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หนา



ประวัติพระราชอริยคุณาธาร (หลํ่า ยั่งยืน) บูรพาจารย โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร”

 บดิาชือ่ขุนคลงัรัตน (แดง ยัง่ยนื) และมารดาชือ่ นางหอย ยัง่ยนื มพีีน่อง                  
รวมบดิามารดา ๗ คน  เกิดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๓๑ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๕ คํ่า 
เดือน ๖ ปชวด ที่บานพลงชางเผือก  ตําบลวังหวา (ปจจุบันตําบลทางเกวียน) อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง
  เมื่อเยาววัยไดรับการศึกษาเบื้องตนที่วัดพลงชางเผือก พออายุได  ๑๓  ป  ไปเรียนตอที่  
วัดโพธิ์ทองพุทธารามถึง พ.ศ. ๒๔๔๖ จึงสําเร็จการศึกษาชั้นมูลฐาน ตามหลักสูตรของ                 
มหามกุฎราชวทิยาลัย ซ่ึงสมเด็จพระสงัฆราชเจาฯ (หมอมราชวงศชืน่ สุจติโฺต) สมยัท่ียงัทรง
สมณศักดิ์เปนพระสุคุณคณาภรณและเปนเจาคณะ มณฑลจันทบุรี อํานวยการตั้งขึ้น ตอมา

ปฐมบท

สมณศักดิ์
๑.  เปนพระใบฎีกา ฐานานุกรมของพระครูสังฆการบุรพทิศ (ปน) เจาคณะแขวงแกลง
     เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘
๒.  เปนพระครูสัญญาบัตรที่พระครูสังฆการบูรพทิศ ตําแหนงเจาคณะแขวงแกลง 
     วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๘
๓. เปนพระราชาคณะชัน้ราชทีพ่ระราชอรยิคณุธาร บรูพชลธีสมานคณุวิบลุคณกจิสนุทร
    ยตคิณสิสรบวรสังฆาราม คามวาสี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๔
ผลงานดานการศึกษา
     ๑. เปนผูรเิริม่ตัง้โรงเรยีนแกลง“วิทยสถาวร” และเปนครใูหญมาต้ังแต พ.ศ.๒๔๖๐ 
ถึงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๕ จึงไดลาออกเปนขาราชการบํานาญ เพราะไดรับ
แตงตั้งเปนเจาคณะจังหวัด และตองไปประจําอยูที่วัดปาประดู อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง
      ๒. ชักชวนประชาชนใหชวยกันบริจาคทรัพยสรางหอประชุมโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” 
มีชื่อวา หอประชุมอริยคุณธราจารย
      ๓. เปนผูริเริ่มและเปนผูอุปการะจัดตั้งโรงเรียนวัดพลงชางเผือก เมื่อวันที่ ๑๘
เมษายน พ.ศ.๒๔๗๗
     ๔. สรางอาคารเรียนโรงเรยีนแกลง“วทิยสถาวร” และสรางโรงฝกงาน รวม ๓ หลงั 
(ขณะนีร้ือ้ถอนแลว  ๓  หลัง  เพราะรัฐบาลไดชวยเหลือสรางใหใหม)
     ๕. เปนหัวหนาและผูอุปการะสรางอาคารโรงเรียนวัดพลงชางเผือก รวม ๑๐ หองเรียน
มรณภาพ  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๙  สิริอายุ ๗๘ ปเต็ม
      พระราชอรยิคณุาธารเปนพระเถระผูใหญทีป่ระกอบดวยคณุธรรมความรูอันประเสรฐิ 
สมควรยกยองสรรเสรญิและเคารพบชูาอยางสูงในดานวตัรปฏิบัติ ทานไดศึกษาและปฏิบัติ
วปิสสนากรรมฐานสมํา่เสมอ ตลอดมา เคยออกปฏบิติัธุดงควัตร ทาํกจิสวดมนตไหวพระ
เปนประจาํทกุวนั ตลอดทัง้ลงอโุบสถสงัฆกรรมมิไดขาด ในดานการปกครองทาน
ประกอบดวยพรหมวิหารธรรม ปราศจากอคติ อบรมสั่งสอนภิกษุสามเณร อุบาสก
อุบาสิกา รวมทั้งกุลบุตร กุลธิดาที่อยูในวัดและในโรงเรียน  ใหประกอบแตคุณงามความดี 
มีความสามัคคีซึ่งกันและกัน จนเปนที่เคารพนับถือของคนทั่วไป ทานเปนผูที่เห็น
ความสําคัญของการศึกษาเปนอยางมาก ใหความสนับสนุนทุกดาน เชน เปดโรงเรียน
ปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี สรางโรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมและอุดหนุน
เกื้อกูลศิษย ในความปกครองใหไดรับการศึกษาจนสําเร็จขั้นสูงสุด

           ทานอุปสมบทเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม

พ.ศ.  ๒๔๕๑   ณ  พัทธสีมา วัดพลงชางเผือก 

ตําบลวังหวา  (ปจจุบันขึ้นกับตําบลทางเกวียน) 

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ตําแหนงหนาที่ในระหวางอุปสมบท

๑. เปนเจาอาวาสวัดพลงชางเผือกและ

   เปนพระกรรมวาจาจารย เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๗

๒. เปนรองเจาคณะแขวงแกลง 

    เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘

๓. เปนเจาคณะหมวดวังหวา เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๙

๔. เปนครูใหญโรงเรียนแกลง 

    ตั้งแต พ.ศ.๒๔๖๐ ถึง พ.ศ.๒๔๘๕

๕. เปนพระอุปชฌาย 

    เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๕

๖. เปนผูรั้งตําแหนงเจาคณะแขวงแกลง

    เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๔๗๖

๗. เปนเจาคณะแขวงแกลง 

    เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๖

๘. เปนกรรมการศึกษา 

    เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๘

๙. เปนผูอุปการะโรงเรียนประจําอําเภอแกลง 

    เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๕

๑๐. เปนผูรกัษาการในตาํแหนงเจาคณะจังหวัดระยอง 

    เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๗

๑๑. เปนเจาคณะจังหวัดระยอง 

     เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๗-๒๕๐๙

ไดศกึษาตอตามหลกัสตูรของกระทรวงธรรมการจนจบหลัก สูตรประโยค ประถมศึกษา หลังจากจบการศึกษาแลว อายุ ๑๖ ป                  
เริ่มรับราชการเปนเสมียนฝกหัดอยูที่ศาลยุติธรรม เมืองแกลง พออายุครบ ๑๘ ป ก็ไดรับบรรจุเปนเสมียนอยูที่  ศาลยุติธรรม
เมืองแกลง ทํางานอยู  ๔  ป  จึงลาออกจากราชการเพื่ออุปสมบท

๔ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 



ประวัติโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ต้ังข้ึนเมื่อป  พ.ศ. ๒๔๖๐  (วันเดือน ไมปรากฏแนชัด)  โดยพระราชอริยคุณาธาร  
(หลํ่า ยั่งยืน)  ขณะเมื่อดํารงสมณศักดิ์เปนพระใบฎีกา เจาอาวาสวัดพลงชางเผือก (ภายหลังป ๒๕๔๖  คณะกรรมการ               
วัดพลงชางเผอืกขอใหถอืวาวนัที ่๑๐ พฤษภาคม ๒๔๖๐ ซึง่เปนวนัคลายวนัเกดิของทานพอหลํา่  ยัง่ยนื เปนวันกอตัง้โรงเรยีน) 
เดิมชื่อโรงเรียนประจําอําเภอแกลง
 เมื่อแรกกอตั้งเปดทําการสอนชั้นมูล, ป.๑,ป.๒ และ ป.๓ รวม ๔ ชั้นมีนักเรียน ๑๗ คน โดยมีทานพอ
หลํ่า ยั่งยืน เปนครูใหญและเปนครูผูสอนเพียงผูเดียว ใชศาลาการเปรียญของวัดเปนที่เรียน ทางราชการสงครูมาชวยสอนอีก             
๒ คน  คือ นายชิต  วัฒนโกภาส กับนายศรี  ซื่อตรง ตอมาที่เรียนคับแคบ ทานพอหล่ํา  ย่ังยืน  จึงไดขอแรงชาวบานและ
พระสงฆจัดหาไมนํามาสรางโรงเรียนทรงปนหยาชั้นเดียวในท่ีดินของวัดตั้งอยูทางดานทิศตะวันตก (ที่ปจจุบัน) แลวเสร็จ
ในป พ.ศ.๒๔๖๗ เมื่อนักเรียนจบชั้น ป.๓  แลวตองไปเรียนตอถึงจังหวัดระยองซึ่งการเดินทางสัญจรไมสะดวกโรงเรียน
จึงไดขอเปดสอนชั้นมัธยม ๑–๓ ขึ้น 
 พ.ศ. ๒๔๗๕  ขอยุบชั้นประถมทั้งหมด 
 พ.ศ. ๒๔๘๐ ไดรับเงินงบประมาณสรางอาคารเรียน ๑ หลัง จํานวน ๔๐๐ บาท ทานพอหลํ่า  ยั่งยืน
บริจาคสมทบอีก ๗๒.๘๐ บาทรวมเปนเงิน ๔๗๒ บาท ๘๐ สตางค
 พ.ศ.๒๔๙๐  โรงเรียนเปดทําการสอนในระดับชั้นมัธยมปลาย ม.๔–๖ เปนรุนแรก
 พ.ศ.๒๔๙๙  กอสรางอาคารเรียนไม ๒ ชั้น ๘ หองเรียน ๑ หลัง รื้อถอนป ๒๕๔๘
 พ.ศ.๒๕๑๓  ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ อาคารหอประชุม โรงฝกงาน จํานวน ๓ หลัง
รื้อถอนป พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อใชสถานที่กอสรางสนามกีฬามาตรฐาน ตามแผนแมแบบ (MASTER PLAN) ของโรงเรียน
 พ.ศ.๒๕๑๘  โรงเรียนเปดทําการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.ศ. ๔-๕ 
 พ.ศ. ๒๕๒๐ ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนแบบ ๓๑๖ ค วงเงิน ลานบาท
 พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนแบบ ๓๑๖ ก วงเงิน ลานบาท
 พ.ศ. ๒๕๓๐ ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารหอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗ วงเงิน ๔ ลานบาท
 พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนแบบ ๔๒๔ ล ๑ หลัง วงเงิน ๑๙ ลานบาท 
 พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนแบบ ๔๒๔ ล ๑ หลัง วงเงิน๒๐ ลานบาท
 พ.ศ. ๒๕๔๖ กอสรางโรงอาหาร ๘๖ ป เหลือง–แดง  ขนาดยาว ๗๒ เมตร  กวาง ๒๕ + ๑๔ + ๑๐ เมตร
วงเงิน ๔ ลานบาท
 พ.ศ. ๒๕๔๗  กอสรางอาคารหอสมุดพระราชอริยคุณาธาร (หลํ่า  ยั่งยืน)  ขนาด ๕๔ x ๑๐.๕๐ เมตร 
๒ ชั้นวงเงิน ๗ ลานบาท
 พ.ศ. ๒๕๔๘  รื้อถอนอาคารเรียน ๒ ชั้น สรางป พ.ศ. ๒๔๙๙ อาคารหองสมุดแกลงแกลวกลา โรงอาหาร 
อาคารคหกรรม โดยการประมูลขายทอดตลาด วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท สงเปนเงินรายไดแผนดิน 
 พ.ศ. ๒๕๔๘  รื้อถอนอาคารเรียน ๒๑๖ สรางป ๒๕๑๕ นําวัสดุไปกอสรางอาคารศิลปะ สวนหนึ่งประมูล
ขายทอดตลาด  วงเงิน  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  สงเปนเงินรายไดแผนดิน  ยายอาคารหอประชุมแบบ  ค.ม.ช. ไปกอสราง
อยูติดกับหอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗
 พ.ศ. ๒๕๔๘,๒๕๔๙,๒๕๕๑  กอสรางสนามกีฬามาตรฐาน อัฒจันทรพลับพลา งบประมาณ จากอบจ.ระยอง 
๖ ลานบาท
 พ.ศ. ๒๕๔๙  กอสรางลานอเนกประสงคหนาเสาธง งบประมาณจากเทศบาลตําบลเมืองแกลง ๒ ลานบาท
 พ.ศ. ๒๕๕๑  ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน รุนที่ ๒
 พ.ศ. ๒๕๕๓  ไดรับคัดเลือกเขาสูโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
 พ.ศ. ๒๕๕๔  ผานการประเมินภายนอกรอบสาม โดย สมศ.
 พ.ศ. ๒๕๕๔  กอสรางอาคารเรียน ๕ ชั้น ๑๒ หองเรียน งบประมาณจากอบจ.ระยอง ๒๓ ลานบาท
 พ.ศ. ๒๕๕๕  ไดรับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดซื้อที่ดินดานหลัง ๔ ไร วงเงิน ๒.๑ ลานบาท รวมปจจุบันโรงเรียนมีที่ดิน ๕๖-๐๑-๙๘ ไร
 พ.ศ. ๒๕๕๙ กอสรางอาคารหอประชุม ๑๐๑ งบประมาณจากอบจ.ระยอง ๑๕ ลานบาท อนุสรณ ๑๐๐ ป
ที่ตั้งเลขที่ ๑๖๔ ถนนพลงชางเผือก ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โทร ๐๓๘-๖๗๑๑๖๐ แฟกซ ๐๓๘-๖๗๒๕๗๙

อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๕



จากวันวาน...ถึงวันนี้ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”

(ดร.พีระ  รัตนวิจิตร)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

 ใครจะวาอยางไร? ก็ชาง! ผมวาเวลาผานไปรวดเร็วจริง ๆ เดี๋ยวเดียวอายุของโรงเรียน
แกลง“วิทยสถาวร” ผานไป ๑๐๐ ป ผมเองยังจําภาพสมัยเรียนที่นี่ไดเปนอยางดี เมื่อปการศึกษา 
๒๕๑๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ผมเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ เมื่อปการศกึษา  
๒๕๑๘ เปนเวลาถงึ ๔๒ ปแลว แต “เลอืดเหลอืงแดง” ซ่ึงเปนสปีระจาํโรงเรียนยงัฝงตรึงอยูในสายเลอืด 
และความคิดของผมตลอดเวลา โรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอแหงนี้ ไดหลอหลอมพฒันาลกูศษิยรุน
แลวรุนเลา  ทีส่าํเรจ็การศกึษาแลวไปศกึษาตอสามารถประกอบอาชพีทัง้สวนตวัและรบัราชการประสบ
ความสําเร็จกันมากมาย   ปฐมบทของโรงเรียนแหงนี้เกิดจากโรงเรียนแหงนี้มีผูบริหารที่ดีมีคุณครูที่ดี 
มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี
 ผมมีทักษะทางวิชาการเพราะโรงเรียนแหงนี้ ผมมีทักษะชีวิตเพราะโรงเรียนแหงนี้ ผมมี
ทักษะ อาชีพ สามารถเพาะเห็ด (Mushroom Culture) และทําเครื่องปนดินเผาไดเพราะโรงเรียนนี้ 
ทักษะเหลานี้สามารถนําออกมาใชไดจริง เพราะเกิดการเรียนรูที่แทจริง และฝกปฏิบัติจริง
 ผมมีโอกาสเขามาเยี่ยมโรงเรียนบอย ๆ ตอนผมทํางานที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีโอกาส           
มาเห็นความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนที่มีการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง
 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” ที่มีอายุครบ ๑๐๐ ป และจะพัฒนา
กาวหนาตอไปอยางยั่งยืน สมกับที่เปนโรงเรียนระดับแนวหนาของประเทศ ผมมีความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูบริหาร  และคุณครูวาจะสามารถนําพาโรงเรียน
แกลง“วทิยสถาวร” ใหเปนโรงเรียนดีมีคุณภาพของชาวอําเภอแกลง จังหวัดระยอง อยางแทจริง

ปรากฏสาร

๖ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 



สาร...ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประธานมูลนิธิโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

 ผมเคยไดใกลชิด ไดรับการอบรมบมนิสัยจากทานพอหลํ่าโดยตรง เมื่อครั้งจบจากโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” 
แลวไปเรียนการชางระยอง เด็กตางอําเภอไมมีที่อยูก็ตองพึ่งวัด สมัยกอนการเดินทางลําบากรถรา ไมคอยมีไปจากแกลง       
กต็องไปขอความเมตตาทานพอหลํา่ประจวบกบัผมเปนหลานทานพอครํา่ วดัวงัหวา ทานกพ็ยายามไปฝากไวกบัทานพอหลํา่            
ที่วัดปาประดู ทานพอหลํ่าจะสอนเด็กวัดทุกคน ทุกคืนเวลา ๒ ทุมตรง ทานจะสอนใหสวดมนต สอนเรื่องคุณงามความดี  
ความขยนัหมัน่เพยีร เพือ่ใหนําไปปฏบิตัใินชวีติใชเวลาครึง่ชัว่โมง แลวกใ็หไปนอน ๑ ปท่ีไดฟงทานสอน อะไรทําไมเปนกทํ็าเปน 
ทํางานทุกอยางตามแบบฉบับเด็กวัด ทําใหรูจักคิด รูจักทํา  รูจักใสใจคุณงามความดี ใสใจในสังคมอยางมาก นับวาทานเปนครูแท ๆ
 โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ที่ทานพอหล่ําไดสรางไวไดเปนรากฐานสรางชีวิตใหลูกศิษยประสบความสําเร็จ
มากมาย ๑๐๐ ป ก็ ๑๐๐ รุน แตละรุนตางก็ออกไปสรางชีวิตของตน ศิษยจํานวนนับไมถวนรับราชการ เจริญเติบโตกาวหนา 
ทํามาคาขาย เจริญรุงเรือง ทําไรทําสวน มีหลักฐานมั่นคง สืบตอกันมาจนถึงรุนลูกรุนหลาน
 ความรูและประสบการณทั้งหลายทั้งปวงที่ศิษยไดรับจากโรงเรียน จากครูบาอาจารย  นอกเหนือจากพอแมแลว
ไมมีใครปฏิเสธไดวาเปนสวนสําคัญยิ่งที่นําไปสูความสําเร็จในการเรียนและการประกอบอาชีพ ใครจะเรียนกี่ปก็แลวแตเราพูดได
คําเดียววา “ไมมีโรงเรียนแกลง ก็ไมมีเราวันนี้”

 ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” ๑๐๐ ป คือความยั่งยืนของสถาบันอันเปนที่                  
ภาคภูมิใจยิ่งของชาวอําเภอแกลง
 ทานพอหลํ่า ยั่งยืน ตั้งโรงเรียนสมัยทานเปนเจาอาวาสวัดพลงชางเผือก ตอมาทาน
ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระราชอริยคุณาธารเปนเจาคณะจังหวัดระยองและเปนเจาอาวาส              
วัดปาประดู เมืองระยอง ทานพอหลํ่า เปนครูแท ๆ หวังดี มีเมตตาสรางบอปญญาใหแกเด็ก ๆ เด็ก
โรงเรยีนแกลง“วทิยสถาวร” ทกุคนถอืวาเปนลกูศษิยทานพอหลํา่ อันเปนทีเ่คารพบชูาของลกูศษิยทัง้ปวง

สาร...นายกสมาคมศิษยเกา โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

นายพิทักษ  เจียมพิรุฬหกิจ
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 หลายคนนอยใจในคุณงามความดี ที่ตนเองไดสราง ทอแทตอกาลเวลาที่ตนสรางไดลวงเลยไปไมเห็นผล               
ตามทีต่องการความจรงิคณุงามความดท่ีีสรางไมหายไปไหน ยงัคงอยูกับเราเสมอ  จะเปรยีบกเ็หมอืนเราปลูกตนไม หวงัเหน็
ดอกผลของมัน เราลดนํ้าพรวนดินสมํ่าเสมอตนไมเจริญงอกงาม แตก็ยังไมเห็นดอกผลของมันถายังไมถึงเวลาที่เหมาะสม 
ตอใหเราอยากเห็นเพียงใดก็คงไมไดเห็น เราจะผาลําตนหรือถอนลงดินเพื่อคนหาก็คงไมเจอ เราตองดูแลตนไมตอไปใหปุยใหนํ้า
บํารุงตอไป จนเจริญงอกงามเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจะเห็นดอกผลของมันโดยไมตองคนหา คุณงามความดีเชนกันจะปรากฏ
เมื่อถึงกาลเวลาของมัน

 หนึ่งรอยปของแกลง“วิทยสถาวร” ในวันนี้  กลับยอนไปดูแกลง“วิทยสถาวร”                 
เมื่อเริ่มเกิดความแตกตางมากมายแสดงใหเห็นถึงความกาวหนา และทันสมัยซึ่งจะตองกาวไปอยาง
สงางาม ผมเปนนกัเรียนของแกลง“วทิยสถาวร”  จบมธัยมหก พ.ศ. ๒๕๐๐ ไดเหน็ภาพของโรงเรยีน
ทั้งสองยุค และสวนมากจะไดเรียนในอาคารเกาและจดจําภาพของโรงเรียนไดดี หลายสิ่งหลายอยาง
ที่เปนสิ่งที่ดีจากโรงเรียน ผมไดรับและจดจําเสมอมา หลักปฏิบัติของผม  คือ สะสมความดี ไวตลอด
เวลา ไมวาใครจะเห็นหรือไม ไมเคยทอ และหวังผลตอสิ่งที่ทํานั้น และขอคิดไวในใจ พอจะเปนหลัก
ปฏิบัติได 

ผศ.ดร.ยอรช  เสมอมิตร 
๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๗



สาร...นายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

 นายปกรณวิศว  ปตถา
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สาร...ประธานเครือขายผูปกครอง โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

นายสาคร  เจริญกัลป
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 กระผมเปนบุคคลหนึ่งที่ไดสัมผัสโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” ตั้งแตสมัย           
ยังเปนนักเรียนสถาบันนี้ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาใหลูกหลานชาวอําเภอแแกลงและ
อําเภอใกลเคียงมีศักยภาพในการตอสูกับสังคมภายนอกไดอยางสงางาม สรางความ  
ภาคภูมใิจ ใหแกผูปกครองและคณะครมูคีวามรักและศรัทธาเปนอยางยิง่ เพราะสถาบนั
แหงนี ้ ไดสรางสรรคคุณภาพศิษยเกาและศิษยปจจุบัน ใหมีศักยภาพในการดําเนินชีวิต  
ที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ

 ครบ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” เสียงที่เงียบไปชวงเวลาหนึ่ง
ก็เริ่มดังขึ้น ภาพที่ถูกเก็บไวไมไดเปดดูก็เริ่มปดฝุน ประวัติกอนเกาก็มาเลาใหม ตาม
ดวยเสียงเฮฮาถึงพฤติกรรมและการกระทําบางอยางที่คงอยูในความทรงจํา รุนแลว
รุนเลา พี่กลาวถึงนอง ครูกลาวถึงศิษย เพื่อนกลาวถึงเพื่อน ยังความประทับใจไปถึง
แมผูที่ไมตองเปนศิษยเกาโรงเรียนแกลงเลยซํ้า เพราะศิษยเการุนพอรุนแมหรือแมแต
รุนเพื่อนและนอง ตางพายอนอดีตดวยคําพูด คํากลอน รูปภาพในอดีต เต็มสื่อทัน
สมัยอยาง “Line” ไปหลายวัน เปนยิ่งกวาการเฉลิมฉลองวาระแหงศตวรรษ 

 ครบ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” เสียงที่เงียบไปชวงเวลาหนึ่งก็เริ่มดังขึ้น ภาพที่ถูกเก็บไว              
ไมไดเปดดูก็เริ่มปดฝุน ประวัติกอนเกาก็มาเลาใหม ตามดวยเสียงเฮฮาถึงพฤติกรรมและการกระทําบางอยางที่คง
อยูในความทรงจํา รุนแลวรุนเลา พี่กลาวถึงนอง ครูกลาวถึงศิษย เพื่อนกลาวถึงเพื่อน ยังความประทับใจไปถึงแม
ผูที่ไมตองเปนศิษยเกาโรงเรียนแกลงเลยซํ้า เพราะศิษยเการุนพอรุนแมหรือแมแตรุนเพื่อนและนอง ตางพายอน
อดีตดวยคําพูด คํากลอน รูปภาพในอดีต เต็มสื่อทันสมัยอยาง “Line” ไปหลายวัน เปนยิ่งกวาการเฉลิมฉลอง
วาระแหงศตวรรษ 
 วาระครบ ๑๐๐ ปนี้ ขาพเจาจินตนาการและตั้งใจตั้งแตวันแรกที่ไดรับทราบขาวแลววา ขาพเจา           
จะลงมือและรวมมือเต็มความสามารถ เพื่อใหเปนอีกประวัติศาสตรหนึ่ง ที่ทรงไวซึ่งคุณคา ความประทับใจ 
ความสามัคคีและรวมมือกัน ใหเขียนไวในใจของผูคนวันนี้ และเปนที่ประทับใจของผูคนในวันหนา ถึงความดีงาม
ที่เราทุกคนไดตั้งใจสรรสรางอยางเต็มที่ และสงผลใหเปนแรงบันดาลใจแกผูคนยุคหลัง ใหสรางประวัติศาสตรที่ดี
กวายิ่งๆ ขึ้นไป เพราะทั้งมวลนี้คือรากฐานและความมั่นคงของการสรางความรูแกลูกหลานและสังคมตลอดไป

 ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ป ในฐานะของนายกสมาคมผูปกครองและครโูรงเรยีนแกลง“วทิยสถาวร”
ขออํานวยอวยพรใหโรงเรียนของเราเปนสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสรางความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืนแกประเทศชาติสืบตอไป

๘ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 



สาร...ผูอํานวยการโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" วาระครบ ๑๐๐ ป 

สาร...ผูอํานวยการโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" คนปจจุบัน

 "ณ ดินแดนนี้ สัมพันธนองพี่ เลือดสีเหลืองแดง รมเย็นทุกแหง ใตรมแกลง"วิทยสถาวร" 

ฟงเนื้อเพลงก็รูสึกไดทันทีวาตลอดระยะเวลา ๑๐๐ ปที่ผานมา รมแกลง"วิทยสถาวร" แหงนี้ แผกิ่งกาน

สาขาใหรมเงาแกลูกศิษยมาจากรุนสูรุน ลูกศิษยที่เติบโตจากรมแกลง"วิทยสถาวร" ตางก็เปนเมล็ด

นายธีระวัธน  สิงหบุตร
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 
สถานศกึษาอนัทรงคณุคาและควรยิง่แกการภาคภมูใิจของชาวอาํเภอแกลง
ดวยวสัิยทศันอนัยาวไกลของพระราชอรยิคณุาธาร (หลํา่ ยัง่ยนื) ผูกอตัง้
โรงเรียนและการสนับสนุนของชุมชนและศิษยเกาที่เขมแข็ง ตลอดจน
ความสามารถของผูบริหาร ครู อาจารยในอดีต จึงทําใหโรงเรียน
แกลง"วทิยสถาวร" มชีือ่เสยีงกลาวขานสบืตอมาในดานคณุภาพและ
ความสําเร็จของลูกศิษยเหลืองแดงมาทุกยุคทุกสมัยตลอดศตวรรษ
ที่ผานมา

 วันนี้ แกลง"วิทยสถาวร" พรอมกาวเขาสูศตวรรษใหมดวยความมั่นคง เขมแข็ง

และเปยมไปดวยคุณภาพ และจะสถิตสถาวรอยูคูชาวแกลงสืบไป

นายเอกบรรจง  บุญผอง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

พันธุใหมท่ีไปเติบโตยังถิ่นท่ีแตกตางกัน  โตเร็วบาง  โตชาบาง
แตถงึอยางไร ก็ตามเมล็ดพันธุทุกเมล็ดที่เกิดจากรมแกลง"วิทยสถาวร" 

เปนเมล็ดพันธุแหงคุณภาพที่พรอมเติบโตสรางสรรคคุณงามความดี  

และคุณประโยชนนานัปการใหแกสังคมและประเทศชาติ และไมวา

จะอีกกี่รอยป "รมแกลง" แหงน้ีจะยังคงเติบโตแผรมเงา 

แหงความรู ควบคูการมีคุณธรรมไปอีกตราบนานเทานาน

อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๙



สาร...ครูอาวุโสโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

สาร...ครูอาวุโสโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

ครูบาลี  มั่งคั่ง
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ขอขอบคุณที่ยังระลึกถึงครูทานนี้
ครูรัญจวน  สุริยพรรณพงศ

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 ในฐานะศษิยเกาและครเูกาของโรงเรยีนแกลง“วทิยสถาวร” 
(ศษิยเกา รุนที ่๓๕/๒๔๙๗ ร.ย. ๓  ๒๔๙๔ –๒๔๙๘  ครเูกา ๒๕๐๔ – 
๒๕๓๘) โรงเรยีนนีจ้ึงเปรียบเสมือนบานหลังที่ ๒ ที่ไดอยูอาศัยและ  
ทํามาหาเลี้ยงชีพ
 บานหลงันีม้ผีูมาอยูอาศยัสบัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัไปหลารุน
จนครบ  ๑๐๐  ป  ในปนี้  ดีใจและภูมิใจที่ทั้งคุณครู นักเรียน และ
ผูเกีย่วของไดรวมกนัสรางชือ่เสยีงและความเจรญิรุงเรอืงใหแกโรงเรยีน

 ครูบาลี มั่งคั่ง (ขณะนี้อายุ ๘๒ ป) ขออารัมภบทวา ใน ๑๐๐ ป ของ
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” นั้น ผมมีความรัก ความผูกพันและความภูมิใจ             
เปนอยางมากที่ไดเห็นและไดทราบถึงความพรอม ความเจริญกาวหนา ความมี 
ชื่อเสียงของโรงเรียนผมเคยเปนนักเรียน และเปนครูสอนรวมเวลากวาครึ่งชีวิต 
ผมเดินเขาออกโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” มากกวา ๔๕ ป ผมเปนนักเรียน
โรงเรียนประจําอําเภอแกลง(เดิม) ไดเลขประจําตัว  ๑๑๘๖  เขาเรียนชั้น  ม.๑
(จบ ป.๔ จากโรงเรยีนวดัเนนิฆอ) ป พ.ศ.๒๔๙๑ ถงึ พ.ศ.๒๔๙๖ จบ ม.๖ สมยัเปน
นักเรียนมีครูยวง คุโรวาท เปนครูใหญ ป พ.ศ.๒๔๙๗  เรียนโรงเรียนฝกหัดครูจันทบุรี

 ขอใหลูกศิษย นอง ๆ หลาน ๆ คุณครู นักเรียน และผูเกี่ยวของทั้งหลาย โปรดชวย
กันทําความดี รูรักสามัคคี รวมกันสรางชื่อเสียงและความเจริญรุงเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปใหแกโรงเรียน
ของเรา–บานของเรา สืบตอ ๆ กันไป ชั่วกาลนาน

 ครูบาลี มั่งคั่ง (ขณะนี้อายุ ๘๒ ป) ขออารัมภบทวา ใน ๑๐๐ ป ของ ครูบาลี มั่งคั่ง (ขณะนี้อายุ ๘๒ ป) ขออารัมภบทวา ใน ๑๐๐ ป ของ
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” นั้น ผมมีความรัก ความผูกพันและความภูมิใจ             
 ครูบาลี มั่งคั่ง (ขณะนี้อายุ ๘๒ ป) ขออารัมภบทวา ใน ๑๐๐ ป ของ
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” นั้น ผมมีความรัก ความผูกพันและความภูมิใจ             
 ครูบาลี มั่งคั่ง (ขณะนี้อายุ ๘๒ ป) ขออารัมภบทวา ใน ๑๐๐ ป ของ

เปนอยางมากที่ไดเห็นและไดทราบถึงความพรอม ความเจริญกาวหนา ความมี 
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” นั้น ผมมีความรัก ความผูกพันและความภูมิใจ             
เปนอยางมากที่ไดเห็นและไดทราบถึงความพรอม ความเจริญกาวหนา ความมี 
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” นั้น ผมมีความรัก ความผูกพันและความภูมิใจ             

ชื่อเสียงของโรงเรียนผมเคยเปนนักเรียน และเปนครูสอนรวมเวลากวาครึ่งชีวิต 
ผมเดินเขาออกโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” มากกวา ๔๕ ป ผมเปนนักเรียน
โรงเรียนประจําอําเภอแกลง(เดิม) ไดเลขประจําตัว  ๑๑๘๖  เขาเรียนชั้น  ม.๑
(จบ ป.๔ จากโรงเรยีนวดัเนนิฆอ) ป พ.ศ.๒๔๙๑ ถงึ พ.ศ.๒๔๙๖ จบ ม.๖ สมยัเปน
นักเรียนมีครูยวง คุโรวาท เปนครูใหญ ป พ.ศ.๒๔๙๗  เรียนโรงเรียนฝกหัดครูจันทบุรี

จบครู ป. (๑ ป) ป พ.ศ.๒๔๙๘-๒๔๙๙ บรรจุเปนครูโรงเรียนวัดตะเคียนงาม ปากนํ้าประแสร กรมสามัญศึกษา
เดิม ป พ.ศ.๒๕๐๐ โอนมาเปนครูโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” กรมวิสามัญศึกษา ลองคิดดู จากป ๒๕๐๐ 
จนปลดเกษียณ ป ๒๕๓๙ เปน ๓๙ ป ไมเคยไดยายไปไหนเลย ใชสมุดประวัติหนาเดียว เปนนักเรียน ๖ ป                 
เปนครูอีก ๓๙ ป รวม ๔๕ ป สมัยแรกที่เปนครู มีครูสอนรวมกัน ๑๕ คน มีครูพงษ จินันทุยา เปนครูใหญ 
มีอาคารเรียนหลังเดียว มี ๖ หองเรียน หองพักครู หองครูใหญ หองประชุมสวดมนต อยูรวมในอาคารเดียว 
ผมเปนครูครั้งแรกสอนเกือบทุกวิชา คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ แมแตวิชาวาดเขียนและวิชาพละ
ศึกษาก็ตองสอน สรุปแลวเอาเปนวา  การเจริญเติบโตของโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” ของเรา จากอาคาร
หลังเดียว (อยูในบัตรชุมนุมศิษยเกาเทานั้น) มีที่ประชุม สวดมนต เขาแถวตอนกลางวัน ทองบทควรจํา  
จากหนังสือสมบัติผูดี จนบัดนี้ โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” ของเรา มีอาคารไมรูกี่หลัง เขาไปหลง จากครู    
๑๐ กวาคน เดี๋ยวนี้ครูเปน ๑๐๐ คน นักเรียน ๒,๐๐๐ กวา หองเรียน ๔๐-๕๐ หอง กาวหนาไปมาก ยังมีอีก
มากมายที่ไมไดเขียน ก็ขอจบเทานี้แหละครับ 

๑๐ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 


