เพ็ญ   สาหา กรรมการ ๖/๔ หมู� ๕ ต.คลองควาย  
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ๑๒๑๖๐ 
โทร. ๐๘๗-๕๙๙-๕๖๓๙ , 
๐๒-๕๘๑-๖๗๗๓ 

ข/าราชการคร ู
โรงเรียนปทุมวิไล 

๒๕.นางสาวชลลดา   พันธุ�เนตร กรรมการ ๖๓/๕๗ หมู�บ/านเอ้ือสุข ๑  
ซอยไมตรีจติ ๒๖ แขวงสามวา
ตะวันออก เขตคลองสามวา 
กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐ 
โทร. ๐๙๘-๒๕๓-๑๓๖๕ 

ข/าราชการคร ู
โรงเรียนปทุมวิไล 
 



 

๕๔ 

คําสั่งมูลนิธิสุวรรณประไพ 

ท่ี ๑/๒๕๖๐ 

เรื่อง แต$งตั้งคณะท่ีปรึกษามลูนิธิสวุรรณประไพ 

 

 ด*วยคณะกรรมการมูลนิธิสุวรรณประไพ ได*ประชุมครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐  

ณ ห*องประชุมเกียรติบงกช โรงเรยีนปทุมวิไล และมีมติให*พิจารณาบุคคลมาเป3นท่ีปรึกษามลูนิธิ โดยคณะกรรมการมลูนิธิได*

พิจารณาแล*วเห็นว$า ท$านเป3นผู*ท่ีมคีวามรู*ความสามารถและมีประสบการณ7ท่ีจะให*ข*อเสนอแนะแก$คณะกรรมการมลูนิธิ  

เพ่ือประโยชน7ในการดําเนินงานของมูลนิธิ ให*มีความเจริญก*าวหน*ายิ่งข้ึนไป โดยอาศัยอํานาจตามข*อบังคับมูลนิธิสุวรรณ-

ประไพ ป< ๒๕๖๐ ข*อท่ี ๖ (๑๖.๙) ระบุว$า ให*คณะกรรมการมูลนิธิเชิญผู*ทรงคุณวุฒิเป3นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการมลูนิธิ  

จึงเห็นควรแต$งตั้งคณะท่ีปรึกษามลูนิธิสุวรรณประไพ ดังรายช่ือต$อไปน้ี 

   ๑. นางจงกล  ธูปกระจ$าง   ประธานคณะท่ีปรึกษา 

        ๒. พล.ต.ท.คํารณวิทย7  ธูปกระจ$าง  รองประธานคณะท่ีปรึกษาคนท่ี ๑ 

        ๓. เรืออากาศเอก สุนทร  ฐิตยารักษ7  รองประธานคณะท่ีปรึกษาคนท่ี ๒ 

        ๔. พล.ท.บัญชา  ถนอมทอง  คณะท่ีปรึกษา 

   ๕. นายอนันต7  เภตรา   คณะท่ีปรึกษา 

        ๖. ดร.ขวัญชัย  พานิชการ   คณะท่ีปรึกษา 

        ๗. นายสมชาย  ฟGกทอง   คณะท่ีปรึกษา 

   ๘. นางจิตินันท7  ศูนย7กลาง   คณะท่ีปรึกษา 

       ๙. นายยงยุทธ  ชมสุทธา   คณะท่ีปรึกษา 

      ๑๐. นายพินิจศักดิ์  ชมสุทธา  คณะท่ีปรึกษา 

 ๑๑. นางสาวเพ็ญประภา  นาครักษ7  คณะท่ีปรึกษา 

 ๑๒. นายสายณัห7  พงษ7เจรญิ  คณะท่ีปรึกษา 

     ๑๓. นายสุดแดน  สุขเกษม   คณะท่ีปรึกษา 

     ๑๔. นายวินิจ  กลั่นกรอง   คณะท่ีปรึกษา 

     ๑๕. นายสมชัย  นาคเงินทอง  คณะท่ีปรึกษา 

     ๑๖. นายสามารถ  ปาณะลักษณ7  คณะท่ีปรึกษา 

     ๑๗. นายสิทธิศักดิ์  ฉิมพลอย  คณะท่ีปรึกษา 

     ๑๘. นายชัยรัตน7  งามทวีรตัน7  คณะท่ีปรึกษา 

     ๑๙. นายวัฒนา  ศุภโรจน7   คณะท่ีปรึกษา 

     ๒๐. นายจาตรุงค7  ธูปกระจ$าง  คณะท่ีปรึกษา 

    ๒๑. นายธงชัย  พันธ7จัน   คณะท่ีปรึกษา 

                        ท้ังน้ีบัดน้ีเป3นต*นไป  

                                         สั่ง ณ วันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                                                          (ลงช่ือ) 

                                                                                        ( นายพิศิษฐ7  หุ$นดี ) 

                                                                                   ประธานมูลนิธิสุวรรณประไพ 



                                                             คณะที�ปรึกษามูลนิธิสุวรรณประไพ พ.ศ.๒๕๖๐                                                    

 
จงกล  ธูปกระจ่าง 

ประธานคณะที�ปรึกษา 

                                                                                                

                            พล.ต.ท. คาํรณวทิย ์ ธูปกระจ่าง                                                                        เรืออากาศเอก สุนทร  ฐิตยารักษ ์

                          รองประธานคณะที�ปรึกษาคนที� ๑                                                                    รองประธานคณะที�ปรึกษาคนที� ๒ 

                                                        
            พล.ท.บญัชา  ถนอมทอง        อนนัต ์ เภตรา        ดร.ขวญัชยั  พานิชการ      สมชาย  ฟักทอง      จิตินนัท ์ ศูนยก์ลาง   ยงยทุธ  ชมสุทธา   

                   คณะที�ปรึกษา              คณะที�ปรึกษา             คณะที�ปรึกษา            คณะที�ปรึกษา            คณะที�ปรึกษา           คณะที�ปรึกษา 

                                                        
              พินิจศกัดิ0   ชมสุทธา    เพญ็ประภา  นาครักษ ์   สายณัห์  พงษเ์จริญ  สุดแดน  สุขเกษม       วนิิจ  กลั�นกรอง     สมชยั  นาคเงินทอง   

                    คณะที�ปรึกษา             คณะที�ปรึกษา            คณะที�ปรึกษา           คณะที�ปรึกษา             คณะที�ปรึกษา            คณะที�ปรึกษา 

                                                        
              สามารถ  ปาณะลกัษณ์ สิทธิศกัดิ0   ฉิมพลอย   ชยัรัตน์  งามทวรัีตน์     วฒันา  ศุภโรจน์      จตุรงค ์ ธูปกระจ่าง       ธงชยั  พนัธ์จนั         

                  คณะที�ปรึกษา              คณะที�ปรึกษา             คณะที�ปรึกษา             คณะที�ปรึกษา            คณะที�ปรึกษา            คณะที�ปรึกษา         

 

 

 



 ๕๖ 

 

 

คณะที่ปรึกษามูลนิธิสุวรรณประไพ ป� ๒๕๖๐ 

ช่ือ-สกุล ตําแหน�ง ท่ีอยู� / เบอร�โทรศัพท� อาชีพ 

๑. นางจงกล  ธูปกระจ�าง ประธานคณะท่ีปรึกษา ๔๑๔ ถ.พุทธมณฑลสาย ๒  
แขวงบางไผ� เขตบางแค  
กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
โทร. ๐๘๙-๘๗๖-๒๕๐๐ 

ข:าราชการบํานาญ 
(อดีตข:าราชการครู โรงเรียนปทุม
วิไล)ประธานท่ีปรึกษามูลนิธิ
มงคล-จงกล ธูปกระจ�าง) 

๒. พล.ต.ท.คํารณวิทย�  ธูปกระจ�าง รองประธานคณะท่ีปรึกษาคนท่ี ๑ ๑๙๑ หมู� ๔ ต.เชียงรากใหญ�  
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ๑๒๑๖๐ 
โทร. ๐๘๓-๓๐๕-๕๕๕๕ 

ข:าราชการบํานาญ 
(อดีตผู:บัญชาการตํารวจนครบาล)
ประธานมูลนิธิ มงคล-จงกล  
ธูปกระจ�าง 

๓. เรืออากาศเอกสุนทร ฐิตยารักษ� รองประธานคณะท่ีปรึกษาคนท่ี ๒ ๘๗ ถ.ปทุมธานี-สามโคก  
ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร.๐๘๑-๓๔๘-๐๓๖๓ 
๐๒-๕๘๑-๖๓๘๓ 

ข:าราชการบํานาญ  
(อดีตรับราชการกองทัพอากาศ) 
บริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา, 
กรรมการผู:จัดการ บริษัท ธรรม
อารักษ� จํากัด 

๔. พล.ท.บัญชา  ถนอมทอง คณะท่ีปรึกษา ๕๕/๔ หมู� ๖ หมู�บ:านปฐวี  
ต.บ:านใหม� อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ 
โทร. ๐๘๙-๘๘๘-๗๗๔๙ ,  
๐๒-๕๗๓-๓๓๐๔ 

ข:าราชการบํานาญ 
(อดีตผู:อํานวยการส�วนวิชาทหาร
โรงเรียนนายร:อย จปร.,
ผู:ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก) 

๕. นายอนันต�  เภตรา คณะท่ีปรึกษา บริษัท โตโยต:าเภตรา จํากัด  
๑๔๙ หมู� ๒ ต.บ:านกลาง  
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
๑๒๐๐๐ โทร. ๐๘๑-๖๘๕-๔๔๑๖ 

ประธานบริษัทในเครือเภตรากรุGป
จํากัด, ประธานมูลนิธิคุณพ�อ
ดํารง-คุณแม�ทองทรัพย� เภตรา, 
(อดีตประธานหอการค:าจังหวัด
ปทุมธานี ๒ สมัย, นายกสมาคม
ส�งเสริมการท�องเท่ียวจังหวัด
ปทุมธานี, นายกสมาคมนิสิตเก�า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�) 

๖. ดร.ขวัญชัย  พานิชการ คณะท่ีปรึกษา ๑๗ หมู� ๓ ต.บ:านกลาง  
อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร. ๐๘๑-๙๑๖-๕๖๖๕ ,  
๐๒-๕๘๑-๕๔๕๕ 

ข:าราชการบํานาญ 
(อดีตผู:อํานวยการวิทยฐานะ
เช่ียวชาญวิทยาลัยเทคนิค
ปทุมธานี) 
 
 
 

 

 

 

 



๕๗ 

 

 

คณะที่ปรึกษามูลนิธิสุวรรณประไพ ป� ๒๕๖๐ 

ช่ือ-สกุล ตําแหน�ง ท่ีอยู� / เบอร�โทรศัพท� อาชีพ 

๗. นายสมชาย   ฟIกทอง คณะท่ีปรึกษา ๕๕/๑๓๖ หมู�บ:านเพชรปทุม  
ซอยชุมชนเพชรปทุม ๑๐  
ถ.ปทุม-ลาดหลุมแก:ว  
ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร. ๐๘๑-๙๘๕-๒๗๙๕ , 
๐๒-๕๘๑-๔๓๕๐ 

ข:าราชการบํานาญ 
(อดีตผู:อํานวยการ 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั
รังสิต ปทุมธานี) 

๘. นางจิตินันท�  ศูนย�กลาง คณะท่ีปรึกษา ๕๑/๑๕ หมู� ๓ หมู�บ:านสม-
ประสงค� ต.บ:านฉาง อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร. ๐๙๘-๒๗๐-๐๑๘๗ 
๐๒-๙๗๘-๐๗๖๒ 

รองผู:อํานวยการโรงเรียนปทุมวิไล  
(กลุ�มบริหารวิชาการ) 

 

๙. นายยงยุทธ  ชมสุทธา คณะท่ีปรึกษา ๕๒/๙๒ หมู� ๒ หมู�บ:านมาสุข
นิเวศน� ซอยจุฬาเกษม 
 ถ.งามวงศ�วาน ต.บางเขน  
อ.เมืองนนทบุรี  
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
โทร. ๐๘๑-๘๐๗-๒๔๖๐ 
๐๒-๕๘๙-๔๘๓๔ 

ข:าราชการบํานาญ 
(อดีตหัวหน:าฝNายจัดหา(สัญญา) 
กองพัสดุ กรมชลประทาน)  
อุปนายกสมาคมนักบริหารพัสดุ
แห�งประเทศไทย , ท่ีปรึกษา
โรงพยาบาลชลประทาน ,  
มศว.ประสานมิตร 

๑๐. นายพินิจศักดิ์  ชมสุทธา คณะท่ีปรึกษา ๕๗/๒๒ หมู� ๓ หมู�บ:านภัสสรัตน� 
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางโพธ์ิ
เหนือ อําเภอสามโคก  
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๖๐ 
โทร. ๐๘๙-๑๖๗-๔๙๗๓ 

ข:าราชการบํานาญ 
(อดีตผู:อํานวยการกลุ�ม
ส�งเสริมการจัดการศึกษา 
สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔) 

๑๑. น.ส.เพ็ญประภา  นาครักษ� คณะท่ีปรึกษา ๑ ซอยเทศสัมพันธ� ถ.คลองวัดโส 
ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร. ๐๘๑-๒๐๖-๗๖๗๗ ,  
๐๒-๕๘๑-๑๒๐๙ 

ข:าราชการบํานาญ  
(อดีตครูโรงเรียนปทุมวิไล) 

๑๒. นายสายณัห�  พงษ�เจรญิ คณะท่ีปรึกษา ๒/๑ ถ.ประชานิยม 
ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร. ๐๘๑-๗๓๑-๖๗๙๘ ,  
๐๒-๐๑๐-๑๑๔๔ 

ทนายความ 

 



๕๘ 

 

 

      คณะที่ปรึกษามูลนิธสิุวรรณประไพ ป� ๒๕๖๐ 

๑๔. นายวินิจ  กลั่นกรอง คณะท่ีปรึกษา ๓๘๒/๒ หมู� ๒ ถ.เพชรเกษม  
ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม  
จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ 
โทร. ๐๘๑-๘๒๒-๓๐๖๕ 

กรรมการผู:จดัการ บริษัท ซี.
เค.เจรญิกิจพัฒนา จํากัด 

๑๕. นายสมชัย นาคเงินทอง คณะท่ีปรึกษา ๗๐/๔ หมู� ๔ ซ.วัดโบสถ�  
ถ.ติวานนทน� ต.บ:านกลาง  
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร. ๐๘๑-๔๓๑-๖๓๙๕ ,  
๐๒-๙๗๕-๖๖๖๙ 

ข:าราชการบํานาญ 
(อดีตผู:อํานวยการแขวงการ
ทางปทุมธานี,อุตรดิตถ�) 

๑๖. นายสามารถ  ปาณะลักษณ� คณะท่ีปรึกษา ๑ ซอยศรีปทุม ๒  
ถ.เกรณาวัฒนะ ต.บางปรอก  
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร. ๐๘๑-๖๒๙-๕๓๔๙ ,  
๐๒-๕๘๑-๖๙๐๕ 

ข:าราชการบํานาญ 
(อดีตผู:อํานวยการส�วน
ควบคุมอาคารและก�อสร:าง
เทศบาลนครรังสติ) 

๑๗. นายสิทธิศักดิ์  ฉิมพลอย คณะท่ีปรึกษา ๑๑/๕ ซอยร�มเย็น ถ.คลองวัดโส  
ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร. ๐๘๕-๓๖๙-๓๙๓๑ 

อดีตผู:จดัการ ฝNาย
ร:านอาหาร บริษัท LIDO 
KINNERET ประเทศ 
ISARAEL 

๑๘.นายชัยรัตน�  งามทวีรตัน� คณะท่ีปรึกษา ๓๒/๓๐๘ หมู� ๑ หมู�บ:านสหกรณ�
การบินไทย ซอยแจ:งวัฒนะ ๔๓  
ถ.แจ:งวัฒนะ ต.คลองเกลือ  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ 
โทร. ๐๘๑-๘๐๒-๘๒๒๐ , 
๐๒-๕๗๔-๔๔๗๓ 

ผู:จัดการโรงงาน บริษัท เบ็น
เทรดดิ้ง จํากัด 
 

 

 

ช่ือ-สกุล ตําแหน�ง ท่ีอยู� / เบอร�โทรศัพท� อาชีพ 

๑๓. นายสุดแดน  สุขเกษม คณะท่ีปรึกษา ๑๔๑/๑๓๑ หมู� ๒ หมู�บ:าน 
ทรัพย�กานดา ซ.วัดมะขาม  
ถ.ติวานนท� ต.บ:านกลาง  
อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร. ๐๘๑-๘๔๑-๘๒๗๓ 
๐๒-๕๗๘-๔๑๓๔ 

อาจารย�โรงเรียนกรุงเทพ 
คริสเตียนวิทยาลัย (ผู:ทรงคุณวุฒิ
ด:านดนตรีสากล กระทรวง
ศึกษาธกิาร,ผู:เช่ียวชาญด:าน
ศิลปการแสดงกระทรวง
วัฒนธรรม) 



๕๙ 

 

 

 

คณะที่ปรึกษามูลนิธิสุวรรณประไพ ป� ๒๕๖๐ 

ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง ท่ีอยู� / เบอร�โทรศัพท� อาชีพ 

๑๙. นายวัฒนา ศุภโรจน� 
 

คณะท่ีปรึกษา ๔ หมู�บ:านแยก ๔ ซอยติวานนท� 
๒๒ ถ.ติวานนท� ต.บางกระสอ  
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุร ี
โทร. ๐๘๑-๔๐๖-๒๐๕๘ 

ประกอบธุรกิจส�วนตัว,  
(อดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจการ
ไฟฟ\าฝNายผลิตแห�งประเทศไทย) 

๒๐. นายจตุรงค�  ธูปกระจ�าง คณะท่ีปรึกษา ๖๐/๕๗ หมู� ๒ ถ.เลยีบคลอง ๗  
ต.ลําผักกูด อ.ธัญญบุรี  
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ 
โทร. ๐๘๕-๕๑๒-๓๖๔๑ 

ผู:จัดการธุรกิจส�วนตัว 

๒๑. นายธงชัย  พันธ�จัน คณะท่ีปรึกษา ๒/๔๐ หมู� ๕ ต.บางกะดี  
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทร. ๐๘๖-๐๘๘-๒๕๕๒ 

ข:าราชการบํานาญ 
(อดีตครูโรงเรียนชุมชนวัดบาง
กะดี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


