
ประวตัผู้ิอ านวยการ 
โรงเรียนอสัสัมชัญนครราชสีมา 

ปีการศึกษา  2556 
********* 

ช่ือ       ภราดา ดร.มณฑล             นามสกลุ       ประทุมราช 
ประวัติส่วนตัว 
 เกิดเม่ือวนัท่ี      18         เดือนพฤศจิกายน     พ.ศ.  2505 
 สถานท่ีเกิด จงัหวดั :     จนัทบุรี 
 สถานภาพ                  :     โสด 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั               :      3   ตรอกเซนตแ์มร่ี  อ าเภอเมือง    จงัหวดันครราชสีมา   
                        30000 
 สถานท่ีท างาน         :      โรงเรียนอสัสมัชญันครราชสีมา   3  ตรอกเซนตแ์มร่ี  อ าเภอเมือง     
               จงัหวดันครราชสีมา    30000 
 หมายเลขโทรศพัท ์   :      0-4429-5300          โทรสาร :      0-4425-3569 
ประวัติการศึกษา 
ระดบั สถาบัน ปีการศึกษาทีจ่บ 
ระดบัประถมศึกษา  โรงเรียนสตรีมารดาพิทกัษ ์จ.จนัทบุรี พ.ศ. 2520 
ระดบัมธัยมศึกษา (ม.ศ.1-ม.ศ.3) โรงเรียนสตรีมารดาพิทกัษ ์จ.จนัทบุรี พ.ศ. 2523 
ระดบัมธัยมศึกษา (ม.ศ.4-ม.ศ.5) โรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา จ.ชลบุรี พ.ศ. 2525 
ระดบัปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต (ปรัชญา) พ.ศ. 2530 
 วิทยาลยัแสงธรรม  
ระดบัปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบณัฑิต (บริหารการศึกษา) พ.ศ. 2535 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช              
ระดบัปริญญาโท ครุศาสตรมหาบณัฑิต (บริหารการศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2550 

ระดบัปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบณัฑิต (ภาวะผูน้ าทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

พ.ศ. 2555 

ประวัติการท างาน 
สถานที่ ต าแหน่งหน้าที่ ปี พ.ศ. 
โรงเรียนอสัสัมชญันครราชสีมา ครู 2532 – 2533 
โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง ครู 2533 – 2536 
โรงเรียนเซนตค์าเบรียล ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ฝ่ายประถมและมธัยม 2536 – 2539 
โรงเรียนอสัสัมชญัอุบลราชธานี ครูใหญ่ 2539 – 2541 
โรงเรียนอสัสัมชญัล าปาง ผูอ้  านวยการ 2541 – 2547 
โรงเรียนอสัสัมชญั แผนกมธัยม รองผูอ้  านวยการ 2547 – 2549 
โรงเรียนอสัสัมชญั แผนกประถม ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ 2549 – 2550 
โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผูอ้  านวยการ 2550 – 2555  
โรงเรียนอสัสัมชญันครราชสีมา อธิการ/ผูอ้  านวยการ 2556 – ปัจจุบนั  



ต าแหน่งหน้าทีใ่นปัจจุบัน 
1. ผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาต/อธิการ/ผูอ้  านวยการ/ผูจ้ดัการโรงเรียนอสัสมัชญันครราชสีมา 
2. ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอสัสมัชญันครราชสีมา 
3. หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงินโรงเรียนอสัสมัชญันครราชสีมา 
4. เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพยสิ์นของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 

 
รางวลัที่ได้รับ 
ปี 2542 - ไดรั้บเส้ือเบเซอร์ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย สาขาจงัหวดัล าปาง 
 - ไดรั้บรางวลัผูบ้ริหารดีเด่นประจ าปี  2542  จากคุรุสภาจงัหวดัล าปาง 
 - ไดรั้บเกียรติเป็น “คนดีศรีเมืองล าปาง” ประจ าปี 2542  ของจงัหวดัล าปาง 
ปี 2543 - ไดรั้บเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นครูผูป้ระพฤติปฏิบติัตน 
  ตามระเบียบคุรุสภาวา่ดว้ยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 
ปี 2544 - ไดรั้บการเชิดชูเกียรติ ผูอ้นุรักษว์ฒันธรรมไทยตวัอยา่ง ประจ าปี  2544 สาขา อนุรักษ ์ 
  สืบสาน  พฒันาภูมิปัญญา ประเพณี วฒันธรรมไทย    จากหนงัสือพิมพเ์ส้นทางผูน้ า 
ปี 2551 - ไดรั้บเกียรติบตัรผูบ้ริหารท่ีร่วมกบัคณาจารยแ์ละบุคลากรทุกท่าน พฒันาสถานศึกษา 
  จนไดรั้บรางวลัพระราชทาน ในโครงการคดัเลือกนกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษา  
  เพื่อรับรางวลัพระราชทาน ระดบัก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา  
  2551  จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปี 2552 - ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นท่ีสรรเสริญยิง่ดิเรกคุณาภรณ์ชั้นท่ี 5  
  ช่ือ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ เม่ือวนัท่ี  5  ธนัวาคม พ.ศ. 2552 
 - ไดรั้บเกียรติบตัรโครงการส่งเสริมและสนบัสนุนโรงเรียนเอกชน  ประเภทสามญั 
  ศึกษาท่ีมีความกา้วหนา้จากคะแนนการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) 
 - ไดรั้บเกียรติบตัรผูบ้ริหารท่ีร่วมกบัคณาจารยแ์ละบุคลากรทุกท่าน พฒันาสถานศึกษา 
  จนไดรั้บรางวลัพระราชทาน ในโครงการคดัเลือกนกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษา  
  เพื่อรับรางวลัพระราชทาน ระดบัประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา  
  2552  จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 - ไดรั้บประกาศเกียรติคุณบตัรยกยอ่งเป็นผูบ้ริหารดีเด่นเน่ืองในวนัการศึกษาเอกชน  
  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปีการศึกษา 2552  จากผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 - ไดรั้บเกียรติบตัรผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2552  ประเภทผูบ้ริหาร 
ปี 2553 - ไดรั้บเกียรติบตัรผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวลัคุรุสภา ประจ าปี 2553 
ปี 2554 - ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ "ผูท้  าคุณประโยชน์ทางดา้นการศึกษาของส านกังาน 
  คณะกรรมการ สกสค." ประจ าปี พ.ศ. 2554  

 - ไดรั้บรางวลั หน่ึงแสนครูดี ประจ าปี 2554  ประเภท ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 
 
 



ผลงาน(ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา) 
- รางวลัโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่   ปีการศึกษา 2545      
- รางวลัเหรียญเงินหน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวตักรรม ของคุรุสภา จากการจดัการเรียนรู้แบบธุดงคศึกษา  
ปีการศึกษา  2553    

- รางวลัโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดบั “ดีมาก” ของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข  
ปีการศึกษา 2551 ถึง ปีการศึกษา 2553            

- รางวลัเหรียญทอง จากการประกวดวงโยธวาทิตนกัเรียน นิสิต นกัศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
คร้ังท่ี 27  ปีการศึกษา  2551      

- รางวลัธนาคารโรงเรียนท่ีส่งเสริมการออมดีเด่น จากธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่  ปีการศึกษา  2551     
รางวลั “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดบัทอง” จากกระทรวงสาธารณสุข   ปีการศึกษา 2551 ถึง ปี
การศึกษา  2554        

- รางวลัโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่   ปีการศึกษา 2551     
- รางวลัโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่   ปีการศึกษา 2552 
- รางวลัชมเชยโรงเรียนพระราชทานระดบัมธัยมศึกษา ขนาดใหญ่   ปีการศึกษา  2553         
- รางวลัชนะเลิศจากการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ประเภท Symphonic Band  ธนาคาร 
ออมสิน  ปีการศึกษา  2553    

- รางวลัชนะเลิศจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของสภาหอการคา้ไทย  ปีการศึกษา  2554    
- รางวลัโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่   ปีการศึกษา 2554   
- รางวลัโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่   ปีการศึกษา 2555   

 
************ 

 


