
ประวัติโรงเรียนพิมายวิทยา 
 โรงเรียนพิมายวิทยา ตั้งอยู่ที่บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ถนนอนันทจินดา  ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกว่า “วังเก่า” ทั้งนี้เพราะสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   เคยเสด็จมาประทับแรม ณ สถานที่แห่งนี้ 
เมื่อปี พ.ศ. 2445 เป็นเวลา 1 คืน 

 โรงเรียนพิมายวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2491 แต่       
โรงเรียนเตรียมการไม่พร้อม จังหวัด  จึงสั่งระงับชั่วคราว จนเมื่อวันที่ 13 
พฤษภาคม พ.ศ.2492 เปิดรับนักเรียนชั้น ม.1 จ านวน 1 ห้องเรียน  มี  นายไพ  
สินธุมา รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2492 นายเชื่อม 
เจริญการ ได้รับการแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่  อาคารเรียนหลังที่ 1 แบบ 
ป.1 ฉ    ได้สร้างขึ้นมาเมื่อ  วันที่  1 ธันวาคม พ.ศ.2491  ด้วยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน 150,000 บาท   ในที่ราชพัสดุแปลง  ที่ 5810 จ านวน 15 ไร่ 75 ตารางวา 
 ในปี พ.ศ. 2493  นายเชื่อม   เจริญการ ได้รับแต่งตั้งไปด ารงต าแหน่ง
ครูใหญ่โรงเรียน   สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา       
นายชิต   สามัคคี  ครูตรีโรงเรียน  โนนสูงศรีธานี      มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่แทน 
 ปีการศึกษา 2494, 2495, 2496 เปิดสอนชั้น ม.4 ถึง ม.6  ปีละ 1 ชั้น    
และได้กัน้ห้องเรียนชั้นล่างและเทปูนเป็นห้องเรียนได้อีก 6 ห้องเรียน ด้วยเงินบริจาค
ของผู้ปกครอง   นักเรียน 
 ปีการศึกษา 2508, 2509, 2510   เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   และตัดห้อง ม.1 ถึง ม.3     
ออกปีละ 1  ชั้นเรียน 
 ปีการศึกษา 2511 กรมสามัญศึกษารับโรงเรียนเข้าโครงการ คมช. รุ่นที่ 5   ท าให้ได้รับอุปกรณ์การ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์  ห้องสมุด   อุตสาหกรรมศิลป์   คหกรรมศิลป์    และได้สร้างอาคารเรียน อาคาร
ประกอบต่าง ๆ คิดเป็นเงิน 415,000 บาท 
 ปีการศึกษา 2512 กรมสามัญศึกษารับโรงเรียนเข้าโครงการ คมส .2 ได้ขอขยายพ้ืนที่ของ      
โรงเรียนในที่แปลงเดียวกันออกเป็น  24  ไร่เศษ รวมเป็นเนื้อที่  39  ไร่  1  งาน  7  ตารางวา  และกองรักษา
ที่หลวงกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังได้อนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
พ.ศ.2520 
           ในปีการศึกษา 2514  นายชิต  สามัคคี   เกษียณอายุราชการ   กรม
สามัญศึกษาจึงได้แต่งตั้ง นายปรัชญา   ไวทยสุวรรณ ครูใหญ่โรงเรียนชุมพวง
ศึกษา มาด ารงต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่    เมื่อวันที่ 26   มกราคม   พ.ศ. 2515 
 



 ในปีการศึกษา 2522  นายปรัชญา   ไวทยสุวรรณ   ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
โรงเรียนสารคามพิทยาคม  จังหวัดมหาสารคาม  และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  
นายไพบูลย์  ภู่พงศ์พันธุ์ อาจารย์ใหญ่    โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม มาด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา   ตั้งแต่วันที่ 
9 สิงหาคม พ.ศ.2522 

 ในปีการศึกษา 2524 นายไพบูลย์ ภู่พงศ์พันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  เขตบางเขน   กรุงเทพมหานคร 
และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายปราศรัย   ชลวาสิน อาจารย์ใหญ่      โรงเรียนแสนสุข  อ าเภอเมือง   
จังหวัดชลบุร ี มาด ารงต าแหน่ง    ผู้อ านวยการโรงเรียนพิมายวิทยาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2524 
 ปีการศึกษา  2526  กระทรวงศึกษาธิการประกาศยุบรวมโรงเรียน  พิมาย และโรงเรียนประตูชัย     
พิมาย   โดยใช้ชื่อใหม่ว่า  “โรงเรียนพิมายวิทยา”   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  12 เมษายน  
พ.ศ.2526  
 ส่วนประวัติโรงเรียนประตูชัยพิมายนั้น ในปีการศึกษา 2499 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่อ าเภอพิมาย  โดยอนุมัติให้อาศัยอาคารสถานที่   โรงเรียนกุลโน 
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  แต่งตั้ง นายวัฒนะเกียรติ   นาคะนิเวศน์ ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
 ในปีการศึกษา 2500  ได้สร้างอาคารเอกเทศถาวรขึ้น ณ บริเวณท่ีเรียกว่า “โนนหมัน” ซึ่ง ซื้อจาก 
เอกชนในราคา 1 บาท  มีเนื้อที่ 164 ไร่เศษ ตั้งชื่อว่าโรงเรียนพิมาย (มัธยมสามัญ) เปิดสอนเมื่อวันที่ 17 
พฤษภาคม พ.ศ.2500  มี นายวรชิต  จันทรพิพัฒน์  เป็นครูใหญ่ 
 ในปีการศึกษา 2504 ได้ยุบชั้นมัธยมศึกษา โดยเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7 ตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503   เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  โรงเรยีนพิมาย (ประถมศึกษาตอนปลาย) อักษรย่อ       
น.ม.23 
 ปีการศึกษา 2506  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เพ่ือความเหมาะสมและมงคล
นามเป็นโรงเรียนประตูชัยพิมาย อักษรย่อ ป.พ. มี นายจันทร์  ธีรวุฒิวรเวทย์  เป็น
ครูใหญ่ 
 ปีการศึกษา 2520  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ยุบระดับชั้นประถมปีที่ 5-7 
เปิดเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2520 โดยใช้นามโรงเรียนเดิม 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยุบรวมโรงเรียนพิมายและโรงเรียนประตูชัยพิมาย  
โดยใช้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนพิมายวิทยา  ปีการศึกษา 2526   มีจ านวนห้องเรียน   62  ห้องเรียน นักเรียน  
2,668   คน   ครู 137 คน นักการภารโรง 17 คน ยาม 1 คน 
 ปีการศึกษา 2527  กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้จัดชั้นเรียนเป็น 66 ห้องเรียน   นักเรียน 2,761 คน  ครู 
136 คน นักการภารโรง 17 คน ยาม 1 คน 
 ปีการศึกษา 2528 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้จัดชั้นเรียนเป็น 68 ห้องเรียน    นักเรียน 3,030 คน  ครู 
144 คน นักการภารโรง 17 คน ยาม 3 คน 



 ปีการศึกษา 2529    นายปราศรัย    ชลวาสิน   ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  และกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง    
นายจารุ   โรจนรังสิมันตุ์   ผูอ้ านวยการโรงเรียน  โชคชัยสามัคคี  อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  พิมายวิทยาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ.2529 
       ในปีการศึกษา 2532 นายจารุ  โรจนรังสิมันตุ์  ได้รับการ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  อ.เมือง   
จ.นครราชสีมา  และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายธนศักดิ์    กระต่ายทอง    
ผู้อ านวยการโรงเรียนสูงเนิน   อ .สูงเนิน    จ.นครราชสีมา   มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 
 ในปีการศึกษา 2539 นายธนศักดิ์    กระต่ายทอง   ได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา และ
กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวิศิษฏ์   หิรัณยโกวิท     ผู้อ านวยการโรงเรียนสีคิ้ว 
“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”   อ.สีคิ้ว   จ.นครราชสีมา   มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ    
โรงเรียนพิมายวิทยา   ตั้งแต่วันที่   1  เมษายน พ.ศ. 2539 
 ในปีการศึกษา  2540     นายวิศิษฏ์  หิรัณยโกวิท    ได้รับการแต่งตั้งให้
ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนปากช่อง   อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา   และ
กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายสมบัติ   จันทภูมิ   ผู้อ านวยการระดับ 9 
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์    กรุงเทพมหานคร  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการระดับ 
9  โรงเรียนพิมายวิทยา ตั้งแต่ วันที่ 1  เมษายน  2541  
 ในปีการศึกษา 2541   นายสมบัติ  จันทภูมิ  ได้รับการแต่งตั้งให้ไปด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการ   โรงเรียนสารคามพิทยาคม  อ.เมือง จ.มหาสารคาม และ
กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายมงคล   เดชวรรณ    ผู้อ านวยการโรงเรียน     
ชุมพวงศึกษา  อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา   มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ    
โรงเรียนพิมายวิทยา   ตั้งแต่วันที่  29  ธันวาคม  2541 
 ในปีการศึกษา 2547   นายมงคล   เดชวรรณ    ได้รับการแต่งตั้งให้ไป
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนประทาย  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แต่งตั้งให้ นายเกษม  ประสิทธิ์นอก  
ผู้อ านวยการโรงเรียนประทาย  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา   
ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน  2547 
 ในปีการศึกษา 2549 นายเกษม   ประสิทธิ์นอก ได้รับการแต่งตั้งให้ไปด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนประทาย และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาครราชสีมา เขต 7 แต่งตั้งให้ 



นายประจักษ์   ธีรพงศธร ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  พิมายวิทยา ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2549  จน
เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2557 และเมื่อวันที่   16  ตุลาคม พ.ศ. 2557 
ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  เ ข ต  31 ไ ด้ มี ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้ 
นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนพิมายด ารงวิทยาคม  ย้ายมาด ารง
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา จนถึงปัจจุบัน 
 ปัจจุบันโรงเรียนพิมายวิทยาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
31 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 


