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เรื่อง ประเสริฐ ศรีสุวพันธุ

รายละเอียด

นายประเสริฐ ศรีสุวพันธุ เป็นบุตรของนายสีและนางอินทร ศรีสุวพันธุ มีกําเนิดเมื่อวันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม

พุทธศักราช 2470 ณ บานเลขที่ 5 ตําบลคลองสวนหมาก อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ปัจจุบัน

คือตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร  เมื่อเจริญวัยขึ้นมีโอกาสไดใกลชิดกับวัดเน่ืองจาก

น าชายอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดทาหมัน จึงเขาไปรับใชเป็นลูกศิษยของหลวงหน าเป็นพระภิกษุที่เขมงวด เป็น

ผูอบรมสัง่สอนหนังสือ นับไดวาเป็นการศึกษากอนถึงวัยเกณฑการศึกษาจริง ขณะที่ศึกษาระดับประถมศึกษมาที่

โรงเรียนวัดทาหมัน ก็ยัคงเป็นลูกศิษยวัดอยูดวย เมื่อจบชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ก็ไดศึกษาตอในชัน้มัธยมศึกษาปี

ที่ 1 (ม.1) ที่โรงเรียนวัชรราชฏรวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนประจําจังหวัด และสําเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่

6 (ม.6) หลังจากจบการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ก็ไดศึกษาตอและไดสมัครรับราชการครู ไดดํารงตําแหนง ครู

ประชาบาลโรงเรียนบานหนองปลิงในปีพุทธศักราช 2493 ดวยความเป็นผูใฝ ศึกษา นายประเสริฐก็ไดสมัครสอบ

ชุดครูมล และสามารถสอบได 3 ชุดในคราวเดียวกัน เป็นที่สนใจและยอมรับของวงการครู ตําแหนงที่สูงขึ้น คือ

เป็นผูบริหารโรงเรียนบานทุงสวน และก็ทําหน าที่ครูผูสอนไปดวย หลังจากนัน้ผูบังคับบัญชาไดขอใหโอน ไปชวย

ปฏิบัติหน าที่ตําแหนงเสมียนแผนกศึกษาธิการจังหวัดในปีพุทธศักราช 2497 นายประเสริฐ ศรีสุวพันธุ ไดสมรส

กับนางสาวประเทือง ชาญเชี่ยว ซึ่งมีอาชีพเป็นขาราชการครูเชนเดียวกัน และมีบุตรดวยกัน 5 คน หลังจากนัน้ได

ดํารงตําแหนงครูโรงเรียนวัดราษฏรเจริญพร และดํารงตําแหนงครูใหญโรงเรียนสหวิทยาคมและตอมาไดดํารง

ตําแหนงหัวหน าหนวยศึกษานิเทศก จังหวัดกําแพงเพชร 

นายประเสริฐ ศรีสุวพันธุ ไดใชชวงเวลาของชีวิตในวัยทํางานเดินทางสํารวจคนควาทําความเขาใจเรื่องราวของ

เมืองกําแพงเพชร และเมืองนครชุม ซึ่งเป็นบานเกิดอยางตอเน่ือง จนเป็นผูที่มีความรูเกี่ยวกับเรื่องราวของทอง

ถิ่นเมืองกําแพงเพชรอยางแตกฉาน ในขณะเดียวกันก็ไมละเลยตอการศึกษาในระบบ โดยสมัครเขา ศึกษาตอและ

สําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต (ศึกษาศาสตร : ศศ.บ.) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในปีพุทธศักราช 2515 ดังนัน้

นายประเสริฐจึงเป็นบุคคลในกลุมแรก ๆ ที่ทําการศึกษาคนควาและเผยแพรเรื่องราวของทองถิ่นเมือง

กําแพงเพชรและเมืองนครชุมอยางเป็นระบบ ไมวาจะเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรม โบราณคดี

โดยเฉพาะเรื่องราวของพระเครื่องเมืองกําแพงเพชรและวัดตางๆ ในประวัติศาสตร 

นายประเสริฐ ศรีสุวพันธุ เกษยีณอายุราชการในตําแหนงหัวหน าหนวยศึกษานิเทศก สํานักงานการประถมศึกษา

จังหวัดกําแพงเพชร เมื่อปีพุทธศักราช 2530 

งาน ภูมิปัญญา ความสําเร็จ 
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           นับตัง้แตนายประเสริฐ ศรีสวุพนัธุ ไดเริม่ทาํงานโดยรบัราชการเป็นขาราชการครู เมื่อปีพทุธศกัราช 2493

นายประเสริฐ ศรีสุวพันธุ ไดใชความพยายาม อุตสาหะ สรางและสะสมความรู และภูมิปัญญา สรางสรรคผลงานที่

เป็นประโยชนตอความมัน่คงทางวัฒนธรรมทองถิ่นมากมาย โดยจําแนกเป็นงานแตละประเภท ดังตอไปน้ี 

           1. งานราชการประจาํ นายประเสริฐ ศรีสวุพนัธุ ไดรบัตาํแหนงและเจรญิกาวหน าในอาชพีราชการ ซึ่งมีสวน

สงเสริมการสรางสะสมความรูและภูมิปัญญาของ นายประเสริฐ ศรีสุวพันธุ 

           2. งานเผยแพรวฒันธรรมทองถิน่ นายประเสริฐ ศรีสวุพนัธุ ไดใชความรูความสามารถสรางผลงานเพื่อเผย

แพรเรื่องราวของวัฒนธรรมทองถิ่น

           3. งานเกี่ยวกับสังคมและสาธารณประโยชน นายประเสริฐ ศรีสุวพันธ ไดอุทิศเวลาและความรูความ

สามารถรวมมือกับสังคมทัง้หนวยงานของรัฐและเอกชน เพื่อสรางประโยชนในดานความเขมแข็งและมัง่คงใน

ทางวัฒนธรรมของทองถิ่น 

กิตติกรรมประกาศ

           นายประเสริฐ ศรีสุวพันธุ ไดรับการยอมรับและประกาศเกียรติคุณ แสดงเกียรติภูมิแกตนและครอบครัว

ดังตอไปน้ี 

           1. กระทรวงศกึษาธกิารมอบเกยีรติบตัรในฐานนะขาราชการปฏบิตัิงานดวยความอตุสาหะ มิได ลาปวย ลา

กิจและมาสายติดตอกันเป็นเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2526-2529) 

           2. กระทรวงศกึษาธกิาร มอบประกาศเกยีรติคณุ ในฐานะเป็นผูบรจิาคพระพทุธรปูบชูา จาํนวน 18 องค มู

ลคา 36,000 บาท ใหเป็นสมบัติของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัด ปี พ.ศ 2529 

           3. จตุรเสนาสมาคม มอบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่นายประเสริฐ ศรีสุวพันธุและนางประเทือง ศรีสุว

พันธุ เป็นผูใหการอุปการะสงเสริมทุนการกุศลของสมาคม ปี พ.ศ. 2531 

           4. สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) มอบประกาศเกี่ยรติคุณแก นายประเสริฐ ศรีสุว

พันธุ ในฐานะเป็นผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม สาขามนุษยศาสตร (การสงเสริมการพัฒนา) ของจังหวัดกําแพง

เพชร ประจําปี พ.ศ. 2532 

 

คําสําคัญ : ประเสริฐ ศรีสุวพันธุ

ที่มา : http://province.m-culture.go.th/kamphangphet/page/parsert_per.htm

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-03-12

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-17 17:51:02 หน า 3

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=627&code_db=610003&code_type=01
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