ประวั ติ โ รงเรี ย นดงใหญ่ วิ ท ยาคม รั ช มั ง คลาภิ เ ษก
ตํา บลดงใหญ่ อํา เภอวาปี ป ทุ ม จั ง หวั ด มหาสารคาม
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนถนนสายบรบือ– วาปีปทุม ( ถนนนิวซีแลนด์ ) เลขที่
๔๑ หมู่ที่ ๑ ตําบลดงใหญ่ อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปลูกสร้างในเนื้อที่ที่ได้รับ
บริจาคจากชาวบ้าน จํานวนประมาณ ๑๓๐ ไร่ ๒ งาน
ปี ๒๕๒๙ กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดรับนักเรียน ม.๑ จํานวน ๘๐ คน (๒
ห้องเรียน) แต่รับได้จริงจํานวน ๕๗ คน โดยเป็นสาขาของโรงเรียนวาปีปทุม ซึ่งมีนายไพจิต
ศรีไพรวรรณ เป็นผู้อํานวยการ เปิดทําการสอนเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๙ โดยนายมังกร
ปทุมพร เป็นผู้ประสานงานซึ่งต่อมาได้เป็นผูบ้ ริหารคนแรกของโรงเรียนและนายชื่น ชาวพงษ์
กํานันตําบลดงใหญ่ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานขอรับบริจาคที่ดินจากชาวบ้านซึ่ง
ประกอบด้วยนายดอน มะปะเข นายบรรจบ พัตรภักดิ์ นายถวิล วรรณปะเก (หมู่ที่ ๒)
นายถวิล วรรณปะเก (หมู่ที่ ๖) นายประจักษ์ ภคะวา และคณะอีกจํานวนหนึ่ง ได้
ประสานงานขอรับบริจาคที่ดินจากชาวบ้าน จํานวน ๑๔ ราย ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

คุณแม่คุย ปะมังคะตา หมู่ที่ ๑ บ้านดงใหญ่
คุณแม่เก้า ศรีธรณ์
หมู่ที่ ๑ บ้านดงใหญ่
คุณพ่อหนา อาระหัง หมู่ที่ ๒ บ้านดงใหญ่
คุณพ่อคํามี ชาวกะตา หมู่ที่ ๒ บ้านดงใหญ่
คุณแม่วันดี จันทรัง หมู่ที่ ๒ บ้านดงใหญ่
คุณพ่อเสือ ปะมายะยัง หมู่ที่ ๒ บ้านดงใหญ่
คุณพ่อถวิล วรรณปะเก หมู่ที่ ๒ บ้านดงใหญ่
คุณพ่อมนูญ คงสัตย์ หมู่ที่ ๕ บ้านดงใหญ่

๙...คุณพ่อเตียง ชาวพงษ์ หมู่ที่ ๕ บ้านดงใหญ่
๑๐.คุณพ่อหล้า หิตายะโส หมูท่ ี่ ๒ บ้านดงใหญ่
๑๑..คุณแม่หล้า วรรณปะเก หมูท่ ี่ ๘ บ้านกุดแคน
๑๒..คุณพ่อแฮม วรรณปะกา หมู่ที่ ๖ บ้านดงใหญ่
๑๓..คุณพ่อคําสิงห์ วรรณปะเก หมู่ที่ ๒ บ้านดงใหญ่
๑๔..คุณพ่อพิชิต วรรณปะเก หมูท่ ี่ ๑๐ บ้านก่อ

ประวัติโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ทั้งนี้โดยมีนายมงคล อาระหัง และนายชาญชัย ชาวพงษ์ เป็นผู้ประสานงานกับ
ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อให้ได้จํานวนนักเรียนมาเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนด
จากนั้นจึงได้ร่วมกับสภาตําบลดงใหญ่และชาวบ้านทําการก่อสร้างอาคารชั่วคราวให้ ๑
หลัง (๓ ห้อง) รวมทั้งห้องน้ํา จํานวน ๑ หลัง (๒ ห้อง) โดยได้รับบริจาคต้นเสาไม้และไม้จาก
การรื้อกุฎีสงฆ์จํานวนหนึ่งจากพระครูสิริโพธิสุนทร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีดงใหญ่ และเจ้าคณะ
ตําบลดงใหญ่ เขต ๑ ในช่วงแรกของการเปิดเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนแกดํา
วิทยาคาร กิ่งอําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม ให้การบริจาคโต๊ะ เก้าอี้ และให้การอนุเคราะห์
ครูผู้สอนด้วยนอกจากนั้นยังได้รับความอนุเคราะห์ครู อาจารย์ผู้สอน จากโรงเรียนวาปีปทุม
อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ปี ๒๕๓๐ กรมสามั ญ ศึ ก ษาอนุ มั ติ ใ ห้ เ ปิ ด รั บ นั ก เรี ย น ม.๑ จํ า นวน ๘๐ คน (๒
ห้องเรียน) และโรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (ค.อมต.สศ.) และชาวบ้าน
ได้ร่วมกันสร้างต่อเติมให้อีก ๒ ห้องเรียน
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๑ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาประจําตําบล และเนื่องจากเป็นปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิริราช
สมบัติยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดๆจึงได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้นาม
“รัชมังคลาภิเษก” ต่อชื่อโรงเรียน และใช้พระปรมาภิไธยย่อ “ภปร.” และพระมหาพิชัยมงกุฎ
เป็นพระตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคาร ช๑๐๔ ล จํานวน ๑
หลัง บ้านพักภารโรงแบบมาตรฐาน ๑ หลัง สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม ห้องน้ําห้องส้วม
๑ หลัง เปิดรับนักเรียนชั้น ม.๑ ได้จํานวน ๙๐ คน (๒ ห้องเรียน)
ปี ๒๕๓๖ เปิด สอนโรงเรีย นสาขาที่ โ รงเรีย นยางวิ ท ยาคม ตํ าบลยาง อํ า เภอบรบื อ
จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายสังคม โคตรสีเขียว เป็นผู้ประสานงานและเป็นผู้บริหารคนแรก
ปี ๒๕๓๗ เริ่มเปิดทําการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔)
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ก่อตั้ง “มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก” โดยมีนายประมวลทรัพย์ ไวสาหลง เป็นผู้อํานวยการ
คําขวัญของโรงเรียน “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นําวิชาการ สืบสานงานพระราชดําริ”
ปรัชญาของโรงเรียน “นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา – ไม่มีแสงสว่างใด ใด เทียมเท่า แสงสว่าง
แห่งปัญญา”
คติพจน์ของโรงเรียน “ความรู้ คู่คุณธรรม”
อักษรย่อของโรงเรียน “ดว.ร.”
ดอกไม้ประจําโรงเรียน “ดอกราชพฤกษ์”

ประวัติโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สีประจําโรงเรียน “น้ําเงิน เหลือง”
พระตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน “พระตรา ภปร.และพระมหาพิชัยมงกุฎ”
รายนามผู้บริหารโรงเรียน
๑..นายมังกร ปทุมพร
๒..นายสิทธิศาสตร์ รัตนพิบูลย์ศิริ
๓..นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
๔..นายประมวลทรัพย์ ไวสาหลง
๕..นางคณาพร เทียมกลาง
๖..นายจงกล เวียงสมุทร
๗..นายไพทูล พรมมากุล

ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๒
ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๔๐
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๒
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๕๒
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน

รายนามประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คนที่ ๑ นายบุญเถิง ประมังคะตา ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๖
คนที่ ๒ นายสมเกียรติ คามปะใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙
คนที่ ๓ นายประสงค์ ชาวสวน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒
คนที่ ๔ นายสมศักดิ์ สินนอก
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕
คนที่ ๔ นายสมศักดิ์ สินนอก
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
คนที่ ๕ นายดอน มะปะเข
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน
********************

