ประวัติโรงเรียนปทุมพิทยาคม
โรงเรียนปทุมพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 279 หมู่ 3 ถนนสมเด็จ ตาบลปทุม อาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ปี พ.ศ.2519 มีคณะข้าราชการพ่อค้าประชาชนในท้องถิ่นมีความคิดเห็นตรงกันว่าควรจะมี
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใด แห่งหนึ่ง ในเขตตาบลกุดลาด เพราะมีที่ดินว่างเปล่าอยู่แล้ว คือ ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่ทาเลเลี้ยงสัตว์ “ดงห่องแห่” จานวน 789 ไร่เศษ
ดังนั้น คณะบุคคลดังกล่าวพร้อมด้วยคณะกรรมการสภาตาบล กุดลาด จึงได้ประชุมกัน และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ (รวมทั้งตาแหน่งหน้าที่
ในขณะนั้น) จัดตั้งโรงเรียนขึ้น ประกอบด้วย
1. นายบุญเหลือ แฝงเวียง

ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

2. ร.ต.ไมตรี ไนยะกูล

นายอาเภอเมืองอุบลราชธานี

3. นายสุทัศน์ พงศ์ทัศนะธาดา

ศึกษาธิการอาเภอเมืองอุบลราชธานี

4. นายวินัย บุปผาพันธ์

หัวหน้าหมวดการศึกษา อ. เมืองอุบลราชธานี

5. นายประดับ ก้อนแก้ว

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนปทุมวิทยากร

6. นายบุญสิงห์ สถานสุข

อนามัยจังหวัดอุบลราชธานี

7. นายศักดิ์ศรี ประนอมชัยกุล

สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี

8. นายกมล เจริญศรี

ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาอุบลราชธานี

9. นายประยูร หอมพิกลุ

ครูใหญ่โรงเรียนบ้านผาแก้ว

10. นายวันชัย บุญสาม

ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกุดลาด

11. นายสมพงษ์ มาลาหอม

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง

12. นายภิญโญ ประชุมแดง

อาจารย์ 1 โรงเรียนปทุมวิทยากร

13. นายบุญเลิศ ปทุมบาล

เจ้าของร้านบุญเลิศเภสัช

14. นายเปล ธารารมย์

กานันตาบลกุดลาด

15. นายทองคา ปฏิราช

กานันตาบลปทุม

16. นายบุญเหลือ ทองไทย

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2

17. นายเผย ศรีคราม

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7

18. นายสงวน อ้วนล้า

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8

19. นายมาก ดอกดวง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1

20. นายสุธวิช สุพรรณ

ส.ส. จังหวัดอุบลราชธานี

21. ร.ต.ชัยทวี เดชพล

อาจารย์ 1 โรงเรียนปทุมวิทยากร

-2คณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมปรึกษาหารือกันหลายครัง้ และได้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. จัดทาหนังสือขออนุญาตเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นโดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนปทุมพิทยาคม” และใช้
อักษรย่อโรงเรียน “ป.พ.”
2. ขออนุญาตใช้ที่ดินทาเลเลี้ยงสัตว์ “ดงห่องแห่” จานวน 50 ไร่ ก่อนตรงบริเวณสนามซ้อมยิง
ปืนเดิม (สนามยิงปืนของตารวจตระเวนชายแดนเก่า) แล้วจึงจะขยายให้ถึงถนนสมเด็จในโอกาสต่อไป
3. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองที่ประสงค์ จะส่งลูกหลานเขาเรียนในชั้น ม.ศ.1 ของโรงเรียนนี้
สร้างอาคารชั่วคราวให้ จานวน 4 ห้องเรียน พร้อมทั้งโต๊ะ-เก้าอี้ ผลปรากฏว่า ได้อาคารชั่วคราว 4 ห้องเรียน
ไม่มีฝากั้น และพื้นอาคารเป็นดิน และได้โต๊ะ-เก้าอี้ จานวน 52 ชุด
4. ขณะที่ดาเนินการนี้ ได้มอบหมายให้ ร.ต.ชัยทวี เดชพล เป็นผู้รวบรวมข้อมูล และดาเนินการ
ทั้งหมดโรงเรียนจึงได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2519 ขณะนั้น
นายเฉลิม สุขเสริม เป็น ส.ส.จังหวัดอุบลราชธานี เขต 1 ตาแหน่ง รองโฆษกรัฐบาล ได้ประสานงานสนับสนุน
อีกแรงหนึ่งด้วยโรงเรียนจึงได้เปิดทาการสอนครั้งแรก เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2519 ประกอบด้วย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนชาย-หญิง จานวน 52 คน โดยมี ร.ต.ชัยทวี เดชพล
ตาแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนปทุมวิทยากร เป็นผู้รักษาการในตาแหน่งครูใหญ่โรงเรียนปทุมพิทยาคม และ
มี นายเปลี่ยน ศิริรังสรรค์กุล ตาแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านผาแก้ว มาช่วยราชการ เป็นครูประจาชั้น ม.ศ. 1
แต่ยังไม่มีอาคารเรียน จึงได้ไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนบ้านกุดลาด วันที่ 9 กรกฎาคม 2519 กรมสามัญศึกษา
ได้อนุมัติการ ขอจัดตั้งโรงเรียนปทุมพิทยาคม ซึ่งกาหนดให้เป็นวันสถาปนาโรงเรียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และ
ในภาคเรียนที่ 2 ปี พ.ศ. 2519 ก็ได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนในปัจจุบันหลังจากสร้างอาคารชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว
เดือนสิงหาคม 2519 จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดหาครูของกรมสามัญศึกษา มาช่วยราชการ
เดือนพฤศจิกายน 2519 กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรอัตราครูมาให้ และสอบคัดเลือก ได้นางสาอางค์
คอแก้ว วุฒิ พ.ม. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้เรียกตัว นายเปลี่ยน ศิริรังสรรค์ กลับไปทา
การสอนที่โรงเรียนบ้านผาแก้วตามเดิม
ปีการศึกษา 2519 มีนักเรียนชาย-หญิง จานวน 52 คน โดยมี ร.ต.ชัยทวี เดชพล รักษาการในตาแหน่ง
ครูใหญ่คนแรก นางสาว พัชรินทร์ วัชรินทร์กร และนางสาอางค์ คอแก้ว เป็นครูประจาชั้น

-3ทาเนียบผู้บริหาร ตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ.
2519
2520-2526
2527-2530
2531-2533
2534
2535-2536
2537-2542
2543-2545
2546-2549
2550-2554
2555-2556
2557-2558
2559-2560
2561-ปัจจุบัน

ผู้บริหาร
ร.ต. ชัยทวี เดชพล
นายวิเชียร วรรณพงษ์
นายธารงค์ แพรนิมิตร
นายประดิษฐ์ ศรีวรมาศ
นายพิชัย มุขสมบัติ
นายเจริญ ช่วงชิง
นายพงศ์ศักดิ์ คูณเรือง
นายวิชัย ศิริบูรณ์
นายวิโรจน์ ดวงมาลา
ดร. สินสมุทร บุตรภักดี
นายวีรพล สารรัตน์
ดร. สาเร็จ ธงศรี
นายวสันต์ มรกตเขียว
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์

ตาแหน่ง
ครูใหญ่
ครูใหญ่, อาจารย์ใหญ่, ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ ระดับ 9
ผู้อานวยการ (ระดับ 8
ผู้อานวยการ ระดับ 8
ผู้อานวยการ ระดับ 8
ผู้อานวยการ ระดับ 9
ผู้อานวยการ ระดับ 8
ผู้อานวยการ ระดับ 9
ผู้อานวยการ คศ.4
ผู้อานวยการ คศ.4
ผู้อานวยการ คศ.4 (3)
ผู้อานวยการ คศ.4 (3)
ผู้อานวยการ คศ.3
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