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หลวงพอผูใหกำเนิดวิทยาลัย 

 
พระมหาระมัด โชติปาโล (ระมัด  มีพรอม  

ผูใหกำเนิดวิทยาลัยพณิชยการธนบุร ี

 

 โรงเรียนพณิชยการธนบุรี จัดตั้งข้ึนดวยความศรัทธาของพระคุณเจา พระมหาระมัด โชติปาโล (ระมัด  มีพรอม  

 เจาอาวาสวัดบางแวกขณะนั้น ไดรวบรวมเงินของวัดและผูมีจิตศรัทธาบริจาค เพ่ือสรางอาคารไมเปนโรงเรียนประชาบาล

และมัธยมศึกษาอยางละ 1 แหง ข้ึนในป พ.ศ.2496 และทำการกอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2497 แตมีเหตุขัดของ  

บางประการ จึงไมเปนไปตามเจตนาท่ีตั้งเอาไว 

 แตดวยปณิธานแนวแนท่ีจะใหเปนโรงเรียนในทองถ่ินใหจงได ป พ.ศ. 2499 พระคุณเจา พระมหาระมัด  โชติปาโล  

จึงไดติดตอกับอธิบดีกรมอาชีวศึกษา นายสนั่น  สุมิตร เพ่ือยกอาคารไมสองหลังพรอมท่ีดินจำนวน 9 ไร 3 งาน 22 ตาราง

วาใหแกกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยไมคิดคาตอบแทนใด ๆ ท้ังสิ้น  
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ประวัติวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 

ความเปนมา 

 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กอต้ังข้ึน                 

ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2500 เรื่องใหตั้งโรงเรียนพณิชยการธนบุรี              

ณ วัดบางแวก ตำบลคูหาสวรรค อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี สังกัดกองโรงเรียนพาณิชยและอุตสาหกรรม  

กรมอาชีวศึกษา ทำการเปดสอนจริงเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2500 พระมหาระมัด โชติปาโล (ระมัด มีพรอม เจาอาวาสวัด

บางแวก ตำบลคูหาสวรรค อำเภอภาษีเจริญ  จังหวัดธนบุรี มีจิตศรัทธาอยากใหมีโรงเรียนมัธยมใหบุตรหลานในละแวกนี้ได

ศึกษาเลาเรียนในสายสามัญ และวิสามัญในวัดของทาน ทานจึงไดรวบรวมเงินของวัดรวมกับผูมี จิตศรัทธาสรางเปนเรือนไม

ข้ึน 2 หลัง อาคารไมท้ังสองหลังสรางแบบ ป.2 พิเศษ โดยท่ีทานตั้งใจจะใหเปนโรงเรียนประชาบาลหลังหนึ่งและอีกหลังหนึ่ง

ใหเปนโรงเรียนมัธยม โดยใชคากอสรางท้ังสิ้นประมาณ 9 แสนบาท แลวเสร็จเม่ือ  พ.ศ. 2496 แตก็ไมสามารถตั้งไดตามความ

มุงหมายไดเพราะมีเหตุขัดของบางประการ ทานเจาอาวาสจึงไดพยายามติดตอประสานงานเพ่ือใหเปนโรงเรียนใหได  

ในป พ.ศ. 2499 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นวาการศึกษาอยูในความนิยมของผูปกครองและนักเรียนมาก  

 

 

 

 

 

  

ประจวบกับมีบุตรหลานท่ีเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาแตไมสามารถเขาศึกษาตอในสายอาชีวศึกษาโดยเฉพาะสาขา

พณิชยการได เพราะมีโรงเรียนพณิชยการพระนครเพียงแหงเดียว จึงไดไปรวมตัวกันท่ีทองสนามหลวงเรียกรองให

กระทรวงศึกษาธิการ จัดหาท่ีเรียนเพ่ิมเติมให กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดแตงตั้งใหขุนวิทยาวุฑฒิ (นวม  ชัยรัตน 

ผูอำนวยการกองโรงเรียนพาณิชยและอุตสาหกรรม กรมอาชีวศึกษา เปนผูดำเนินการจัดหาท่ีเรียนใหทานขุนวิทยาวุฒิ 

หัวหนาคณะมีความรูในพ้ืนท่ีของจังหวัดธนบุรีเปนอยางดี จึงไดพาคณะกรรมการมานมัสการทานเจาอาวาสวัดบางแวก เม่ือ

เจาอาวาสรูวัตถุประสงค ก็รูสึกดีใจและยินดีท่ีความตั้งใจจะทำโรงเรียนท่ีคางคาเปนผลสำเร็จ ฉะนั้นในการเจรจา ตาง ๆ จึง

เกิดผลสำเร็จโดยรวดเร็ว ทานเจาอาวาสจึงไดขายอาคารไมท้ังสองหลังใหกรมอาชีวศึกษาไปพรอมกับยกท่ีดินใหเปนของ

โรงเรียนอีก 9 ไร 3 งาน 2 ตารางวา โดยไมคิดคาเชาแตประการใดท้ังสิ้น 

เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2500 กรมอาชีวศึกษาไดมีคำสั่งใหอาจารยสัณห  พรนิมิตร  ผูชวยอาจารยใหญโรงเรียน

พณิชยการพระนคร มาดำรงตำแหนงอาจารยใหญโรงเรียนพณิชยการธนบุรี และมีอาจารยยายมาจากท่ีอ่ืนอีก 3 คน คือ

อาจารยชวง  ศรีอุทุมพร  อาจารยผาด  สุนทรินท และอาจารยผอน ดุสิตสวัสดิ ์ในวันท่ี 15 เมษายน 2500 บรรจุอาจารยเพ่ิม

อีก 2 คน คือ อาจารยธรรมนูญ  สุวรรณภักดี  อาจารยสมชาย  จตุรพาณิชย  ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2500  ก็ไดบรรจุ

อาจารยพงษศักดิ์  เลขาตระกูล และไดจางอาจารยเพ่ิมประมาณ 11-12 คน จึงมีครูอาจารยในชวงนั้นประมาณ 20 คน สวน
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ภารโรงยายมาจากโรงเรียนพณิชยการพระนคร 2 คน คือนายชื่น  เพ็งสวาง และนายเจริญ  จันทรเจริญ  ตอมาไดจางเพ่ิมอีก 

2 คน คือนายชื้น เปลี่ยนแจม และนายแดง  พุกบางจาก  

ตอมาเม่ือ พ.ศ. 2506 ทานเจาอาวาสก็ยกท่ีดินให อีก 2 ไรเศษ ทำใหขณะนั้นโรงเรียนพณิชยการธนบุรี               

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 12 ไร 3 งาน 1 ตารางวา  

  อาจารยพงษศักดิ์  เลขาตระกูล ซ่ึงทำหนาท่ีเปนผูประสานงานและดำเนินการจัดการศึกษาใหกับ ผอ.สัณห 

ในขณะนั้น (ผูอยูเบื้องหลังเปนเสมือนผูชวยอาจารยใหญ ไดถูกถามถึงความพรอมในการเปดสอนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส. จากกรมอาชีวศึกษา  

 

 

 

 

 

 

ดังนั้นในปการศึกษา 2514 กรมอาชีวศึกษาจึงไดมีคำสั่งใหเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนก

วิชาการบัญชีและแผนกวิชาการขายและวันท่ี 24 พฤษภาคม 2515 กองโรงเรียนพาณิชยและอุตสาหกรรม ไดดำเนินการ

ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโรงเรียนพณิชยการธนบุรีเปนวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีท่ีกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติแลวตั้งแต  

วันท่ี 17 พฤษภาคม 2515 เปนตนไป ซ่ึงนายประเสริฐ นนทพละ อาจารยเอก รักษาการในตำแหนงหัวหนาแผนกโรงเรียน 

รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการกองโรงเรียนพาณิชยและอุตสาหกรรม (ในขณะนั้นเปนผูลงนามคำสั่ง  

 ปการศึกษา 2515 กรมอาชีวศึกษาไดอนุมัติใหวิทยาลัยเปดสอนหลักสูตรประโยคมัธยม (ป.ม. ตอจากระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงข้ึนอีก 1 ป ท้ังนี้ก็เพ่ือสนองตามความตองการของประเทศในการขาดแคลนครูอาชีวศึกษา  

 วิทยาลัยไดรับงบประมาณซ้ือท่ีดินเพ่ือขยายบริเวณวิทยาลัยอีก 4 ไร 3 งาน (แตระบุไว 4 ไร 1 ตารางวา  ๆละ 400 บาท  

 ทำใหพ้ืนท่ีของวิทยาลัยในปจจุบันเปน 17 ไร 1 ตารางวา  

 พ้ืนท่ีดินบริเวณนั้นกำลังสรางเข่ือนอยูและวิทยาลัยคาดการณวาจะปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณท่ีดินแหงนี้ใหเปนสนาม

กีฬาเอนกประสงค เชน สนามฟุตบอลขนาดยอมใชเลนกีฬาไดทุกประเภท เปนตน  

 ป พ.ศ. 2532 ผอ.ประทีป  ปฐมกสิกุล ผูอำนวยการวิทยาลยัพณิชยการธนบรุี ขณะนั้นไดรับงบประมาณ ท่ีไดรับจาก

กรมอาชีวศึกษาสมทบกับเงินบำรุงการศึกษาซ่ึงวิทยาลัยมีอยูเปนจำนวนมาก จึงไดวางแผน  สรางอาคารเรียน   แตติดขัดเรื่องการ

ขนยายอุปกรณกอสราง เนื่องจากสะพานขามคลองเดิมเปนสะพานไมท่ีมีขนาดเล็กและแคบจึงสรางสะพานคอนกรีตเสริม

เหล็กข้ึนกอนในปนั้นหลังจากนั้นจึงสรางอาคาร 2 อาคาร 7 และอาคาร 8 ในป พ.ศ. 2534   การคมนาคม 

  สภาพเดิมของวิทยาลัยในสมัยนั้นเต็มไปดวยเรือกสวนทองรอง ตรงกลางสนามวิทยาลัยเปนโกดังเก็บศพ และเชิง

ตะกอนเผาศพ (ของวัดบางแวก  ทางโรงเรียนตองรื้อถอนและปรับปรุงสถานท่ี โดยอาศัยความรวมมือรวมใจ    ของคณะครู

อาจารยและนักเรียนรุนท่ีผาน ๆ มาชวยกันปรับปรุง จนกลายเปนสภาพในปจจุบันนี้  
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 ตั้งแตป พ.ศ. 2500 ถึงประมาณป พ.ศ. 2506 การเดินทางในชวงนั้นมีอยู 2 ทาง คือ เดินจากสะพานบางไผ เขาไป

ประมาณ  20 กวานาที หรือนั่งเรือตุก ๆ นั่งไดประมาณ 20-30 คน การเดินทางมาท่ีโรงเรียนพณิชยการธนบุรี คือเดินทางมา

ข้ึนเรือยนตเครื่องกลางลำท่ีทาน้ำตลาดพลูคือคลองบางหลวงเพียงอยางเดียวสะดวกท่ีสุดในขณะนั้น  ถาวันท่ีน้ำในคลอง

แหงเรือยนตก็จะมาสงแคสะพานบางไผและตองเดินเขาทางวัดทองศาลางาม ผานวัดกำแพงวัดศาลาสี่หนา ระยะทางเดินก็

ประมาณ 3 กิโลเมตรเศษ (ถนนเพชรเกษม  ถาจะใชทางถนนจรัญสนิทวงศจะเขาทางจรัญซอย 3 (ซอยจรัญสนิทวงศ 13 ท่ี

ใชสัญจรในปจจุบันขณะนั้นยังไมเปนรูปรางถนนเลย   

 


