ประวัติโรงเรียนนารีวทิ ยา จังหวัดราชบุรี
โรงเรี ย นนารี วิท ยา เป็ นโรงเรี ย นคาทอลิ ก ตั้งอยู่เขตอาเภอเมื อ ง จัง หวัดราชบุ รี สั ง กัด ส านัก บริ ห ารงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.
2498 ณ บ้านเลขที่ 165 ถนนราษฎรยิน ดี ตาบลหน้าเมื อ ง อาเภอเมื อง จังหวัดราชบุ รี บนเนื้ อที่ 11 ไร่ 54
ตารางวา โดยมี ฯพณฯ เปโตร คาเร็ ตโต ผูซ้ ่ ึ งดารงตาแหน่ งประมุขสังฆมณฑลราชบุรีในขณะนั้น เป็ นผูด้ าริ และขอ
อนุ ญาตจากกระทรวงศึ กษาธิ การ จัดตั้งขึ้ น หลังจากนั้นได้มอบให้คณะภคินีผรู ้ ับใช้ดวงหทัยนิ รมลของพระแม่มารี ย ์
เป็ นผูด้ าเนินการ
ปรัชญา
โรงเรี ยนในเครื อคณะภคินีผรู ้ ับใช้ดวงหทัยนิ รมลของพระแม่มารี ยท์ ุกแห่ ง มีปรัชญาการศึ กษาที่มาจากจิตตา
รมณ์และคติพจน์ของคณะ ซึ่ งสรุ ปไว้เป็ นปรัชญาการศึกษาของโรงเรี ยนว่า “เด่ นคุณธรรม เลิศลา้ วิชา พัฒนาสั งคม”
เด่ นคุณธรรม หมายถึง การปลูกฝังคุณธรรมต่าง ๆ ในตัวนักเรี ยนให้ปรากฏเด่นชัดในการดาเนิ นชี วิต เช่ น
มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั มีความกตัญญูรู้คุณ มีความยุติธรรม ฯลฯ
เลิศลา้ วิชา
หมายถึ ง การหมัน่ ศึ กษาหาความรู ้ อยู่เป็ นนิ จ ฝึ กฝนตนเองให้มีความสามารถและมี ความ
ชานาญในการใช้ความรู ้ของตนเองให้เต็มที่ คือเป็ นเลิศในสิ่ งที่ตนรู ้
พัฒนาสั งคม หมายถึง การนาเอาความรู ้ที่ตนได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
ด้วยจิตสานึ กว่า “ตนเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม” รู ้ จกั เสี ยสละและรับใช้ช่วยเหลื อตามความสามารถและฐานะของตน
เพื่อยกระดับของสังคมให้ดีข้ ึน
นโยบาย
1) พัฒนาบุคลากรครู และนักเรี ยน ให้เป็ นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
และสังคม
2) พัฒนาบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยนด้านคุณ ธรรมและจริ ยธรรม และปลูกฝั งค่านิ ยมที่ถูกต้อง โดยอาศัยหลัก
ศาสนา
3) ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ อันเป็ นวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบประชาธิ ปไตย
รู้จกั รักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อนั ดีงามของชาติ
4) ส่ งเสริ มการศึกษาด้านวิชาการ เพื่อให้นกั เรี ยนเปี่ ยมด้วยความรู้ มีทกั ษะ มีเหตุผล เป็ นคนมีทรรศนะกว้าง
รู้จกั ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาภาวะแวดล้อมและคุณภาพของชีวติ ในสังคม
วิสัยทัศน์
โรงเรี ยนนารี วทิ ยา มุ่งผลิตผูส้ าเร็ จการศึกษา ให้เป็ นพลเมืองดี มีคุณธรรม มีคุณภาพ เป็ นที่ยอมรับของชุมชน
โดยเน้นให้นักเรี ยนเป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน มี เหตุ ผล มี ความคิ ดสร้ างสรรค์ รู ้ จกั ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่ อ
สามารถดารงชีวติ ในสังคมได้อย่างมีศกั ยภาพและมีความสุ ข

เป้าหมาย
เป้ าหมายที่ 1 นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ สามารถดารงชีวติ ใน
สังคมได้อย่างมีความสุ ข
เป้ าหมายที่ 2 นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทุกกลุ่มประสบการณ์และทุกรายวิชา ร้อยละ
60 โดยใช้ขอ้ สอบของเครื อซาเลเซี ยน และมีความเชี่ยวชาญในวิชาภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์
สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
เป้ าหมายที่ 3 นักเรี ยนมีพฒั นาการด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย และ
มีการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
เป้ าหมายที่ 4 บุคลากรทุกคนมีความรู ้ ความสามารถ มีคุณธรรม ได้รับการพัฒนาอยูเ่ สมอ
และมีความมุ่งมัน่ ตอความสาเร็ จในการทางาน
เป้ าหมายที่ 5 มีการบริ หารและการจัดการที่เป็ นระบบ มีประสิ ทธิภาพ และสามารถ
ตรวจสอบได้
เป้ าหมายที่ 6 มีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา และมีบรรยากาศแห่ง
การเรี ยนรู้
เป้ าหมายที่ 7 โรงเรี ยนมีการให้บริ การ มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูป้ กครอง ชุมชนและสังคม
คติพจน์
ประพฤติดี

มีวนิ ยั ใฝ่ วิชา สามัคคี

สั ญลักษณ์ประจาโรงเรียน
แสงเทียนเหนือดอกทิวลิป
แสงเทียน
คือ สติปัญญาและความรู ้ ประดุจความสว่างที่จะต้องนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและสังคม
ดอกทิวลิป
เป็ นดอกไม้ที่มีสีสวยงาม คงทน และปลูกขึ้นในสถานที่สะอาดเท่านั้น ประดุจ
ชีวติ ที่จะเจริ ญรุ่ งเรื อง สดใสมัน่ คง ต้องมีรากฐานจากคุณธรรมความดี
การขยายและการปรับปรังกิจการของโรงเรียน
โรงเรี ยนนารี วทิ ยา เดิมเป็ นโรงเรี ยนที่เปิ ดรับเฉพาะนักเรี ยนหญิง รับทั้งประเภทประจาและไปกลับ แต่ปัจจุบนั
เปิ ดรับ นักเรี ยนชายในระดันชั้นอนุ บาลจนถึ งชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ด้วยกิ จการของโรงเรี ยนได้มีการปรับ ปรุ งและ
เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ดังนี้
ปี การศึกษา 2498
พระสังฆราชเปโตร คาเร็ ตโต ประมุขมิสซังราชบุรี เป็ นผูใ้ ห้กาเนิ ดโรงเรี ยนนารี วิทยา โดยอาศัยทุนของมิสซัง
สมทบกับทุ นของคณะภคิ นีสงเคราะห์ ได้สร้ างอาคารคาเร็ ตโต เป็ นตึ กเรี ยน 3 ชั้น ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 51.6
เมตร เปิ ดทาการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2498 ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรี ยน โดยมี นางสาวลัดดา สัตย์วนิ ิจ
เป็ นเจ้าของโรงเรี ยน นางสาวอุไร ทัพศาสตร์ เป็ นผูจ้ ดั การ นางสาวราตรี โลกวิทย์ เป็ นครู ใหญ่ ให้ชื่อโรงเรี ยน
“นารีวทิ ยา” ใช้อกั ษรย่อว่า “น.ร.ว.” เปิ ดสอนตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 1-4 รับนักเรี ยนไปกลับและประจา รับนักเรี ยน

ชายตั้งแต่อายุ 4-8 ปี นักเรี ยนหญิงรับระหว่างอายุ 4-14 ปี เป็ นทาการสอนตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.45 น. สอนตาม
หลักสู ตรประถมศึกษา(หลักสู ตรเทียบภาษาอังกฤษ) มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 199 คน ครู 7 คน และในปี นี้ได้มีการขยายชั้น
เรี ยนเพิ่มขึ้นถึงชั้น ม.3 (ป.7) มีนกั เรี ยนรวมทั้งสิ้ น 387 คน ครู 15 คน
ปี การศึกษา 2500
ได้สร้างอาคารเรี ยนคอนกรี ตหลังที่ 2 เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง เป็ นตึกชั้นเดียว ขนาด 5 ห้อง โรงพละขนาดกว้าง
15 เมตร ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดสอนได้ต้ งั แต่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 1-มัธยมศึกษาปี ที่ 6 แต่ในปี นี้ รับนักเรี ยนตั้งแต่ช้ นั
ประถมศึกษาปี ที่ 1 – มัธยมศึกษาปี ที่ 4 เท่านั้น มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 568 คน ครู 18 คน
ปี การศึกษา 2501
ได้สร้างโรงอาหารพื้นคอนกรี ต ขึ้น 2 หลัง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 72 เมตร และได้เปลี่ยนแปลงเวลา
เข้าเรี ยน เป็ น 08.45 – 15.00 น. มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 605 คน ครู 21 คน
ปี การศึกษา
-

2502
ได้รับเงินอุดหนุนประเภทโรงเรี ยนดี ประเภทเงินอุดหนุนครู ช่วยสอนโรงเรี ยนราษฎร์
ได้จดั ตั้งหน่วยกองยุวกาชาดในโรงเรี ยนขึ้นเป็ นครั้งแรก
แต่งตั้ง พระสังฆราชเปโตร คาเร็ ตโต ในนามมิสซังโรมันคาทอลิก เป็ นเจ้าของโรงเรี ยน
นางสาวลัดดา สัตย์วนิ ิจ แทนเจ้าของโรงเรี ยน
มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 677 คน ครู 24 คน

ปี การศึกษา
-

2503
สร้างเสาธงคอนกรี ตขึ้นที่หน้าอาคารคาเร็ ตโต
เปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารตาแหน่งผูจ้ ดั การจาก นางสาวอุไร ทัพศาสตร์ เป็ น นางสาวชนิด กาญจนวาณิ ชย์
เปิ ดห้องสมุดโรงเรี ยน
มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 732 คน ครู ประจา 26 คน

ปี การศึกษา 2504
- สร้างอาคารเรี ยนสามชั้น เพิม่ ขึ้นอีก 1 หลัง ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 52 เมตร ใช้เป็ นที่พกั ของ
คณะซิ สเตอร์ ผรู ้ ับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารี ย ์
- นางสาวราตรี โลกวิทย์ ครู ใหญ่ ลาศึกษาต่อ นางสาวชนิด กาญจนวาณิ ชย์ เป็ นผูร้ ักษาการแทน
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 797 คน ครู 26 คน
ปี การศึกษา
-

2505
วันที่ 14 พฤษภาคม 2505 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรับรองวิทยฐานะโรงเรี ยน
มีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารตาแหนงผูจ้ ดั การ จาก นางสาวชนิด กาญจนวาณิ ชย์ เป็ น นางสาวยีส่ ุ่ น โลนา
มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 910 คน ครู 30 คน

ปี การศึกษา
-

2506
สร้างโรงละคร ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร ต่อจากอาคารชั้นเดียว
มีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารจาก นางสาวราตรี โลกวิทย์ เป็ น นางสาววชิรา กฤษบารุ ง
มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 982 คน ครู 30 คน

ปี การศึกษา 2507
- นางสาวลัดดา สัตย์วนิ ิจ เป็ นผูแ้ ทนเจ้าของโรงเรี ยน นางสาวยีส่ ุ่ น โลนา เป็ นผูจ้ ดั การ
และนางสาววชิรา กฤษบารุ ง เป็ นครู ใหญ่
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 1,012 คน ครู 33 คน
ปี การศึกษา 2508
- เปลี่ยนแปลงครู ใหญ่ จาก นางสาววชิรา กฤษบารุ ง เป็ น นางสาวอุไร ทัพศาสตร์
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 1,012 คน ครู 35 คน
ปี การศึกษา 2509
- มีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารตาแหน่งครู ใหญ่ จาก นางสาวอุไร ทัพศาสตร์ เป็ น นางสาววชิรา กฤษบารุ ง
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 1,090 คน ครู 37 คน
ปี การศึกษา 2510
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หาร
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 1,090 คน ครู 37 คน
ปี การศึกษา 2511
- สร้างอาคารเรี ยนเป็ นตึก 3 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร และสร้างโบสถ์ข้ นั 1
หลัง เพื่อใช้เป็ นสถานที่ประกอบศาสนพิธีทางศาสนาและสร้างโรงพละขนาดกว้าง 9 เมตร
ยาว 66 เมตร ที่หน้าโบสถ์ พร้อมด้วยห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว
12 เมตร 1 ห้อง
- ขยายชั้นเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4) ปี แรกเปิ ดเฉพาะ ม.ศ.4 เท่านั้น
- เปลี่ยนผูบ้ ริ หารตาแหน่งครู ใหญ่จาก นางสาววชิรา กฤษบารุ ง เป็ น นางสาวจาเนียร ชุนฟ้ ง
ตาแหน่งผูจ้ ดั การ จาก นางสาวยีส่ ุ่ น โลนา เป็ น นางสาวอุไร ทัพศาสตร์
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 1,100 คน ครู 45 คน
ปี การศึกษา
-

2512
เปลี่ยนผูบ้ ริ หาร ตาแหน่งผูจ้ ดั การ จาก นางสาวอุไร ทัพศาสตร์ เป็ น นางสาวยีสุ่น โลนา
มีนกั เรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายครบสาย
มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 1,166 คน ครู 47 คน

ปี การศึกษา 2513
- สร้างอาคารเรี ยนเพิ่มอีก 1 หลัง คือ อาคารนิรมล 3 ชั้น ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 30 เมตร
มีจานวน 16 ห้องเรี ยน
- เปลี่ยนผูบ้ ริ หาร ตาแหน่งครู ใหญ่ จาก นางสาวจาเนียร ชุนฟ้ ง เป็ น นางสาวบุญเรื อน หมั้นทรัพย์
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 1,312 คน ครู 55 คน
ปี การศึกษา 2514
- สร้างอาคารเรี ยนอนุบาลเพิ่มอีก 1 หลัง อาคารกุมารี เป็ นอาคารเรี ยน 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร
ยาว 35 เมตร มีจานวน 7 ห้องเรี ยน
- เปิ ดแผนการเรี ยนระดับ ม.ศ. 4-5 เป็ นแผนศิลป์ เพิ่มอีก 1 แผน
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 1,377 คน ครู 57 คน
ปี การศึกษา 2515
- โรงเรี ยนปิ ดยุบชั้นเรี ยนระดับ ม.ศ. 4-5 เป็ นการชัว่ คราว เนื่องจากขาดแคลนครู ที่สอนในระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย และภาวะเศรษฐกิจบีบรัด
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 1,397 คน ครู 57 คน
ปี การศึกษา
-

2516
ขยายชั้นเรี ยนระดับอนุบาลปี ที่ 1-2 เพื่อเปิ ดรับนักเรี ยนที่มีอายุต้ งั แต่ 3 ปี บริ บูรณ์
ได้จดั ให้มีการเรี ยนวิชาอนุกาชาดเข้าในหน่วยกิจกรรมพิเศษ ทุกชั้นที่มีอนุกาชาด
มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 1,460 คน ครู 57 คน

ปี การศึกษา 2517
- ผูบ้ ริ หารนางสาวลัดดา สัตย์วนิ ิจ เป็ นผูแ้ ทนเจ้าของโรงเรี ยน นางสาวยีส่ ุ่ น โลนา เป็ นผูจ้ ดั การ
และ นางสาวบุญเรื อน หมั้นทรัพย์ เป็ นครู ใหญ่
- เริ่ มเลือกตั้งประธานนักเรี ยนและคณะกรรมการนักเรี ยน มีการแข่งขันกีฬาสี
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 1,502 คน ครู 60 คน
ปี การศึกษา 2518
- เริ่ มจัดให้มีหวั หน้าสายและคณะกรรมการโรงเรี ยน
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 1,462 คน ครู 55 คน
ปี การศึกษา 2519
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 1,468 คน ครู 55 คน
ปี การศึกษา 2520
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 1,492 คน ครู 55 คน

ปี การศึกษา 2521
- ได้จดั ให้มีการชุมนุมศิษย์เก่าขึ้นเป็ นครั้งแรก โดยมี นางสาวกัลยา วงศ์ประดู่ เป็ นประธาน
ดาเนินการจัดงาน เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารเรี ยน
- โอนโรงเรี ยนเข้าเป็ นของมิสซังคาทอลิกกรุ งเทพฯ เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2521 โดยมี นางสาวบุญเรื อน
หมั้นทรัพย์ เป็ นผูล้ งนามแทน ผูร้ ับใบอนุญาต
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 1,504 คน ครู 57 คน
ปี การศึกษา 2522
- เปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การ จาก นางสาวยีส่ ุ่ น โลนา เป็ น นางสาววชิรา กฤษบารุ ง
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 1,606 คน ครู 60 คน
ปี การศึกษา 2523
- นางสาวบุญเรื อน หมั้นทรัพย์ เป็ นผูแ้ ทนผูร้ ับใบอนุญาตและครู ใหญ่ นางสาววชิรา กฤษบารุ ง ผูจ้ ดั การ
นางสาวจงจิต เจริ ญวิชา เป็ นผูช้ ่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการ
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 1,635 คน ครู 60 คน
ปี การศึกษา 2524
- เปลี่ยนผูช้ ่วยอาจารย์ใหญ่ จาก นางสาวจงจิต เจริ ญวิชา เป็ น นางสาวลัดดา ทะนุผล
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 1,519 คน ครู 62 คน
ปี การศึกษา 2525
- ขอขยายชั้นเรี ยนระดับ ม.4-6 แผนการเรี ยนคณิ ต-อังกฤษ ปี แรกเปิ ดเฉพาะ ม.4
- จัดสัมมนาครู ประจาปี
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 1,638 คน ครู 68 คน
ปี การศึกษา 2526
- นางสาวสมปอง ทับปิ ง เป็ นผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
- ขยายชั้นเรี ยน ม.5 แผนการเรี ยนอังกฤษ-คณิ ตศาสตร์
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 1,687 คน ครู 75 คน
ปี การศึกษา 2527
- ขยายชั้นเรี ยนถึงชั้น ม.6 แผนการเรี ยน อังกฤษ-คณิ ตศาสตร์
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 1,742 คน ครู 81 คน
ปี การศึกษา 2528
- เปลี่ยนตาแหน่งผูจ้ ดั การ จาก นางสาวสมปอง ทับปิ ง เป็ น นางสาวยีสุ่น โลนา
- สร้างอาคารเรี ยนเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง ชื่อว่า “อาคารดวงหทัย” เป็ นอาคาร 4 ชั้น ขนาด กว้าง 27 เมตร
ยาว 78 เมตร เพื่อใช้เป็ นห้องเรี ยน โรงอาหาร ห้องประชุม ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบตั ิการทาง
ภาษาอังกฤษ

- เพิ่มแผนการเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอีก 1 แผน คือ แผนอังกฤษ-สังคม
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 1,720 คน ครู 83 คน
ปี การศึกษา 2529
- เปิ ดอาคารเรี ยน “อาคารดวงหทัย” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
- เปลี่ยนผูบ้ ริ หารตาแหน่งผูจ้ ดั การ จาก นางสาวยีส่ ุ่ น โลนา เป็ น นางสาววีนา ชุนฟ้ ง
- เพิม่ แผนการเรี ยนระดับชั้นมัธยมปลายอีก 1 แผน คือ แผนวิทย์-คณิ ต
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 1,735 คน ครู 82 คน
ปี การศึกษา 2530
- เปิ ดบ้าน “มารี ยบ์ ริ บาล” รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรี ยน ที่มีอายุระหว่าง 2-3 ปี
- เปลี่ยนผูบ้ ริ หารตาแหน่ง ครู ใหญ่ จาก นางสาวบุญเรื อน หมั้นทรัพย์ เป็ น นางสาวดรุ ณี ศรี มงคล
- เปลี่ยนตาแหน่งผูล้ งนามแทนผูร้ ับใบอนุญาต จาก นางสาวบุญเรื อน หมั้นทรัพย์ เป็ น นางสาวบุญญา
นันทพรพิสุทธิ์
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 1,810 คน ครู 89 คน
ปี การศึกษา 2531
- เปลี่ยนหลักสู ตรอนุบาล จาก 2 ปี เป็ น 3 ปี และรับเด็กที่มีอายุต้ งั แต่ 3 ปี บริ บูรณ์
- สร้างห้องปฏิบตั ิการภาษาอังกฤษ (Sound Lab)
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 1,896 คน ครู 77 คน
ปี การศึกษา 2532
- ขออนุญาตรับนักเรี ยนชายเข้าเรี ยนในระดับประถมศึกษา จัดเป็ นสหศึกษาในชั้น ป.1-6
- นางสาวรัช กร โรจน์ศรี ส กุล นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ปี การศึ ก ษา 2531 ได้รับ การคัดเลื อกเป็ น
นักเรี ยนดีเด่น รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี
- สร้างศาลาพักร้อนสาหรับผูป้ กครอง ที่หน้าอาคารดวงหทัย 1 หลัง
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 2,115 คน ครู 82 คน
ปี การศึกษา 2533
- เปลี่ยนแปลงตาแหน่งผูล้ งนามแทนผูร้ ับใบอนุญาต จาก นางสาวบุญญา นันทพรพิสุทธิ์ เป็ น
นางสาวสมปอง ทับปิ ง
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 2,239 คน ครู 87 คน
ปี การศึกษา 2534
- ปรับปรุ งการใช้หลักสู ตรใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับกาลสมัยในทุกระดับชั้น
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 2,375 คน ครู 85 คน

ปี การศึกษา 2535
- เปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การ จาก นางสาววีนา ชุนฟ้ ง เป็ น นางสาวอุษณี ย ์ เหมบุตร
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 2,439 คน ครู 91 คน
ปี การศึกษา 2536
- เด็กหญิงเมธิ รา กฤษณะเศรณี นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลพระราชทาน
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 2,529 คน ครู 103 คน
ปี การศึกษา 2537
- ฯพณฯ เปโตร คาเร็ ตโต ผูก้ ่อตั้งโรงเรี ยน ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2537 และจัดตั้งเป็ น
กองทุน “กองทุนคาเร็ ตโต” เพื่อเป็ นทุนการศึกษาแก่ผยู ้ ากไร้และสื บทอดเจตนารมณ์ของท่าน
- คัดเลือกนักเรี ยนเรี ยนดี ทุน Top –Ten นักเรี ยนที่จบ ม.3 เข้าเรี ยนต่อ ม.4
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 2,720 คน ครู 105 คน
ปี การศึกษา 2538
- โรงเรี ยนได้รับเกียรติบตั รจากกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าเป็ นสถานศึกษาที่จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอน
จริ ยธรรมดีเด่น ประจาปี 2538
- จัดสรรทุนการศึกษา Top-Five สาหรับนักเรี ยนชั้น ป.6 เข้าเรี ยนต่อ ม. 1 ที่โรงเรี ยนนารี วทิ ยา
- นางสาวพรศิรินทร์ สุ ดแสง ได้รับการคัดเลือกเป็ นเยาวชนดีเด่น ด้านศิลปวัฒนธรรม
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 2,900 คน ครู 117 คน
ปี การศึกษา 2539
- นางสาวพรศิรินทร์ สุ ดแสง นักเรี ยนระดับมัธยมปลาย ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจาปี 2539
- ได้รับโล่รางวัลในด้านการประกวดการจัดกิจกรรมวันแม่ดีเด่นจากสภาสังคมสงเคราะห์ ประจาปี 2539
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 3,079 คน ครู 113 คน
ปี การศึกษา 2540
- เปลี่ยนแปลงตาแหน่งผูจ้ ดั การ จาก นางสาวอุษณี ย ์ เหมบุตร เป็ น นางสาวมะลิวลั ย์ ปรมัตถ์วโิ รจน์
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 3,155 คน ครู 127 คน
ปี การศึกษา 2541
- ได้รับเครื่ องหมายเชิดชูเกียรติจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในการดาเนินงาน “โครงการ
โรงเรี ยนสี ขาว” ได้ผลดี โดยสถานศึกษาปลอดจากสารเสพย์ติด การพนัน สื่ อลามกและการทะเลาะวิวาท
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 3,249 คน ครู 133 คน
ปี การศึกษา 2542
- เปลี่ยนแปลงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ จาก นางสาวดรุ ณี ศรี มงคล เป็ น นางสาวอุษณี ย ์ เหมบุตร

- การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับ ก่อนประถม ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปี การศึกษา
2542-2546 จากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
- สัมมนาครู ประจาปี “สิ ทธิมนุษยชนศึกษา”
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 3,277 คน ครู 134 คน
ปี การศึกษา 2543
- เปลี่ยนแปลงตาแหน่งผูล้ งนามแทนผูร้ ับใบอนุ ญาต จาก นางสาวสมปอง ทับปิ ง เป็ น นางสาวสุ ภา
ทองอาไพ และตาแหน่งผูจ้ ดั การ จาก นางสาวมะลิวลั ย์ ปรมัตถ์วโิ รจน์ เป็ น นางสาวนรา นิยมไทย
- โรงเรี ยนได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ใหญ่ ประจาปี
การศึกษา 2543
- สัมมนาครู ประจาปี “สื่ อศึกษา”
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 3,265 คน ครู 135 คน
ปี การศึกษา 2544
- เปลี่ยนแปลงตาแหน่งผูจ้ ดั การ จาก นางสาวนรา นิยมไทย เป็ น นางสาวสายทิพย์ ระดมกิจ
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 3,190 คน ครู 134 คน
ปี การศึกษา 2545
- เปลี่ยนแปลงตาแหน่งผูจ้ ดั การ จากนางสาวสายทิพย์ ระดมกิจ เป็ น นางสาววิไลวรรณ ยนปลัดยศ
และมอบหมายให้ นางสาวอารยา ภานุศรี เป็ นผูช้ ่วยอาจารย์ใหญ่
- ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็ นโรงเรี ยนนาร่ องการใช้หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- นางสาวอรพิมพ์ รักษาผล ได้รับคัดเลือกเป็ นนักเรี ยนรางวัลพระราชทาน
- สัมมนาครู ประจาปี “E.Q.” / “การสื่ อสารเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู้”
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 3,225 คน ครู 136 คน
ปี การศึกษา 2546
- เปลี่ยนแปลงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ จาก นางสาวอุษณี ย ์ เหมบุตร เป็ น นางสาวอารยา ภานุศรี และ
นางสาวสุ ภาวดี แข็งกิจ ผูช้ ่วยอาจารย์ใหญ่
- เปลี่ยนแปลงตาแหน่งผูล้ งนามแทนผูร้ ับใบอนุญาต จาก นางสาวสุ ภา ทองอาไพ เป็ น นางสาวอุษณี ย ์
เหมบุตร
- นางสาวอรพิมพ์ รักษาผล ได้รับรางวัลชนะเลิศการแต่งคาประพันธ์ (กลอนสุ ภาพ)
- ปรับปรุ งวิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทุกระดับชั้นให้ได้มาตรฐานตามการปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 3,177 คน ครู 131 คน
ปี การศึกษา 2547
- ผูล้ งนามแทนผูร้ ับใบอนุญาต คือ นางสาวอุษณี ย ์ เหมบุตร ผูจ้ ดั การ คือ นางสาววิไลวรรณ ยนปลัดยศ
อาจารย์ใหญ่ คือ นางสาวอารยา ภานุศรี ผูช้ ่วยอาจารย์ใหญ่ คือ นางสาวสุ ภาวดี แข็งกิจ
- เปลี่ยนแปลงการใช้หลักสู ตรการศึกษาภาคบังคับ

- สร้างหลังคาสนามอเนกประสงค์ พื้นสนามและประตูโรงเรี ยน ระยะเวลาดาเนินงาน วันที่ 15 มีนาคม –
31 สิ งหาคม 2547 งบประมาณ 19,000,000 บาท
- สัมมนาครู “จิตวิญญาณครู ตามแบบพ่อบอสโกและการจัดทาโครงงานกลุ่มสาระต่างๆ
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 3,121 คน ครู 135 คน
ปี การศึกษา 2548
- เปลี่ยนแปลงผูล้ งนามแทนผูร้ ับใบอนุญาต จาก นางสาวอุษณี ย ์ เหมบุตร เป็ น นางสาว ประยงค์ศรี
แย้มสุ นทร
- เปลี่ยนตาแหน่งผูจ้ ดั การ จาก นางสาววิไลวรรณ ยนปลัดยศ เป็ น นางสาวศรี เวียง อาภรณ์รัตน์
- อบรมสัมมนาครู ประจาปี “จิตวิญญาณครู ”
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 3,171 คน ครู 133 คน
ปี การศึกษา 2549
- นางสาวประยงค์ศรี แย้มสุ นทร ตาแหน่งผูล้ งนามแทนผูร้ ับใบอนุญาต นางสาวศรี เวียง อาภรณ์รัตน์
ตาแหน่งผูจ้ ดั การ นางสาวอารยา ภานุศรี ตาแหน่งอาจารย์ใหญ่
- สร้างห้องสมุดดิจิตอลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริ ญ
พระชนมายุครบ 50 พรรษา ทาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล เป็ นเงิน 800,000 บาท และใช้งบประมาณของโรงเรี ยน เงินบริ จาคของผูป้ กครองและผูม้ ีจิต
ศรัทธา เป็ นเงิน 120,000 บาท รวมเป็ นเงิน 2,000,000 บาท
- จัดงานฉลองโรงเรี ยนครบ 50 ปี
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 3,197 คน ครู 137 คน
ปี การศึกษา 2550
- นางสาวประยงค์ศรี แย้มสุ นทร ตาแหน่งผูล้ งนามแทนผูร้ ับใบอนุญาต นางสาวศรี เวียง อาภรณ์รัตน์
ตาแหน่งผูจ้ ดั การ นางสาวอารยา ภานุศรี ตาแหน่งอาจารย์ใหญ่
- ก่อสร้างอาคารเรี ยนหลังใหม่ (อนุบาล) “อักแนส” ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 71,441,601 บาท
- รับการประเมินคุณภาพ รอบ 2 จาก สมศ. ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2550
- สัมมนาครู “กระแสเรี ยก: การเป็ นครู / "ระบบดูแลช่วยเหลือของคุณพ่อบอสโก”
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 3,072 คน ครู 134 คน
ปี การศึกษา 2551
- เปลี่ยนแปลงผูล้ งนามแทนผูร้ ับใบอนุญาต จาก นางสาวประยงค์ศรี แย้มสุ นทร เป็ น นางสาวศรี เวียง
อาภรณ์รัตน์ และตาแหน่งผูจ้ ดั การ
- เปลี่ยนแปลงผูอ้ านวยการ จาก นางสาวอารยา ภานุศรี เป็ น นางสาวนรา นิยมไทย
- นางสาวศรี เวียง อาภรณ์รัตน์ และ นางประนอม ยอดสันติ ได้รับพระราชทานเครื่ องหมายเชิดชูเกียรติ
ครู อาวุโส จากคุรุสภา

-

เปิ ดอาคารเรี ยนอาคารมารี บริ บาล
การรับรองมาตรฐานโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ “ระดับทอง”
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) จากสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
สัมมนาครู โรงเรี ยนในสังกัดคณะผูร้ ับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารี ย ์ “ครู : ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์”
มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 3,028 คน ครู 134 คน

ปี การศึกษา
-

2552
นางสาวศรี เวียง อาภรณ์รัตน์ ผูร้ ับใบอนุญาต/ผูจ้ ดั การ นางสาวนรา นิยมไทย ผูอ้ านวยการ
นางสาวนรา นิยมไทย ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย
ปรับปรุ งห้องเรี ยน ห้องประกอบการเรี ยนการสอนเป็ นห้องปรับอากาศ งบประมาณ 7,544,550 บาท
รัฐให้การอุดหนุนรายหัวนักเรี ยนจาก 60 % เป็ น 70 % และนักเรี ยนอนุบาล 1 ได้รับอุดหนุนรายหัวทุก
คนที่มีอายุครบ 3 ปี บริ บูรณ์ เกินก่อน 16 พฤษภาคม
- จัดสัมมนาครู ประจาปี หัวข้อ “สภาพสังคมไทยที่ทา้ ทายพันธกิจขององค์กร”
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 3,008 คน ครู 125 คน

ปี การศึกษา
ปี การศึกษา
-

2553
นางสาวศรี เวียง อาภรณ์รัตน์ ผูร้ ับใบอนุญาต / ผูจ้ ดั การ นางสาวนรา นิยมไทย ผูอ้ านวยการ
นางสาวนรา นิยมไทย ศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก
เปิ ดอาคารเรี ยนอักแนส
ติดพัดลมไอน้ าที่หอประชุม “หทัยนิรมล” ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 100,000 บาท
ปรับปรุ งห้องเรี ยน ห้องประกอบ
งบประมาณ 480,000 บาท
ชมรมศิษย์เก่า ฯ จัดกิ จกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ติดพัดลมไอน้ าบริ เวณสนามอเนกประสงค์ จานวน 14 ตัว
เป็ น 321,077 บาท
เปิ ดสอน Intensive English Program ในระดับอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปี ที่ 6
ใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จัดอบรมสัมมนาครู หัวข้อ “อัตลักษณ์ของครู ในโรงเรี ยนคาทอลิก”
มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 3,157 คน ครู 120 คน
2554
เปลี่ยนแปลงผูล้ งนามแทนผูร้ ับใบอนุญาต จาก นางสาวศรี เวียง อาภรณ์รัตน์ เป็ น นางสาวสมปอง ทับปิ ง
เปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การ จาก นางสาวศรี เวียง อาภรณ์รัตน์ เป็ น นางสาวสายทิพย์ ระดมกิจ
เปิ ดสอน Intensive English Program ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
จัดอบสัมมนาครู เชิงปฏิบตั ิการ ประจาปี “แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ อนาคต”
ได้รับการสนับสนุ นจากสมาชิ กผูร้ ับใช้ฯ ร่ วมกับชมรมศิษย์เก่า ผูป้ กครอง และครู โรงเรี ยนนารี วิทยา ซื้ อ
เครื่ องดนตรี Yamaha จานวน 33 ชิ้ น จาก คุ ณดิ ลก ศิ ริโชติ เป็ นเงิน 1,706,600 บาท คุ ณดิลก ลดให้
6,600 บาท คงเหลือที่จ่ายจริ ง 1,700,000 บาท

- ชมรมศิษย์เก่า ผูป้ กครอง และครู โรงเรี ยนนารี วิทยา จัดกิ จกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล มอบเครื่ องคอมพิวเตอร์
ทั้งชุด จานวน 50 ชุด สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา เป็ นเงิน 579,500 บาท
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 3,297 คน ครู 115 คน
ปี การศึกษา
-

2555
ปรับปรุ งหอประชุมหทัยนิรมล อาคารดวงหทัย ชั้น 3 เป็ นห้องแอร์ ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท
ปรับปรุ งห้องสื่ อการเรี ยนชั้น 3 เป็ นห้องรับรองวิทยากร ใช้งบประมาณ 100,000 บาท
มีนกั เรี ยนทั้งสิ น 3,379 คน ครู 115 คน

ปี การศึกษา
-

2556
เปลี่ยนแปลงผูอ้ านวยการจาก นางสาวนรา นิยมไทย เป็ น นางสาวอารยา ภานุศรี
เปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การจาก นางสาวสายทิพย์ ระดมกิจ เป็ น นางสาวอุรษา ทองอาไพ
นางสาวมีนา พึ่งพรพระ ศึกษาต่อทางด้านศาสนา
นางสาวสุ นทรี ย ์ ลิ้มจี้จง ดูนกั เรี ยนประจา
นางสาวนงเยาว์ ชมภูนุช และ นางสาวสุ มาลี ยนปลัดยศ เกษียณอายุ ปฏิบตั ิงาน 42 ปี ได้รับเงินบาเหน็จ
ท่านละ 420,000 บาท พร้อมโล่
นางคนึงนิจ กลัดเข็มทอง เกษียณอายุ ปฎิบตั ิงาน 32 ปี ได้รับเงินบาเหน็จ 348,000 บาท
นางมุรธา น้อยบุญรอด เกษียณอายุ ปฏิบตั ิงาน 30 ปี ได้รับเงินบาเหน็จ 300,000 บาท
นางบุบผา ใจมุ่ง ลาออกสุ ขภาพไม่ดี ปฏิบตั ิงาน 14 ปี ได้รับเงินบาเหน็จ 48,000 บาท
นางกลอยใจ ศรี มงคล ลาออกสุ ขภาไม่ดี ปฏิบตั ิงาน 17 ปี ได้รับเงินบาเหน็จ 84,000 บาท
มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 3,381 คน ครู 113 คน ครู จา้ งสอน 36 คน

-

ปี การศึกษา 2557
- นางสาวอารยา ภานุศรี ผูอ้ านวยการ ไปเรี ยนภาษาที่ประเทศอินเดีย
- นางนภาพร ศรี มงคล เกษียณอายุ ปฏิบตั ิงาน 42 ปี ได้รับเงินบาเหน็จ 420,000 บาท
- นางปัทมา วรวงศ์ไกรศรี ลาออกปฏิบตั ิงานครบ 19 ปี 11 เดือน ได้รับเงิน 119,000 บาท
- นางสมรักษ์ เลิศสิ ริวชิ ยั ลาออกสุ ขภาพไม่ดี ปฏิบตั ิงานครบ 17 ปี 11 เดือน ได้รับเงิน 95,000 บาท
- นางอุไรวรรณ วงศ์ณะลา ลาออกย้ายกลับภูมิลาเนา ปฏิบตั ิงานครบ 20 ปี 11 เดือน ได้รับเงิน 131,000
บาท
- โรงเรี ยนได้ติดตั้งลิฟต์และก่อสร้างต่าง ๆ เป็ นเงิน 1,053,496 บาท
- ติดตั้งกล้องวงจรปิ ดเพิ่มเติม อาคารดวงหทัย เป็ นเงิน 25,250 บาท
- ปรับปรุ งเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่หอ้ งดิจิตอล อาคารดวงหทัย จานวน 60 เครื่ อง เป็ นเงิน 1,140,650 บาท
- จัดทาห้องขับร้อง เป็ นเงิน
บาท
- ค่าเฟอร์ นิเจอร์ หอประชุม เป็ นเงิน 250,000 บาท
- ปรับปรุ งห้องวิชาการและห้องบุคลากร เป็ นเงิน 267,960 บาท

- ปรังปรุ งห้องธุรการ เป็ นเงิน 474,000 บาท
- ติดเครื่ องปรับอากาศห้องพักครู ช้ นั 2 อาคารดวงหทัยเพิม่ 1 ตัว 16,000 บาท และเปลี่ยนเครื่ องปรับ
อากาศที่หอ้ งป้ อมยามใหม่ เป็ นเงิน 17,000 บาท
- ค่าต่อเติ มหลังคา กันสาดด้านหน้า เปลี่ ยนรางไฟฟ้ า งานรื้ อแผ่นโปรลี่ เป็ นแผ่นเมทัลชี ส ใส ท ากันสาด
ทางเดิน 2 ข้าง และหลังคาบริ เวณถังน้ าชั้น 4 อาคารดวงหทัย เป็ นเงิน 507,000 บาท
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 3,338 คน ครู 108 คน ครู จา้ งสอน 50 คน
ปี การศึกษา 2558
- นางสาวสมปอง ทับปิ ง ผูร้ ับใบอนุญาต ได้รับเลือกเป็ นรองอธิการิ ณีเจ้าคณะ
- ครู เกษี ยณอายุ 1 ท่าน ได้แก่ นางณริ นทร์ ทิพย์ ท้วมผาสุ ข ปฏิบตั ิงานมาครบ 41 ปี ได้รับเงินบาเหน็ จ
จานวนเงิน 420,000 บาท พร้อมโล่
- ซ่ อมแซมโรงรถโครงหลังคาเหล็กเมทัลชี ส พร้อมติดตั้ง โรงรถตรงกลางหลังคา 2 ด้าน และโรงรถด้านข้าง
หลังคาด้านเดียว เป็ นเงิน 1,227,900 บาท
- ค่าย้ายเสา-หม้อแปลงไฟฟ้ าที่บา้ นมารี ยบ์ ริ บาล เป็ นเงิน 170,613.89 บาท
- ค่าเปลี่ ยนหลังคาอาคารนอน หลังคาด้านล่าง ห้องอาบน้ า เด็กประจา ทาฝาห้องนอน ห้องนอนซิ สเตอร์
ห้องเก็บของ ห้องบันไดทางขึ้น ทารางน้ าฝนสแตนเลส ท่อต่อน้ าฝน งานไฟ งานพัดลม นักเรี ยนประจา
เป็ นเงิน 1,098,300 บาท
- โรงเรี ยนได้รับงบประมาณพัฒนาสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน เป็ นเงิน 931,000 บาท
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 3,261 คน ครู 115 คน ครู จา้ งสอน 36 คน
ปี การศึกษา 2559
- เปลี่ยนแปลงผูร้ ับผิดชอบงานฝ่ ายโภชนาการโรงเรี ยนจาก นางสาวศิริพร เสี ยงไพเราะ เป็ น นางสาวมนฤดี
ฤกษ์มณี ชยั
- จัดงานฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรี ยนนารี วทิ ยา
- ครู เกษี ยณอายุ 2 ท่าน ได้แก่ นางมลิ นีย ์ ยคชรั ฐ ปฏิ บตั ิ หน้าที่ เป็ นเวลา 33 ปี รั บเงิ นบ าเหน็ จ 386,000
บาท พร้อมโล่ นางสาวโสภี พระวิจิตร์ ปฏิบตั ิหน้าที่มา 36 ปี รับเงินบาเหน็จให้ 420,000 บาท พร้อมโล่
- ครู ได้รับเกียรติบตั รครู เอกชนดีเด่น จานวน 14 ท่าน ได้แก่ ซิ สเตอร์ อารยา ภานุศรี นางนภัสสร์ ภร
วิทยเดโชเศรษฐ์ นางสาวจิราภรณ์ กลัดเข็มทอง นางศุภวรรณ สุ มาริ นทร์ นางมลินีย ์ ยคชรัฐ
นางสาวเรณู กระแจ่ม นางสาวรัชนี ตั้งสมบูรณ์ นางจงรักษ์ ปิ่ นกระจาย นางสาวสุ ดใจ นาคชัง
นางสาวอรุ ณี สุ มาริ นทร์ นางอัญชลี เสี ยงใหญ่ นางรจนา พลขยัน นางสาวศศิเพ็ญ จิตอุทศั น์ และ
นางสุ พตั รา มัธยมชาติ
- เปลี่ยนม่านหน้าต่างในวัดน้อย ชุ ดใหม่ เพราะของเก่าเสื่ อมสภาพ รวม 14 ช่อง ๆ ละ 10,950 บาท รวมเป็ น
เงินทั้งสิ้ น 153,300 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

- ได้ปรับปรุ งเปลี่ยนหลังคา ซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ เช่น งานอาคารคาเร็ ตโต งานอาคารลุยยีนา (บ้านพักซิ
สเตอร์ , เยาวนารี ) งานอาคารนิรมล งานอาคารพระแม่เทเรซา งานโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์
และงาน Renovate งานแผงซุ ้มประตู Alucarbon มูลค่างานก่อสร้าง 5,036,205.26 บาท ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพื่อการศึกษา ส่ วนลด 36,205.26 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
- งานปรับแก้ Over-Under Volte/Phase protection MDB เป็ นเงิน 20,125 บาท ค่าติดตั้งโคมไฟสลับสี เป็ นเงิน
52,500 บาท ค่าติดตั้งโคมไฟส่ องสนามบาส เป็ นเงิน 116,500 บาท ค่างานเปลี่ยนหลอดไฟห้องธุ รการ-ห้อง
อธิการ-ห้องอานวยการ เป็ นเงิน 7,030 บาท ค่าติดตั้งหลอดไฟและพัดลมที่โรงจอดรถมอเตอร์ ไซด์ 17,280
บาท
- ค่าปรับปรุ งซ่อมแซมส่ วนต่างๆของโรงเรี ยน เช่น งานป้ ายหน้าโรงเรี ยน ที่พกั ข้างซุ ม้ ประตู เปลี่ยนเชิงชาย
ด้านหลังโรงซักรี ด กันสาดด้านหน้า งานอาคารดวงหทัย อาคารอักแนส อาคารอเนกประสงค์ อาคาร
บริ บาล อาคารบ้านพรพัชร และงานอื่นๆ เป็ นจานวนเงิน 581,583.68 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้า
ร้อยแปดสิ บสามบาทหกสิ บแปดสตางค์)
- โรงเรี ยนได้ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด cctv เป็ นจานวนเงิน 216,391 บาท
- ซื้ อรถกระบะใหม่ราคา 777,000 บาท และค่าหลังคาไฟเบอร์ ทรงเตี้ย 29,500 บาท ค่าทาเบาะหนัง 16,000
บาท
- ค่าเปลี่ยน Capacitor Bank ตู้ MDB ข้างอาคารกุมารี ค่าเดินสายระบบคอนโทรล Capacitor Bank MDB
ใหม่ท้ งั หมดอาคารอักแนส ค่าป้ ายชื่อตาแหน่งตูไ้ ฟ ค่าติดตั้งตูค้ อนโทรลปั้ มน้ า(น้ าเสี ย) ห้องซักรี ด ค่า
บารุ งรักษาหม้อแปลงข้างอาคารกุมารี /ข้างอาคารอักแนส และค่าติดตั้งโคมไฟเวทีการแสดง รวมทั้งสิ้ น
343,062.20 บาท
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 3,102 คน ครู 119 คน ครู จา้ งสอน 32 คน
ปี การศึกษา 2560
- ครู เกษียณอายุ 3 ท่าน นางสาวจิราภรณ์ กลัดเข็มทอง ปฏิบตั ิหน้าที่ 39 ปี รับเงินบาเหน็จ 420,000 บาท
พร้ อ มโล่ นางศุ ภ านุ ช ทองเจริ ญ ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ 30 ปี 9 เดื อ น รั บ เงิ น บ าเหน็ จ 318,000 บาท และ
นางสมสุ ข ศรี โยธิน ปฏิบตั ิหน้าที่ 29 ปี 11 เดือน รับเงินบาเหน็จ 298,500 บาท พร้อมโล่
- ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ า ดังนี้ ตู ้ Rack พร้อมอุปกรณ์ จานวนเงิน 7,000 บาท งานระบบไฟฟ้ าและเปลี่ยน
หลอดไฟ LED อาคารคาเร็ ตโต ชั้น 1-3 จานวนเงิน 113,615 บาท งานระบบไฟฟ้ าและแสงสว่าง อาคาร
มารี อา ชั้น 1-3 จานวนเงิน 88,548 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 209,163 บาท
- ปรับปรุ งงานเดินรางเก็บสาย VGA และสาย HDMI ในอาคารเทเรซา อาคารดวงหทัย อาคารนิรมล อาคาร
อักแนส ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรี ยนรู ้ ห้องคอมพิวเตอร์ ช้ นั 5 ห้องโถงชั้น 1 อาคารอักแนส เป็ นเงิน
จานวน 37,700 บาท และงานปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าปลัก๊ Power ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารคาเร็ ตโต อาคาร
ดวงหทัย อาคารอักแนส และอาคารนิรมล เป็ นจานวนเงิน 90,344 บาท

- ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าทัว่ ไป จานวนเงิ น 16,735 บาท ค่าบริ การปรับปรุ งระบบไฟฟ้ า ตูเ้ มนไฟและสาย
เมน เดินสาย+ราง อาคารซักรี ด ชั้น 2 จานวนเงิน 42,688 บาท ค่าบริ การปรับปรุ งระบบไฟฟ้ า เดิ นสาย+
ราง และติดตั้งระบบแสงสว่าง (อาคารซักรี ด ชั้น 2) จานวนเงิน 97,486 บาท
- ปรังปรุ งระบบไฟฟ้ าอาคารนิรมล อาคารคาเร็ ตโต โรงจอดรถ และอาคารมารี ยบ์ ริ บาล จานวนเงิน 34,574
บาท และ ค่า Overheacl profite จานวนเงิน 3,457 บาท ค่าบริ การล้างและซ่อมบารุ งแอร์ จานวนเงิน
16,900 บาท และค่า Overhead profite จานวนเงิน 1,690 บาท
- จ่ายค่า Down payment ค่าอุปกรณ์งานเครื่ องเสี ยง (งวดที่ 1) จานวนเงิน 1,300,000 บาท
- ปรับปรุ งห้องน้ าชาย-หญิง จานวนเงิน 717,596.12 บาท งานปรับปรุ งเปลี่ยนห้องน้ า จานวน 17 ห้อง เป็ น
เงิน 1,148,617.87 บาท งานต่อเติมหลังคากันสาด Canopy ภายนอก ด้านหลังอาคารเดิมกันฝนและงานปู
กระเบื้องพื้นและผนัง Siding Metal Sheet ทางเดินกันตก จานวนเงิน 60,859.96 บาท งานปรับปรุ งหลังคา
อเนกประสงค์ระหว่างด้านหลัง งานปูกระเบื้อง เสากรุ กระเบี้องโชว์และรางน้ าสแตนเลส จานวนเงิน
439,849.19 บาท งานห้องน้ าผูป้ กครอง 6 ห้องและห้องน้ าอนุบาล 4 ห้อง ห้องเก็บของแม่บา้ น อ่างล้างหน้า
แปรงฟันเด็กอนุบาลและปูกระเบี้องทางเดิน/ผนัง จานวนเงิน 911,172.57 บาท งานห้องน้ าและห้องเก็บ
ของ 676,549.71 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 3,954,645.10 บาท
- ปรับปรุ งห้องธุ รการ ย้ายเคาเตอร์ หุ ม้ เสาหลังคาเคาเตอร์ เก่า ทาตูล้ ิ้นชักติดหิ นแกรนนิตระหว่างเสากับตูเ้ ก่าบุ
พนังด้านหลังระหว่างตูแ้ ละหุ ม้ เสา ย้ายเคาเตอร์ เก่าขึ้นไปติดตั้งชั้นสองห้องสมุด ปรังปรุ งแทนแม่พระ เป็ น
เงินทั้งสิ้ น 134,200 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่ พนั สองร้อยบาทถ้วน)
- ติดตั้งโปรเจคเจอร์ สาหรับห้องเรี ยนเพิ่ม โดยซื้ อเครื่ องชาร์ ป LED LC 60LE275X พร้อมขาแขวน
HD 6500 จานวน 9 เครื่ องๆ ละ 31,000 บาท รวมเป็ นเงิน 279,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน)
- ซื้ อรถตูค้ น้ ใหม่ ราคา 1,200,000 บาท ค่าทะเบียน 5,500 บาท และค่าปรับปรุ งรถ 48,500 บาท รวมยอด
จ่ายทั้งสิ้ น 1,254,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสี่ พนั บาทถ้วน)
- น.ส.ฟารี ดา ศิลาเลข นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เข้าเฝ้ ารับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. รุ่ นที่ 9 ปี การศึกษา
2560 จานวนเงิน 18,000 บาท ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุ งเทพมหานคร
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 3,090 คน ครู 139 คน ครู จา้ งสอน 27 คน
ปี การศึกษา 2561
- เปลี่ยนแปลงผูอ้ านวยการ จาก นางสาวอารยา ภานุศรี เป็ น นางสาวนิตยา โจสรรค์นุสนธิ์
- ครู เกษียณอายุ 3 ท่าน ได้แก่ นางนภัสสร์ภร วิทยเดโชเศรษฐ์ ปฏิบตั ิหน้าที่ 43 ปี รับเงินบาเหน็จ 420,000
บาท พร้ อมโล่ นางสาวรั ช นี ตั้งสมบู รณ์ ปฏิ บ ตั ิ ห น้าที่ 35 ปี รับเงิ น บ าเหน็ จ 420,000 บาทพร้ อมโล่
ครู นนั ทิยา บัวทอง ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นเวลา 18 ปี 10 เดือน รับเงินบาเหน็จ 106,000 บาท พร้อมโล่ และ
นางรจนา พลขยัน ลาออกย้ายตามสามี ปฏิบตั ิหน้าที่ 19 ปี 3 เดือน รับเงินบาเหน็จ 111,000 บาท
- เปลี่ยนหม้อแปลงและเพิ่มสายเมนและ Modity ตู้ MDB เป็ นเงิน 377,000 บาท
- ปรังปรุ งห้องวงโยธวาทิต อาคารคาเร็ ตโต เป็ นจานวนเงิน 400,000 บาท

- ชมรมศิษย์เก่า ผูป้ กครอง และครู เลื อกตั้งประธานชมรมคนใหม่ ได้แก่ นายกสานติ์ ปั ญญาชัยรักษา แทน
ดร.ภาสรี เล้ากิจเจริ ญ เนื่องจากได้ครบวาระ
- ต่อเติมหลังคาโบสถ์และแผงบังตาข้างโบสถ์ซอ้ มห้องดนตรี อาคารคาเร็ ตโต ทาความสะอาดรางน้ า งานรื้ อ
และติดตั้งรางน้ าสแตนเลสใหม่ รวมเป็ นเงิน 690,000 บาท
- มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 3,064 คน ครู 146 คน ครู จา้ งสอน 22 คน
ปี การศึกษา 2562
- ครู เกษียณอายุ 4 ท่าน ได้แก่ นางศุภวรรณ สุ มาริ นทร์ ปฏิบตั ิหน้าที่ 37 ปี รับเงินบาเหน็จ 420,000 บาท
พร้ อมโล่ นางสาวเรณู กระแจ่ม ปฎิบตั ิหน้าที่ 36 ปี รับเงินบาเหน็จ 420,000 บาท พร้อมโล่ นางกอบกุล
เยาวรักษ์ ปฏิ บตั ิหน้าที่ 27 ปี 11 เดือน รับเงินบาเหน็จ 244,500 บาท พร้ อมโล่ และนางวนิ ดา ปิ ยะรักษ์
ปฏิบตั ิหน้าที่ 23 ปี 11 เดือน รับเงินบาเหน็จ 190,500 บาท พร้อมโล่
- ค่าประตูสแตนเลส เปิ ด-ปิ ด ทางด้านอนุบาล 1 เป็ นจานวนเงิน 60,000 บาท
- ค่าซ่ อมปรับปรุ งพื้นเก่ าอาคารมัสซาเรลโล ขัดพื้นเวที หน้าแม่พระ เป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 195,682 บาท ทาแล็ต
เกอร์ บานประตู ห้องประชุมชั้น 2 ซุ ม้ เขตนักบวชด้านหน้า ซ่อมปรับปรุ งห้องน้ า อาคารเทเรซา จานวนเงิน
43,000 บาท
- แข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริ ญพระรัตนตรั ยทานองสรภัญญะ (ระดับประเทศ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิ ศ
อันดับ 5 รับโล่และเกียรติบตั รพร้อมเงินสด จานวน 2,000 บาท
- ชมรมศิษย์เก่ า ผูป้ กครอง และครู โรงเรี ยนนารี วิทยา เลื อกประธานคนใหม่ นางสุ วรรณา วชิ รศรี สุนทรา
แทน นายกสานต์ ปั ญยาชัยรักษา เนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถมาปฏิบตั ิหน้าที่ได้
- โรงเรี ยนนารี วิท ยา ท าบันทึ กข้อตกลง (MOU) ทางด้านการศึ กษากับ โรงเรี ยนประถมเฉิ งตูหลงเฉวียนอี้
ที่ 8,9
- การประกวดสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ ในระดับประถมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- การประกวดสวดมนต์หมู่นองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 รับโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ได้รับ เกี ย รติ บ ัต ร ระดับ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ผลสอบ O-NET ได้ค ะแนนเต็ ม 100 คะแนน ได้แ ก่ วิช า
คณิ ตศาสตร์ 1 คน วิชาภาษาอังกฤษ 3 คน
- เปิ ดห้ องดนตรี ข องโรงเรี ยนนารี วิท ยา นายวิส าห์ พู ล ศิ ริรัตน์ รองผูว้ ่าราชการจัง หวัดราชบุ รี วัน ที่ 21
กันยายน 2561
- จัดท าตะข่ ายกัน นกอาคารอัก แนส ชั้น 4 เป็ นเงิ น 520,000 บาท และโดมสนามอเนกประสงค์ เป็ นเงิ น
457,500 บาท
- ค่ าหลังคาไฟเบอร์ รุ่น 840 สี ด า พร้ อมอุ ป กรณ์ ติดรถดี แม็ ก ซ์ แค็ บ เลขทะเบี ย น 1 ฒธ-3210 จานวนเงิ น
28,500 บาท

- ปรับปรุ งเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้ า จาก 315 เป็ น 500 KYA และอื่นๆ รวมเป็ นเงิน 1,073,845 บาท
- ชมรมศิษย์เก่า ผูป้ กครอง และครู จัดกิ จกรรมนารี ฯ เดิ น-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 14 เพื่อเฉลิ มพระเกี ยรติสมเด็จ
พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต์ ิ ฯ รายได้ ส มทบทุ น สร้ า งห้ อ ง STEM ROBITICS ROOM และจัด ซื้ ออุ ป กรณ์ ใช้
ประกอบการเรี ยน ROBOTICS
- นักเรี ยนทั้งสิ้ น 3,121 คน ครู 147 คน ครู จา้ งสอน 30 คน
ปี การศึกษา 2563
- ครู เกษี ยณอายุ 2 ท่ าน ได้แก่ นายวันชัย สั นติ ตรานนท์ ปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ 25 ปี 7 เดื อน รับเงิ น บาเหน็ จ
420,000 บาท พร้ อมโล่ นางสาวลัดดาวัลย์ โตเหมื อน ปฏิ บตั ิ หน้าที่ 17 ปี 11 เดื อน รับเงิ นบาเหน็ จ
95,000 บาท พร้ อมโล่ และครู พิ สมัย ศรี แก้ว ลาออกเพื่ อประกอบอาชี พอื่น ปฏิ บตั ิหน้าที่ 37 ปี รับเงิ น
420,000 บาท
- มีการเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การจาก นางสาวอุรษา ทองอาไพ เป็ น นางสาวมนฤดี ฤกษ์มณี ชยั
- นักเรี ยนทั้งสิ้ น 3,178 คน ครู 151 คน ครู จา้ งสอน 33 คน
ปี การศึกษา 2564
- ครู เกษี ย ณอายุ 2 ท่ า น ได้แ ก่ นางอมรรั ต น์ ลาสองชั้น ปฏิ บ ัติ ห น้ าที่ 14 ปี 6 เดื อน รั บ เงิ น บ าเหน็ จ
55,200 บาท พร้อมโล่ นางสาวสุ ดใจ นาคชัง ปฏิบตั ิหน้าที่ 36 ปี รับเงินบาเหน็จ 420,000 บาท พร้อมโล่
- โรงเรี ยนได้รับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ปี การศึกษา 2563
- นักเรี ยนทั้งสิ้ น 3,148 คน ครู 147 คน ครู จา้ งสอน 36 คน
ปี การศึกษา 2565
- โรงเรี ยนได้ปรับปรุ งห้องสมุดระดับมัธยมศึกษา ใช้งบประมาณ 1,200,000 บาท
- นักเรี ยนทั้งสิ้ น 3,091 คน ครู 157 คน ครู จา้ งสอน 39 คน
- โรงเรี ยนได้รับการคัดเลือกเป็ นโรงเรี ยนต้นแบบระดับภาคกลางโครงการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
และประพฤติมิชอบ ประจาปี งบประมาณ 2565

