
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บ ารุง ได้ปลูกสร้างขึ้นเม่ือ วันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2494 ด้วยความริเริ่มของนายไสว กลับวงษ์ครูใหญ่
โรงเรียนประชาบาลต าบลคลองสาม (โรงเรียนวัดเกิดการอุดม) และ นายเล็ก ศิริโต ผู้ใหญ่ บ้านหมู่ที่   2 พร้อมด้วยประชาชน ต าบลคลอง
สาม เป็นผู้ร่วมแรงงาน  และทุนทรัพย์ในการก่อสร้างเป็น จ านวน เงิน 26,989.50 บาท   (สองหม่ืนหกพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบ
สตางค์)  ได้ปลูกสร้างเป็น  โรงเรียนเอกเทศ ชนิดถาวรมีลักษณะรูปทรงเรือนปั้นหยา ชั้นเดียว มีหน้ามุข  ขนาดกว้าง 5 เมตร 50 เซนติเมตร
และยาว 15 เมตร 50 เซนติเมตร พื้นไม้ยาง   เสาไม้เต็ง ฝ้าไม้ยาง หลังคามุงด้วยกระเบื้อง 

การก่อสร้าง เริ่มก่อสร้างเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2494 และเสร็จเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2494 การก่อสร้างครั้งน้ี ได้รับ
ความร่วมมือและแรงงานจากประชาชน        ต าบลคลองสาม โดยไม่ได้คิดค่าแรงตอบแทนเลย โรงเรียนน้ีตั้งอยู่ในที่ดิน ของกอง
มรดก  หม่อมราชวงศ์สุวพรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งอุทิศให้ปลูกสร้างโรงเรียนจ านวน 2 ไร่  แต่ยังไม่ได้โอน กรรมสิทธ์ิมอบให้
โรงเรียน 

บุคคลที่เป็นผู้ริเริ่มในการด าเนินการสร้าง อาคารเรียนที่เข้มแข็ง ในการจัดหาอุปกรณ์ การก่อสร้าง และเป็นผู้น าในการก่อสร้าง
โรงเรียนครั้งน้ีได้แก่ นายไสว กลับวงษ์ ,นายเล็ก ศิริโต,นายญวน คงสุข ,นายผล แขกช้อง ,นายเชียง อ่อนเนตร,นายเชื้อ ไหวติงและ
ชาวบ้านต าบลคลองสาม 

 
ในปี พ.ศ. 2499 ได้รับเงินประมาณต่อเติมโรงเรียนเป็นจ านวนเงิน 6,875 บาท ได้ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้นอีก เน่ืองจากห้องเรียนเดิม

คับแคบไม่พอเรียน 
ในปี พ.ศ. 2501 สภาผู้แทนราษฎร์ ปทุมธานีได้จัดสรรเงิน 
ในปี พ.ศ. 2521 ทางสภา ต าบลคลองสามได้จัดสรรเงินภาษีบ ารุงท้องที่จ านวน 34,200 บาท (สามหม่ืนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 

จัดเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ถุนอาคารเรียนแบบ ป.1ข. ให้ท้ังหมด และได้จัดสรรเงิน2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซื้อวิทยุเทป
โตชิบา มอบให้โรงเรียนเพื่อใช้ประกอบการเรียนและการสอนจ านวน 1 เครื่อง 
  ในปี พ.ศ. 2522 ราชการได้จัดสรรจักรเย็บผ้า “อีเล็กต้า” หมายเลข 087892 มอบให้โรงเรียน 1 คัน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการ
สอน 
  ในปี พ.ศ. 2523 (วันที่ 5 มีนาคม 2523) คณะกรรมการศึกษา และประชาชน – คณะครูได้พร้อมใจกันสละ  เงินซื้อเครื่องสูบ
น้ า  (ชนิดไฟฟ้า) มอบให้ทางโรงเรียนจ านวน 1 เครื่อง  ราคา 4,221.50 บาท 

ในปี พ.ศ. 2524 วันที ่18 กันยายน 2524 ทางส านักงานประถมศึกษา อ าเภอคลองหลวง ได้จัดสรรเครื่องพิมพ์ดีด “อ๊อฟติมา” แคร่
ยก หมายเลขเครื่อง 444311 มอบให้ทางโรงเรียน เพื่อประโยชน์ทางราชการ จ านวน 1 เครื่อง 

ในปี พ.ศ. 2525 อนามัยต าบลคลองสามได้จัดสร้าง ถังเก็บน้ าฝนแบบ ฝ.5 มอบให้โรงเรียน  
ในปี  พ.ศ.  2526 อนามัยต าบลคลองสามได้จัดสรรงบประมาณจัดสร้ างถัง เ ก็บน้ าฝนแบบ  ฝ.33 มอบให้โรงเรียน 

(มีนาคม 2526) จ านวน 1 ที่ 3 ถัง 
ในปี พ.ศ. 2527 (มกราคม ถึง พฤษภาคม) มีจิตรศรัทธา คือนายแฉล้ม และนางสมนึกแจ้งเหตุผลได้บริจาคทรัพย์ส่วนตัวเป็น

จ านวน เงิน 60,000 บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน) ต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน แบบ ป.1 ข. โดยใช้อิฐบล็อกก่อสร้างเป็นห้องเรียนจ านวน  2 
ห้องเรียน ขนาด 6x 18 เมตร ได้ท าพิธีมอบให้ทางราชการเม่ือวันที่  27 มิถุนายน พ.ศ. 2527 โดยมี นายสมัย นุ่มสนธิ หัวหน้าการ
ประถมศึกษา 

ในปี พ.ศ. 2532 (ธันวาคม) นายแฉล้ม แจ้งเหตุผล (พ่อหมอเทวดา) นางสมนึก แจ้งเหตุผล บริจาคทรัพย์ส่วนตัวสร้าง  
1. รั้วโรงเรียนก่ออิฐเสริมเหล็ก ประตูเหล็ก 2 ประตู ป้ายชื่อโรงเรียน แท่นพุทธ แท่นพระบรมรูป ร.9 มูลค่า 

ประมาณ  200,000   บาท (สองแสนบาท)  
2. สร้างศาลาพักร้อนเอนกประสงค์ บริเวณประตูต้น ทิศเหนือของโรงเรียน มูลค่าประมาณ 15,000 บาท (หน่ึงหม่ืนห้าพัน

บาทถ้วน)  
  3.   สร้างเสาธงใหม่ มูลค่าประมาณ 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน)  

    4.    ก่อสร้างต่อเติมห้องสมุดให้โรงเรียน 1 หลัง มูลค่าประมาณ 50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน)  
                5.    เปล่ียนห้องเรียนเก่า (เฉพาะหน้าต่าง)จากอิฐโปร่งเป็นหน้าต่างบานเกร็ด มูลค่าประมาณ 10,000 บาท  
                       (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน)  
          6.   สีทาอาคารเรียนใหม่ทั้งสองหลัง มูลค่าประมาณ 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้นประมาณ  
                       245,000 บาท (สองแสนสี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  

ในปี พ.ศ. 2535 นายแฉล้ม นางสมนึก แจ้งเหตุผล    พร้อมด้วยกรรมการศึกษา และประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมกันสละทรัพย์
ส่วนตัว สร้างอาคารเรียน  แบบ สปช. 105/29   จ านวนหน่ึงหลัง 4 ห้องเรียนเป็นเงิน 2,500,000 บาท      (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)   โดย
ไม่ต้องของบประมาณจากทางราชการ  
    ในปี พ.ศ. 2536 สภาต าบลคลองสาม ได้จัดสรรเงินบ ารุงท้องที่ของต าบลคลองสามจัดวางถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน  
1 ที ่กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร  



 


