
ประวตัิโรงเรียนนารีวทิยา จังหวดัราชบุรี 
 

 โรงเรียนนารีวิทยา  เป็นโรงเรียนคาทอลิก  ตั้ งอยู่เขตอ าเภอเมือง  จงัหวดัราชบุรี  สังกัดส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ   ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 
2498   ณ บ้านเลขท่ี  165  ถนนราษฎรยินดี  ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัราชบุรี    บนเน้ือท่ี   11  ไร่   54    
ตารางวา  โดยมี ฯพณฯ เปโตร  คาเร็ตโต  ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรีในขณะนั้น  เป็นผูด้  าริ  และขอ
อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  จดัตั้งข้ึน  หลงัจากนั้นไดม้อบให้คณะภคินีผูรั้บใช้ดวงหทยันิรมลของพระแม่มารีย ์ 
เป็นผูด้  าเนินการ 
 

ปรัชญา 
 โรงเรียนในเครือคณะภคินีผูรั้บใช้ดวงหทยันิรมลของพระแม่มารียทุ์กแห่ง  มีปรัชญาการศึกษาท่ีมาจากจิตตา
รมณ์และคติพจน์ของคณะ  ซ่ึงสรุปไวเ้ป็นปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนวา่ “เด่นคุณธรรม  เลศิล า้วชิา   พฒันาสังคม” 

 เด่นคุณธรรม หมายถึง  การปลูกฝังคุณธรรมต่าง ๆ  ในตวันกัเรียนให้ปรากฏเด่นชดัในการด าเนินชีวิต  เช่น 
มีความซ่ือสัตย ์ มีความรับผดิชอบ  มีวนิยั  มีความกตญัญูรู้คุณ  มีความยติุธรรม ฯลฯ 

 เลศิล า้วชิา หมายถึง   การหมัน่ศึกษาหาความรู้อยู่เป็นนิจ   ฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถและมีความ
ช านาญในการใชค้วามรู้ของตนเองใหเ้ตม็ท่ี คือเป็นเลิศในส่ิงท่ีตนรู้ 
 พฒันาสังคม หมายถึง   การน าเอาความรู้ท่ีตนไดรั้บมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว และสังคม  
ดว้ยจิตส านึกว่า  “ตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม”   รู้จกัเสียสละและรับใชช่้วยเหลือตามความสามารถและฐานะของตน  
เพื่อยกระดบัของสังคมใหดี้ข้ึน 

 

นโยบาย 
 1)    พฒันาบุคลากรครูและนกัเรียน  ให้เป็นบุคคลท่ีมีความสมบูรณ์  ทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  
และสังคม 

 2)   พฒันาบุคลากรทุกคนในโรงเรียนดา้นคุณธรรมและจริยธรรม และปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกตอ้ง  โดยอาศยัหลกั
ศาสนา 
 3)   ปลูกฝังความรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์ อนัเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย  
รู้จกัรักษาศิลปวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของชาติ 

 4)   ส่งเสริมการศึกษาดา้นวิชาการ   เพื่อให้นกัเรียนเป่ียมดว้ยความรู้  มีทกัษะ มีเหตุผล  เป็นคนมีทรรศนะกวา้ง   
รู้จกัใชเ้ทคโนโลยแีละภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เพื่อพฒันาภาวะแวดลอ้มและคุณภาพของชีวติในสังคม 

 

วสัิยทศัน์ 

 โรงเรียนนารีวทิยา  มุ่งผลิตผูส้ าเร็จการศึกษา  ให้เป็นพลเมืองดี  มีคุณธรรม  มีคุณภาพ  เป็นท่ียอมรับของชุมชน  
โดยเน้นให้นักเรียนเป็นผูใ้ฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มีเหตุผล  มีความคิดสร้างสรรค์  รู้จกัใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมต่างๆ  เพื่อ
สามารถด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีศกัยภาพและมีความสุข 
 

 



เป้าหมาย 
 เป้าหมายท่ี   1 นกัเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์   สามารถด ารงชีวติใน 

สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 เป้าหมายท่ี  2 นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มประสบการณ์และทุกรายวชิา ร้อยละ   

60   โดยใชข้อ้สอบของเครือซาเลเซียน และมีความเช่ียวชาญในวิชาภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร์  
สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

เป้าหมายท่ี  3 นกัเรียนมีพฒันาการดา้นร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญาท่ีเหมาะสมกบัวยั   และ
มีการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 เป้าหมายท่ี  4 บุคลากรทุกคนมีความรู้    ความสามารถ  มีคุณธรรม  ไดรั้บการพฒันาอยูเ่สมอ   
และมีความมุ่งมัน่ตอความส าเร็จในการท างาน 

 เป้าหมายท่ี  5 มีการบริหารและการจดัการท่ีเป็นระบบ   มีประสิทธิภาพ  และสามารถ 

ตรวจสอบได ้
 เป้าหมายท่ี  6 มีอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันา  และมีบรรยากาศแห่ง 

การเรียนรู้ 
เป้าหมายท่ี  7 โรงเรียนมีการใหบ้ริการ  มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูป้กครอง ชุมชนและสังคม 

 

คติพจน์ 

 ประพฤติดี       มีวนิยั     ใฝ่วชิา     สามคัคี 
 

สัญลกัษณ์ประจ าโรงเรียน 

 แสงเทียนเหนือดอกทิวลิป 

 แสงเทียน คือ สติปัญญาและความรู้    ประดุจความสวา่งท่ีจะตอ้งน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

แก่ตนเองและสังคม 

 ดอกทิวลิป เป็นดอกไมท่ี้มีสีสวยงาม   คงทน และปลูกข้ึนในสถานท่ีสะอาดเท่านั้น   ประดุจ 
ชีวติท่ีจะเจริญรุ่งเรือง   สดใสมัน่คง   ตอ้งมีรากฐานจากคุณธรรมความดี 

 

การขยายและการปรับปรังกจิการของโรงเรียน 

 โรงเรียนนารีวทิยา  เดิมเป็นโรงเรียนท่ีเปิดรับเฉพาะนกัเรียนหญิง  รับทั้งประเภทประจ าและไปกลบั  แต่ปัจจุบนั  
เปิดรับนักเรียนชายในระดนัชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   ด้วยกิจการของโรงเรียนได้มีการปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลงมาโดยตลอด  ดงัน้ี 
 

ปีการศึกษา  2498 
พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ประมุขมิสซงัราชบุรี เป็นผูใ้ห้ก าเนิดโรงเรียนนารีวิทยา  โดยอาศยัทุนของมิสซัง 

สมทบกบัทุนของคณะภคินีสงเคราะห์  ได้สร้างอาคารคาเร็ตโต  เป็นตึกเรียน  3  ชั้น  ขนาดกวา้ง  9  เมตร  ยาว  51.6  
เมตร  เปิดท าการสอนเม่ือวนัท่ี   16  พฤษภาคม  2498   ไดรั้บใบอนุญาตจดัตั้งโรงเรียน โดยมี นางสาวลดัดา    สัตยว์นิิจ   
เป็นเจา้ของโรงเรียน  นางสาวอุไร  ทพัศาสตร์  เป็นผูจ้ดัการ  นางสาวราตรี โลกวิทย ์   เป็นครูใหญ่  ใหช่ื้อโรงเรียน    
“นารีวทิยา” ใชอ้กัษรยอ่วา่ “น.ร.ว.” เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-4 รับนกัเรียนไปกลบัและประจ า รับนกัเรียน 



ชายตั้งแต่อาย ุ4-8  ปี   นกัเรียนหญิงรับระหวา่งอาย ุ 4-14  ปี   เป็นท าการสอนตั้งแต่เวลา   08.30 – 15.45  น. สอนตาม
หลกัสูตรประถมศึกษา(หลกัสูตรเทียบภาษาองักฤษ) มีนกัเรียนทั้งส้ิน  199  คน  ครู  7  คน  และในปีน้ีไดมี้การขยายชั้น
เรียนเพิ่มข้ึนถึงชั้น ม.3 (ป.7)   มีนกัเรียนรวมทั้งส้ิน  387  คน  ครู  15  คน 
 

ปีการศึกษา  2500 
 ไดส้ร้างอาคารเรียนคอนกรีตหลงัท่ี  2  เพิ่มข้ึนอีก  1  หลงั   เป็นตึกชั้นเดียว  ขนาด  5  ห้อง  โรงพละขนาดกวา้ง  
15  เมตร  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-มธัยมศึกษาปีท่ี 6  แต่ในปีน้ีรับนักเรียนตั้งแต่ชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 4   เท่านั้น  มีนกัเรียนทั้งส้ิน   568  คน   ครู   18   คน 
 

ปีการศึกษา  2501 
 ไดส้ร้างโรงอาหารพื้นคอนกรีต  ข้ึน  2  หลงั  ขนาดกวา้ง  3.50  เมตร  ยาว  72  เมตร   และไดเ้ปล่ียนแปลงเวลา
เขา้เรียน เป็น  08.45 – 15.00  น. มีนกัเรียนทั้งส้ิน  605  คน  ครู  21  คน 
 

ปีการศึกษา  2502 
 -      ไดรั้บเงินอุดหนุนประเภทโรงเรียนดี   ประเภทเงินอุดหนุนครูช่วยสอนโรงเรียนราษฎร์ 
 -      ไดจ้ดัตั้งหน่วยกองยวุกาชาดในโรงเรียนข้ึนเป็นคร้ังแรก 
 -      แต่งตั้ง พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต  ในนามมิสซงัโรมนัคาทอลิก เป็นเจา้ของโรงเรียน 

 -     นางสาวลดัดา  สัตยว์นิิจ   แทนเจา้ของโรงเรียน 
 -       มีนกัเรียนทั้งส้ิน   677   คน   ครู   24   คน 
 

ปีการศึกษา  2503 
- สร้างเสาธงคอนกรีตข้ึนท่ีหนา้อาคารคาเร็ตโต 
- เปล่ียนแปลงผูบ้ริหารต าแหน่งผูจ้ดัการจาก  นางสาวอุไร  ทพัศาสตร์   เป็น  นางสาวชนิด  กาญจนวาณิชย ์
- เปิดหอ้งสมุดโรงเรียน   
- มีนกัเรียนทั้งส้ิน    732   คน   ครูประจ า   26   คน   

 

ปีการศึกษา 2504 
-     สร้างอาคารเรียนสามชั้น  เพิ่มข้ึนอีก   1  หลงั  ขนาดกวา้ง  9  เมตร  ยาว  52  เมตร  ใชเ้ป็นท่ีพกัของ 
       คณะซิสเตอร์ผูรั้บใชด้วงหทยันิรมลของพระแม่มารีย ์ 

 -     นางสาวราตรี   โลกวทิย ์  ครูใหญ่   ลาศึกษาต่อ   นางสาวชนิด  กาญจนวาณิชย ์ เป็นผูรั้กษาการแทน 

-     มีนกัเรียนทั้งส้ิน    797   คน   ครู   26   คน   
 

ปีการศึกษา  2505 
 -      วนัท่ี  14  พฤษภาคม   2505   กระทรวงศึกษาธิการประกาศรับรองวทิยฐานะโรงเรียน 

 -      มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารต าแหนงผูจ้ดัการ จาก  นางสาวชนิด  กาญจนวาณิชย ์ เป็น นางสาวยีสุ่่น โลนา 
 -     มีนกัเรียนทั้งส้ิน    910    คน    ครู    30   คน  
 

 
 

 

 



ปีการศึกษา  2506 
 -     สร้างโรงละคร  ขนาดกวา้ง  8  เมตร  ยาว   10  เมตร  ต่อจากอาคารชั้นเดียว 
 -     มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารจาก  นางสาวราตรี  โลกวทิย ์ เป็น  นางสาววชิรา   กฤษบ ารุง 
 -     มีนกัเรียนทั้งส้ิน    982  คน   ครู   30   คน   
 

ปีการศึกษา   2507 
 -    นางสาวลดัดา   สัตยว์นิิจ    เป็นผูแ้ทนเจา้ของโรงเรียน   นางสาวยีสุ่่น  โลนา  เป็นผูจ้ดัการ 
       และนางสาววชิรา  กฤษบ ารุง  เป็นครูใหญ่ 

 -    มีนกัเรียนทั้งส้ิน   1,012   คน   ครู   33   คน   
 

ปีการศึกษา   2508 
-     เปล่ียนแปลงครูใหญ่  จาก  นางสาววชิรา  กฤษบ ารุง   เป็น นางสาวอุไร  ทพัศาสตร์  
-     มีนกัเรียนทั้งส้ิน    1,012  คน    ครู   35   คน 

 

ปีการศึกษา  2509 
 -    มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารต าแหน่งครูใหญ่  จาก  นางสาวอุไร  ทพัศาสตร์   เป็น  นางสาววชิรา  กฤษบ ารุง 

-    มีนกัเรียนทั้งส้ิน   1,090    คน   ครู   37   คน 
 

ปีการศึกษา  2510 
- ไม่มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร 
- มีนกัเรียนทั้งส้ิน  1,090   คน   ครู   37   คน 

 

ปีการศึกษา  2511 
-     สร้างอาคารเรียนเป็นตึก   3   ชั้น  ขนาดกวา้ง  10  เมตร  ยาว   30  เมตร  และสร้างโบสถข์ั้น  1     
      หลงั   เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบศาสนพิธีทางศาสนาและสร้างโรงพละขนาดกวา้ง  9  เมตร     
      ยาว   66  เมตร  ท่ีหนา้โบสถ ์  พร้อมดว้ยหอ้งทดลองวทิยาศาสตร์  ขนาดกวา้ง   9  เมตร  ยาว   
      12  เมตร   1   หอ้ง 
-    ขยายชั้นเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4) ปีแรกเปิดเฉพาะ ม.ศ.4 เท่านั้น 

-     เปล่ียนผูบ้ริหารต าแหน่งครูใหญ่จาก  นางสาววชิรา  กฤษบ ารุง  เป็น  นางสาวจ าเนียร  ชุนฟ้ง 
      ต  าแหน่งผูจ้ดัการ จาก นางสาวยีสุ่่น  โลนา   เป็น  นางสาวอุไร   ทพัศาสตร์ 

 -     มีนกัเรียนทั้งส้ิน   1,100    คน    ครู    45   คน 
 

ปีการศึกษา  2512 
- เปล่ียนผูบ้ริหาร ต าแหน่งผูจ้ดัการ จาก  นางสาวอุไร  ทพัศาสตร์   เป็น   นางสาวยสุ่ีน   โลนา 
- มีนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายครบสาย 
- มีนกัเรียนทั้งส้ิน   1,166    คน    ครู    47   คน 

 

 

 



ปีการศึกษา   2513 
 -     สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก  1  หลงั  คือ  อาคารนิรมล   3  ชั้น  ขนาดกวา้ง   9  เมตร  ยาว   30   เมตร  
                  มีจ  านวน    16   หอ้งเรียน 

-     เปล่ียนผูบ้ริหาร  ต าแหน่งครูใหญ่ จาก  นางสาวจ าเนียร   ชุนฟ้ง   เป็น   นางสาวบุญเรือน  หมั้นทรัพย ์
-     มีนกัเรียนทั้งส้ิน   1,312    คน    ครู    55   คน 

 

ปีการศึกษา   2514 
 -    สร้างอาคารเรียนอนุบาลเพิ่มอีก   1  หลงั   อาคารกุมารี   เป็นอาคารเรียน   2  ชั้น  ขนาดกวา้ง  10   เมตร            
                 ยาว   35  เมตร  มีจ านวน   7   หอ้งเรียน 

 -    เปิดแผนการเรียนระดบั ม.ศ. 4-5  เป็นแผนศิลป์  เพิ่มอีก   1  แผน 

 -    มีนกัเรียนทั้งส้ิน   1,377   คน   ครู    57   คน 
 

ปีการศึกษา  2515 
-     โรงเรียนปิดยบุชั้นเรียนระดบั ม.ศ. 4-5  เป็นการชัว่คราว  เน่ืองจากขาดแคลนครูท่ีสอนในระดบัมธัยม  
       ศึกษาตอนปลาย และภาวะเศรษฐกิจบีบรัด 
-      มีนกัเรียนทั้งส้ิน  1,397    คน    ครู    57    คน 

 

ปีการศึกษา  2516 
 -      ขยายชั้นเรียนระดบัอนุบาลปีท่ี 1-2  เพื่อเปิดรับนกัเรียนท่ีมีอายตุั้งแต่  3  ปี บริบูรณ์ 

 -      ไดจ้ดัใหมี้การเรียนวชิาอนุกาชาดเขา้ในหน่วยกิจกรรมพิเศษ  ทุกชั้นท่ีมีอนุกาชาด 
 -       มีนกัเรียนทั้งส้ิน   1,460   คน    ครู   57    คน 
 

ปีการศึกษา  2517 
 -     ผูบ้ริหารนางสาวลดัดา  สัตยว์นิิจ   เป็นผูแ้ทนเจา้ของโรงเรียน   นางสาวยีสุ่่น โลนา  เป็นผูจ้ดัการ                        
                   และ   นางสาวบุญเรือน  หมั้นทรัพย ์  เป็นครูใหญ่ 

 -      เร่ิมเลือกตั้งประธานนกัเรียนและคณะกรรมการนกัเรียน มีการแข่งขนักีฬาสี 
 -      มีนกัเรียนทั้งส้ิน   1,502    คน   ครู    60   คน 
 

ปีการศึกษา  2518 
- เร่ิมจดัใหมี้หวัหนา้สายและคณะกรรมการโรงเรียน 

- มีนกัเรียนทั้งส้ิน    1,462    คน    ครู    55   คน 
 

ปีการศึกษา  2519 
 -     มีนกัเรียนทั้งส้ิน     1,468     คน    ครู     55    คน 
 

ปีการศึกษา   2520 
 -     มีนกัเรียนทั้งส้ิน    1,492   คน    ครู    55    คน 

 

 



ปีการศึกษา   2521 
 -   ไดจ้ดัใหมี้การชุมนุมศิษยเ์ก่าข้ึนเป็นคร้ังแรก  โดยมี นางสาวกลัยา   วงศป์ระดู่  เป็นประธาน 

      ด าเนินการจดังาน  เพื่อจดัหารายไดส้มทบทุนสร้างอาคารเรียน 

 -    โอนโรงเรียนเขา้เป็นของมิสซงัคาทอลิกกรุงเทพฯ  เม่ือวนัท่ี  21 สิงหาคม 2521 โดยมี นางสาวบุญเรือน   
                    หมั้นทรัพย ์ เป็นผูล้งนามแทน ผูรั้บใบอนุญาต 
 -     มีนกัเรียนทั้งส้ิน   1,504   คน   ครู   57   คน 
 

ปีการศึกษา   2522 
-     เปล่ียนแปลงผูจ้ดัการ จาก นางสาวยีสุ่่น  โลนา  เป็น  นางสาววชิรา  กฤษบ ารุง 
-     มีนกัเรียนทั้งส้ิน   1,606    คน    ครู    60   คน 

 

ปีการศึกษา   2523 
 -    นางสาวบุญเรือน  หมั้นทรัพย ์  เป็นผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาตและครูใหญ่  นางสาววชิรา   กฤษบ ารุง  ผูจ้ดัการ 
       นางสาวจงจิต  เจริญวชิา  เป็นผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ฝ่ายวชิาการ 
 -    มีนกัเรียนทั้งส้ิน   1,635   คน    ครู    60   คน 
 

ปีการศึกษา  2524 
 -    เปล่ียนผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ จาก นางสาวจงจิต  เจริญวชิา  เป็น นางสาวลดัดา  ทะนุผล   
 -   มีนกัเรียนทั้งส้ิน   1,519   คน   ครู    62   คน 
 

ปีการศึกษา   2525 
 -   ขอขยายชั้นเรียนระดบั ม.4-6 แผนการเรียนคณิต-องักฤษ  ปีแรกเปิดเฉพาะ ม.4 
 -    จดัสัมมนาครูประจ าปี 

 -    มีนกัเรียนทั้งส้ิน    1,638   คน    ครู   68   คน 
 

ปีการศึกษา   2526 
 -    นางสาวสมปอง   ทบัปิง   เป็นผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน  
 -    ขยายชั้นเรียน ม.5 แผนการเรียนองักฤษ-คณิตศาสตร์  
 -    มีนกัเรียนทั้งส้ิน   1,687   คน    ครู    75   คน 
 

ปีการศึกษา  2527 
 -    ขยายชั้นเรียนถึงชั้น ม.6  แผนการเรียน องักฤษ-คณิตศาสตร์ 
 -   มีนกัเรียนทั้งส้ิน   1,742  คน   ครู   81   คน 
 

ปีการศึกษา  2528 
 -    เปล่ียนต าแหน่งผูจ้ดัการ จาก  นางสาวสมปอง  ทบัปิง   เป็น  นางสาวยสุ่ีน  โลนา 
 -    สร้างอาคารเรียนเพิ่มข้ึนอีก   1   หลงั  ช่ือวา่ “อาคารดวงหทยั”  เป็นอาคาร  4  ชั้น  ขนาด  กวา้ง   27  เมตร   
                  ยาว   78  เมตร   เพื่อใชเ้ป็นหอ้งเรียน   โรงอาหาร   หอ้งประชุม  หอ้งคอมพิวเตอร์  และหอ้งปฏิบติัการทาง 
                 ภาษาองักฤษ 



-    เพิ่มแผนการเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายอีก   1  แผน  คือ  แผนองักฤษ-สังคม 

-    มีนกัเรียนทั้งส้ิน   1,720    คน   ครู   83   คน 
 

ปีการศึกษา  2529 
 -     เปิดอาคารเรียน “อาคารดวงหทยั”   เม่ือวนัท่ี   14  กุมภาพนัธ์   พ.ศ.  2530 
 -    เปล่ียนผูบ้ริหารต าแหน่งผูจ้ดัการ จาก นางสาวยีสุ่่น   โลนา   เป็น นางสาววนีา  ชุนฟ้ง 
 -    เพิ่มแผนการเรียนระดบัชั้นมธัยมปลายอีก  1  แผน  คือ  แผนวทิย-์คณิต 
 -    มีนกัเรียนทั้งส้ิน    1,735   คน  ครู   82   คน 

 

ปีการศึกษา  2530 
 -    เปิดบา้น “มารียบ์ริบาล”  รับเล้ียงเด็กก่อนวยัเรียน  ท่ีมีอายรุะหวา่ง 2-3  ปี   

 -    เปล่ียนผูบ้ริหารต าแหน่ง ครูใหญ่ จาก นางสาวบุญเรือน  หมั้นทรัพย ์  เป็น นางสาวดรุณี  ศรีมงคล 
-    เปล่ียนต าแหน่งผูล้งนามแทนผูรั้บใบอนุญาต จาก นางสาวบุญเรือน  หมั้นทรัพย ์ เป็น นางสาวบุญญา    
      นนัทพรพิสุทธ์ิ 

 -    มีนกัเรียนทั้งส้ิน   1,810   คน   ครู   89   คน 
 

ปีการศึกษา  2531 
 -   เปล่ียนหลกัสูตรอนุบาล จาก 2  ปี  เป็น  3  ปี  และรับเด็กท่ีมีอายตุั้งแต่  3  ปีบริบูรณ์ 

 -   สร้างหอ้งปฏิบติัการภาษาองักฤษ (Sound Lab) 
 -   มีนกัเรียนทั้งส้ิน   1,896   คน   ครู   77   คน 

 

ปีการศึกษา  2532 
- ขออนุญาตรับนกัเรียนชายเขา้เรียนในระดบัประถมศึกษา จดัเป็นสหศึกษาในชั้น ป.1-6 
- นางสาวรัชกร  โรจน์ศรีสกุล  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  2531  ได้รับการคดัเลือกเป็น

นกัเรียนดีเด่น  รับรางวลัพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
- สร้างศาลาพกัร้อนส าหรับผูป้กครอง  ท่ีหนา้อาคารดวงหทยั  1  หลงั 
- มีนกัเรียนทั้งส้ิน    2,115   คน   ครู   82   คน 
 

ปีการศึกษา  2533 
 -     เปล่ียนแปลงต าแหน่งผูล้งนามแทนผูรั้บใบอนุญาต จาก นางสาวบุญญา  นนัทพรพิสุทธ์ิ  เป็น  
                    นางสาวสมปอง   ทบัปิง 
 -     มีนกัเรียนทั้งส้ิน   2,239   คน   ครู   87   คน 

 

ปีการศึกษา   2534 
 -     ปรับปรุงการใชห้ลกัสูตรใหม่ เพื่อใหเ้หมาะสมกบักาลสมยัในทุกระดบัชั้น 
 -    มีนกัเรียนทั้งส้ิน   2,375   คน   ครู    85   คน 

 

 

 



ปีการศึกษา   2535 
 -    เปล่ียนแปลงผูจ้ดัการ จาก นางสาววนีา   ชุนฟ้ง   เป็น  นางสาวอุษณีย ์  เหมบุตร 
 -    มีนกัเรียนทั้งส้ิน    2,439    คน   ครู    91   คน 
 

ปีการศึกษา  2536 
 -     เด็กหญิงเมธิรา  กฤษณะเศรณี  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ไดรั้บรางวลัพระราชทาน 
 -    มีนกัเรียนทั้งส้ิน   2,529   คน   ครู   103   คน 
 

ปีการศึกษา  2537 
 -    ฯพณฯ  เปโตร  คาเร็ตโต  ผูก่้อตั้งโรงเรียน  ถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี  16  พฤศจิกายน  2537  และจดัตั้งเป็น 
                    กองทุน “กองทุนคาเร็ตโต”  เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ผูย้ากไร้และสืบทอดเจตนารมณ์ของท่าน 

 -     คดัเลือกนกัเรียนเรียนดี ทุน Top –Ten  นกัเรียนท่ีจบ ม.3 เขา้เรียนต่อ ม.4 
 -     มีนกัเรียนทั้งส้ิน   2,720    คน    ครู    105    คน 
 

ปีการศึกษา  2538 
 -     โรงเรียนไดรั้บเกียรติบตัรจากกระทรวงศึกษาธิการ วา่เป็นสถานศึกษาท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอน                               
                    จริยธรรมดีเด่น ประจ าปี 2538 

- จดัสรรทุนการศึกษา  Top-Five  ส าหรับนกัเรียนชั้น ป.6  เขา้เรียนต่อ ม. 1  ท่ีโรงเรียนนารีวทิยา 
- นางสาวพรศิรินทร์  สุดแสง   ไดรั้บการคดัเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น  ดา้นศิลปวฒันธรรม 

- มีนกัเรียนทั้งส้ิน   2,900   คน    ครู   117    คน 
 

ปีการศึกษา   2539 
 -    นางสาวพรศิรินทร์  สุดแสง  นกัเรียนระดบัมธัยมปลาย ไดรั้บรางวลัพระราชทาน ประจ าปี 2539 

-    ไดรั้บโล่รางวลัในดา้นการประกวดการจดักิจกรรมวนัแม่ดีเด่นจากสภาสังคมสงเคราะห์ ประจ าปี 2539 
 -    มีนกัเรียนทั้งส้ิน   3,079    คน    ครู   113   คน 
 

ปีการศึกษา   2540 
 -    เปล่ียนแปลงต าแหน่งผูจ้ดัการ  จาก  นางสาวอุษณีย ์ เหมบุตร   เป็น  นางสาวมะลิวลัย ์ ปรมตัถว์โิรจน์ 
 -    มีนกัเรียนทั้งส้ิน   3,155   คน   ครู   127   คน 
 

ปีการศึกษา  2541 
 -    ไดรั้บเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในการด าเนินงาน “โครงการ 
                   โรงเรียนสีขาว” ไดผ้ลดี โดยสถานศึกษาปลอดจากสารเสพยติ์ด  การพนนั  ส่ือลามกและการทะเลาะววิาท 

 -     มีนกัเรียนทั้งส้ิน   3,249    คน   ครู   133   คน 
 

ปีการศึกษา   2542 
 -    เปล่ียนแปลงต าแหน่งอาจารยใ์หญ่ จาก  นางสาวดรุณี   ศรีมงคล   เป็น  นางสาวอุษณีย ์  เหมบุตร 
 

 



 -    การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดบั ก่อนประถม  ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา    ปีการศึกษา  
                   2542-2546  จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

- สัมมนาครูประจ าปี  “สิทธิมนุษยชนศึกษา” 
 -    มีนกัเรียนทั้งส้ิน   3,277   คน   ครู   134   คน 
 

ปีการศึกษา  2543 
 -   เปล่ียนแปลงต าแหน่งผูล้งนามแทนผูรั้บใบอนุญาต จาก นางสาวสมปอง ทบัปิง  เป็น  นางสาวสุภา   
                  ทองอ าไพ   และต าแหน่งผูจ้ดัการ จาก นางสาวมะลิวลัย ์ ปรมตัถว์โิรจน์ เป็น  นางสาวนรา   นิยมไทย 
 -   โรงเรียนไดรั้บรางวลัพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา  ระดบัมธัยมศึกษา   ขนาดใหญ่ใหญ่  ประจ าปี 

                  การศึกษา  2543 
  -   สัมมนาครูประจ าปี  “ส่ือศึกษา” 
 -   มีนกัเรียนทั้งส้ิน   3,265   คน    ครู   135   คน 
 

ปีการศึกษา  2544 
 -   เปล่ียนแปลงต าแหน่งผูจ้ดัการ จาก นางสาวนรา   นิยมไทย  เป็น  นางสาวสายทิพย ์ ระดมกิจ 
 -   มีนกัเรียนทั้งส้ิน   3,190   คน    ครู   134   คน 
 

ปีการศึกษา   2545 
 -    เปล่ียนแปลงต าแหน่งผูจ้ดัการ  จากนางสาวสายทิพย ์ ระดมกิจ   เป็น  นางสาววไิลวรรณ   ยนปลดัยศ    
                   และมอบหมายให ้นางสาวอารยา  ภานุศรี   เป็นผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ 

 -    ไดรั้บการคดัเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนน าร่องการใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 -    นางสาวอรพิมพ ์ รักษาผล   ไดรั้บคดัเลือกเป็นนกัเรียนรางวลัพระราชทาน 

 -    สัมมนาครูประจ าปี “E.Q.”  /  “การส่ือสารเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้” 
 -    มีนกัเรียนทั้งส้ิน   3,225  คน    ครู   136   คน 
 

ปีการศึกษา  2546 
 -     เปล่ียนแปลงต าแหน่งอาจารยใ์หญ่ จาก นางสาวอุษณีย ์ เหมบุตร  เป็น  นางสาวอารยา   ภานุศรี  และ 
                    นางสาวสุภาวดี   แขง็กิจ   ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่   
 -    เปล่ียนแปลงต าแหน่งผูล้งนามแทนผูรั้บใบอนุญาต จาก นางสาวสุภา  ทองอ าไพ  เป็น นางสาวอุษณีย ์   
                    เหมบุตร 
 -    นางสาวอรพิมพ ์ รักษาผล  ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการแต่งค าประพนัธ์ (กลอนสุภาพ) 
 -     ปรับปรุงวธีิการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดบัชั้นใหไ้ดม้าตรฐานตามการปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่ 
 -     มีนกัเรียนทั้งส้ิน   3,177    คน    ครู   131   คน 
 

ปีการศึกษา   2547 
 -     ผูล้งนามแทนผูรั้บใบอนุญาต  คือ นางสาวอุษณีย ์  เหมบุตร    ผูจ้ดัการ คือ  นางสาววไิลวรรณ  ยนปลดัยศ     
                    อาจารยใ์หญ่  คือ   นางสาวอารยา   ภานุศรี   ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ คือ นางสาวสุภาวดี   แขง็กิจ 
 -     เปล่ียนแปลงการใชห้ลกัสูตรการศึกษาภาคบงัคบั   



-    สร้างหลงัคาสนามอเนกประสงค ์ พื้นสนามและประตูโรงเรียน  ระยะเวลาด าเนินงาน  วนัท่ี  15  มีนาคม –  
      31 สิงหาคม  2547  งบประมาณ   19,000,000  บาท 

  -   สัมมนาครู “จิตวญิญาณครูตามแบบพอ่บอสโกและการจดัท าโครงงานกลุ่มสาระต่างๆ 

-     มีนกัเรียนทั้งส้ิน   3,121   คน    ครู   135   คน 
 

ปีการศึกษา  2548 
  -     เปล่ียนแปลงผูล้งนามแทนผูรั้บใบอนุญาต  จาก  นางสาวอุษณีย ์  เหมบุตร  เป็น  นางสาว ประยงคศ์รี   
                    แยม้สุนทร    

-     เปล่ียนต าแหน่งผูจ้ดัการ  จาก  นางสาววไิลวรรณ  ยนปลดัยศ  เป็น  นางสาวศรีเวยีง   อาภรณ์รัตน์ 

-     อบรมสัมมนาครูประจ าปี    “จิตวิญญาณครู” 
 -     มีนกัเรียนทั้งส้ิน   3,171    คน   ครู   133   คน 
 

ปีการศึกษา   2549 
 -     นางสาวประยงคศ์รี  แยม้สุนทร   ต าแหน่งผูล้งนามแทนผูรั้บใบอนุญาต    นางสาวศรีเวยีง  อาภรณ์รัตน์     
                    ต  าแหน่งผูจ้ดัการ   นางสาวอารยา   ภานุศรี    ต าแหน่งอาจารยใ์หญ่    
 -     สร้างหอ้งสมุดดิจิตอลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญ 

                    พระชนมายคุรบ  50 พรรษา  ท าโครงการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากส านกังานสลากกินแบ่ง 
      รัฐบาล  เป็นเงิน  800,000  บาท  และใชง้บประมาณของโรงเรียน   เงินบริจาคของผูป้กครองและผูมี้จิต 

      ศรัทธา  เป็นเงิน  120,000  บาท  รวมเป็นเงิน  2,000,000  บาท 

 -    จดังานฉลองโรงเรียนครบ  50  ปี 

-    มีนกัเรียนทั้งส้ิน   3,197    คน   ครู   137   คน 
 

ปีการศึกษา  2550 
 -     นางสาวประยงคศ์รี  แยม้สุนทร   ต าแหน่งผูล้งนามแทนผูรั้บใบอนุญาต    นางสาวศรีเวยีง อาภรณ์รัตน์    
                    ต  าแหน่งผูจ้ดัการ   นางสาวอารยา   ภานุศรี    ต าแหน่งอาจารยใ์หญ่    
 -     ก่อสร้างอาคารเรียนหลงัใหม่ (อนุบาล) “อกัแนส” ใชง้บประมาณในการก่อสร้าง  71,441,601  บาท 

 -     รับการประเมินคุณภาพ รอบ 2 จาก สมศ. ระหวา่งวนัท่ี  28-30  มิถุนายน 2550 
  -     สัมมนาครู “กระแสเรียก: การเป็นครู /  "ระบบดูแลช่วยเหลือของคุณพอ่บอสโก” 
 -     มีนกัเรียนทั้งส้ิน   3,072    คน ครู   134    คน 
 

ปีการศึกษา  2551 
- เปล่ียนแปลงผูล้งนามแทนผูรั้บใบอนุญาต จาก นางสาวประยงคศ์รี  แยม้สุนทร เป็น นางสาวศรีเวยีง  

อาภรณ์รัตน์  และต าแหน่งผูจ้ดัการ   
-     เปล่ียนแปลงผูอ้  านวยการ จาก นางสาวอารยา   ภานุศรี    เป็น นางสาวนรา  นิยมไทย    
-    นางสาวศรีเวยีง  อาภรณ์รัตน์  และ นางประนอม  ยอดสันติ ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ 
      ครูอาวโุส จากคุรุสภา 
 

 



-     เปิดอาคารเรียนอาคารมารีบริบาล  
-     การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “ระดบัทอง” 
-     ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ การประกวดจดัโตะ๊หมู่บูชา (หมู่ 9) จากส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัราชบุรี 
-     สัมมนาครูโรงเรียนในสังกดัคณะผูรั้บใชด้วงหทยันิรมลของพระแม่มารีย ์“ครู: ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ 

 -     มีนกัเรียนทั้งส้ิน   3,028    คน ครู   134    คน 
 

ปีการศึกษา  2552 
 -     นางสาวศรีเวยีง  อาภรณ์รัตน์  ผูรั้บใบอนุญาต/ผูจ้ดัการ   นางสาวนรา  นิยมไทย  ผูอ้  านวยการ 
 -     นางสาวนรา  นิยมไทย  ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย 
 -     ปรับปรุงหอ้งเรียน หอ้งประกอบการเรียนการสอนเป็นห้องปรับอากาศ  งบประมาณ  7,544,550  บาท 

 -     รัฐใหก้ารอุดหนุนรายหวันกัเรียนจาก  60 %  เป็น  70 %  และนกัเรียนอนุบาล 1 ไดรั้บอุดหนุนรายหวัทุก 

                   คนท่ีมีอายคุรบ  3  ปีบริบูรณ์ เกินก่อน  16 พฤษภาคม 

 -     จดัสัมมนาครูประจ าปี หวัขอ้ “สภาพสังคมไทยท่ีทา้ทายพนัธกิจขององคก์ร” 
 -     มีนกัเรียนทั้งส้ิน   3,008    คน    ครู   125    คน 
 

ปีการศึกษา  2553 
- นางสาวศรีเวยีง  อาภรณ์รัตน์  ผูรั้บใบอนุญาต / ผูจ้ดัการ  นางสาวนรา  นิยมไทย ผูอ้  านวยการ 
- นางสาวนรา  นิยมไทย  ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก   
- เปิดอาคารเรียนอกัแนส 

- ติดพดัลมไอน ้าท่ีหอประชุม “หทยันิรมล”   ค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง  100,000  บาท 

- ปรับปรุงหอ้งเรียน หอ้งประกอบ งบประมาณ   480,000   บาท 
- ชมรมศิษยเ์ก่า ฯ จดักิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล  ติดพดัลมไอน ้ าบริเวณสนามอเนกประสงค ์ จ  านวน  14  ตวั  

เป็น  321,077   บาท 

- เปิดสอน Intensive English Program  ในระดบัอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีท่ี 6 
- ใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 
- จดัอบรมสัมมนาครู หวัขอ้ “อตัลกัษณ์ของครูในโรงเรียนคาทอลิก” 
- มีนกัเรียนทั้งส้ิน   3,157    คน   ครู   120   คน 

 

ปีการศึกษา  2554 
- เปล่ียนแปลงผูล้งนามแทนผูรั้บใบอนุญาต จาก นางสาวศรีเวยีง  อาภรณ์รัตน์  เป็น นางสาวสมปอง  ทบัปิง 
- เปล่ียนแปลงผูจ้ดัการ จาก นางสาวศรีเวยีง  อาภรณ์รัตน์  เป็น นางสาวสายทิพย ์  ระดมกิจ 
- เปิดสอน Intensive English Program  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
- จดัอบสัมมนาครูเชิงปฏิบติัการ  ประจ าปี  “แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่อนาคต” 
- ไดรั้บการสนบัสนุนจากสมาชิกผูรั้บใช้ฯ ร่วมกบัชมรมศิษยเ์ก่า ผูป้กครอง และครูโรงเรียนนารีวิทยา  ซ้ือ

เคร่ืองดนตรี Yamaha จ านวน  33  ช้ิน  จาก คุณดิลก  ศิริโชติ   เป็นเงิน 1,706,600  บาท  คุณดิลก  ลดให ้
6,600  บาท  คงเหลือท่ีจ่ายจริง  1,700,000  บาท   



- ชมรมศิษยเ์ก่า ผูป้กครอง และครูโรงเรียนนารีวิทยา  จดักิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล มอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ทั้งชุด จ านวน   50   ชุด ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา   เป็นเงิน  579,500   บาท 

- มีนกัเรียนทั้งส้ิน  3,297    คน   ครู  115   คน    
 

ปีการศึกษา  2555 
- ปรับปรุงหอประชุมหทยันิรมล อาคารดวงหทยั ชั้น 3  เป็นหอ้งแอร์ ใชง้บประมาณ  5,000,000  บาท 

- ปรับปรุงหอ้งส่ือการเรียนชั้น 3 เป็นหอ้งรับรองวทิยากร  ใชง้บประมาณ  100,000  บาท 
- มีนกัเรียนทั้งสิน   3,379   คน   ครู   115   คน 

 

ปีการศึกษา  2556 
- เปล่ียนแปลงผูอ้  านวยการจาก นางสาวนรา  นิยมไทย  เป็น นางสาวอารยา   ภานุศรี   
- เปล่ียนแปลงผูจ้ดัการจาก นางสาวสายทิพย ์ ระดมกิจ  เป็น นางสาวอุรษา  ทองอ าไพ 

- นางสาวมีนา  พึ่งพรพระ  ศึกษาต่อทางดา้นศาสนา 
- นางสาวสุนทรีย ์ ล้ิมจ้ีจง   ดูนกัเรียนประจ า 
- นางสาวนงเยาว ์ ชมภูนุช และ นางสาวสุมาลี  ยนปลดัยศ  เกษียณอาย ุ ปฏิบติังาน  42 ปี ไดรั้บเงินบ าเหน็จ  

ท่านละ 420,000  บาท พร้อมโล่ 
- นางคนึงนิจ  กลดัเขม็ทอง  เกษียณอาย ุ ปฎิบติังาน  32  ปี ไดรั้บเงินบ าเหน็จ  348,000  บาท 

- นางมุรธา  นอ้ยบุญรอด  เกษียณอาย ุปฏิบติังาน  30  ปี ไดรั้บเงินบ าเหน็จ  300,000  บาท 

- นางบุบผา  ใจมุ่ง   ลาออกสุขภาพไม่ดี  ปฏิบติังาน  14  ปี ไดรั้บเงินบ าเหน็จ   48,000  บาท 

- นางกลอยใจ   ศรีมงคล  ลาออกสุขภาไม่ดี   ปฏิบติังาน  17  ปี ไดรั้บเงินบ าเหน็จ 84,000   บาท 

- มีนกัเรียนทั้งส้ิน  3,381  คน  ครู 113  คน  ครูจา้งสอน  36  คน    
 

ปีการศึกษา 2557 
- นางสาวอารยา ภานุศรี  ผูอ้  านวยการ ไปเรียนภาษาท่ีประเทศอินเดีย 
- นางนภาพร  ศรีมงคล  เกษียณอาย ุ ปฏิบติังาน  42 ปี ไดรั้บเงินบ าเหน็จ   420,000  บาท 

- นางปัทมา  วรวงศไ์กรศรี   ลาออกปฏิบติังานครบ  19 ปี 11  เดือน  ไดรั้บเงิน  119,000  บาท 

- นางสมรักษ ์ เลิศสิริวชิยั  ลาออกสุขภาพไม่ดี  ปฏิบติังานครบ 17 ปี 11 เดือน  ไดรั้บเงิน 95,000  บาท 

- นางอุไรวรรณ  วงศ์ณะลา  ลาออกยา้ยกลบัภูมิล าเนา  ปฏิบติังานครบ  20 ปี 11  เดือน  ไดรั้บเงิน 131, 000 
บาท 

- โรงเรียนไดติ้ดตั้งลิฟตแ์ละก่อสร้างต่าง ๆ  เป็นเงิน  1,053,496  บาท 

- ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดเพิ่มเติม อาคารดวงหทยั  เป็นเงิน  25,250  บาท 

- ปรับปรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีหอ้งดิจิตอล อาคารดวงหทยั จ านวน  60  เคร่ือง เป็นเงิน 1,140,650 บาท 

- จดัท าหอ้งขบัร้อง  เป็นเงิน               บาท  
- ค่าเฟอร์นิเจอร์หอประชุม   เป็นเงิน  250,000  บาท 

- ปรับปรุงหอ้งวชิาการและหอ้งบุคลากร   เป็นเงิน  267,960  บาท 

 

 



- ปรังปรุงหอ้งธุรการ   เป็นเงิน 474,000  บาท 

- ติดเคร่ืองปรับอากาศหอ้งพกัครูชั้น 2 อาคารดวงหทยัเพิ่ม 1 ตวั 16,000  บาท และเปล่ียนเคร่ืองปรับ 

อากาศท่ีหอ้งป้อมยามใหม่  เป็นเงิน  17,000  บาท 

- ค่าต่อเติมหลังคา กันสาดด้านหน้า เปล่ียนรางไฟฟ้า งานร้ือแผ่นโปรล่ี เป็นแผ่นเมทลัชีสใส ท ากันสาด
ทางเดิน 2 ขา้ง และหลงัคาบริเวณถงัน ้าชั้น 4 อาคารดวงหทยั  เป็นเงิน  507,000  บาท 

- มีนกัเรียนทั้งส้ิน  3,338   คน  ครู  108  คน  ครูจา้งสอน  50  คน 

 

ปีการศึกษา 2558 
- นางสาวสมปอง  ทบัปิง   ผูรั้บใบอนุญาต  ไดรั้บเลือกเป็นรองอธิการิณีเจา้คณะ 
- ครูเกษียณอายุ  1  ท่าน  ไดแ้ก่   นางณรินทร์ทิพย ์ ทว้มผาสุข  ปฏิบติังานมาครบ 41 ปี ได้รับเงินบ าเหน็จ

จ านวนเงิน 420,000 บาท   พร้อมโล่ 
- ซ่อมแซมโรงรถโครงหลงัคาเหล็กเมทลัชีส พร้อมติดตั้ง โรงรถตรงกลางหลงัคา 2 ดา้น และโรงรถดา้นขา้ง 

หลงัคาดา้นเดียว  เป็นเงิน  1,227,900  บาท 

- ค่ายา้ยเสา-หมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีบา้นมารียบ์ริบาล  เป็นเงิน  170,613.89  บาท 

- ค่าเปล่ียนหลงัคาอาคารนอน  หลงัคาด้านล่าง ห้องอาบน ้ า เด็กประจ า ท าฝาห้องนอน ห้องนอนซิสเตอร์  
ห้องเก็บของ  ห้องบนัไดทางข้ึน ท ารางน ้ าฝนสแตนเลส  ท่อต่อน ้ าฝน  งานไฟ งานพดัลม นกัเรียนประจ า  
เป็นเงิน  1,098,300  บาท 

- โรงเรียนไดรั้บงบประมาณพฒันาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  เป็นเงิน  931,000  บาท 

- มีนกัเรียนทั้งส้ิน  3,261   คน   ครู  115  คน  ครูจา้งสอน   36 คน 

 

ปีการศึกษา 2559 
- เปล่ียนแปลงผูรั้บผิดชอบงานฝ่ายโภชนาการโรงเรียนจาก นางสาวศิริพร  เสียงไพเราะ เป็น นางสาวมนฤดี  

ฤกษม์ณีชยั    
- จดังานฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนนารีวทิยา 
- ครูเกษียณอายุ  2  ท่าน ได้แก่ นางมลินีย ์ ยคชรัฐ  ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นเวลา 33 ปี  รับเงินบ าเหน็จ  386,000  

บาท พร้อมโล่ นางสาวโสภี  พระวจิิตร์    ปฏิบติัหนา้ท่ีมา 36 ปี รับเงินบ าเหน็จให ้ 420,000  บาท  พร้อมโล่ 
- ครูไดรั้บเกียรติบตัรครูเอกชนดีเด่น  จ  านวน  14  ท่าน  ไดแ้ก่ ซิสเตอร์อารยา  ภานุศรี   นางนภสัสร์ภร   

วทิยเดโชเศรษฐ ์  นางสาวจิราภรณ์  กลดัเขม็ทอง  นางศุภวรรณ  สุมารินทร์  นางมลินีย ์ ยคชรัฐ   
นางสาวเรณู  กระแจ่ม   นางสาวรัชนี  ตั้งสมบูรณ์  นางจงรักษ ์ ป่ินกระจาย  นางสาวสุดใจ  นาคชงั   
นางสาวอรุณี  สุมารินทร์   นางอญัชลี  เสียงใหญ่   นางรจนา  พลขยนั   นางสาวศศิเพญ็  จิตอุทศัน์  และ 
นางสุพตัรา  มธัยมชาติ 

- เปล่ียนม่านหนา้ต่างในวดัน้อย ชุดใหม่ เพราะของเก่าเส่ือมสภาพ รวม 14 ช่อง ๆ ละ 10,950 บาท รวมเป็น
เงินทั้งส้ิน  153,300  บาท (หน่ึงแสนหา้หม่ืนสามพนัสามร้อยบาทถว้น) 



- ไดป้รับปรุงเปล่ียนหลงัคา ซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ เช่น งานอาคารคาเร็ตโต  งานอาคารลุยยนีา  (บา้นพกัซิ
สเตอร์, เยาวนารี) งานอาคารนิรมล  งานอาคารพระแม่เทเรซา  งานโครงหลงัคาคลุมลานอเนกประสงค ์ 
และงาน Renovate งานแผงซุ้มประตู Alucarbon  มูลค่างานก่อสร้าง 5,036,205.26  บาท  ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพื่อการศึกษา ส่วนลด 36,205.26 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) 

- งานปรับแก ้Over-Under Volte/Phase protection MDB เป็นเงิน 20,125 บาท ค่าติดตั้งโคมไฟสลบัสี เป็นเงิน 
52,500 บาท ค่าติดตั้งโคมไฟส่องสนามบาส เป็นเงิน 116,500 บาท  ค่างานเปล่ียนหลอดไฟหอ้งธุรการ-หอ้ง
อธิการ-หอ้งอ านวยการ เป็นเงิน 7,030 บาท ค่าติดตั้งหลอดไฟและพดัลมท่ีโรงจอดรถมอเตอร์ไซด ์ 17,280  
บาท 

- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมส่วนต่างๆของโรงเรียน เช่น งานป้ายหนา้โรงเรียน  ท่ีพกัขา้งซุม้ประตู  เปล่ียนเชิงชาย
ดา้นหลงัโรงซกัรีด  กนัสาดดา้นหนา้  งานอาคารดวงหทยั  อาคารอกัแนส  อาคารอเนกประสงค ์ อาคาร
บริบาล   อาคารบา้นพรพชัร และงานอ่ืนๆ เป็นจ านวนเงิน  581,583.68  บาท (หา้แสนแปดหม่ืนหน่ึงพนัหา้
ร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบแปดสตางค)์  

- โรงเรียนไดติ้ดตั้งกลอ้งวงจรปิด cctv เป็นจ านวนเงิน  216,391  บาท 
- ซ้ือรถกระบะใหม่ราคา 777,000 บาท และค่าหลงัคาไฟเบอร์ทรงเต้ีย 29,500  บาท ค่าท าเบาะหนงั  16,000 

บาท   
- ค่าเปล่ียน Capacitor Bank ตู ้MDB ขา้งอาคารกุมารี  ค่าเดินสายระบบคอนโทรล Capacitor Bank MDB  

ใหม่ทั้งหมดอาคารอกัแนส  ค่าป้ายช่ือต าแหน่งตูไ้ฟ  ค่าติดตั้งตูค้อนโทรลป้ัมน ้า(น ้าเสีย) หอ้งซกัรีด  ค่า
บ ารุงรักษาหมอ้แปลงขา้งอาคารกุมารี/ขา้งอาคารอกัแนส และค่าติดตั้งโคมไฟเวทีการแสดง รวมทั้งส้ิน 
343,062.20  บาท 

- มีนกัเรียนทั้งส้ิน   3,102  คน   ครู 119   คน  ครูจา้งสอน  32  คน 

 

ปีการศึกษา 2560 
- ครูเกษียณอาย ุ3  ท่าน นางสาวจิราภรณ์  กลดัเขม็ทอง ปฏิบติัหนา้ท่ี  39 ปี รับเงินบ าเหน็จ  420,000 บาท 

พร้อมโล่  นางศุภานุช  ทองเจริญ  ปฏิบัติหน้าท่ี  30 ปี 9 เดือน รับเงินบ าเหน็จ  318,000  บาท และ            
นางสมสุข  ศรีโยธิน  ปฏิบติัหนา้ท่ี 29 ปี 11 เดือน รับเงินบ าเหน็จ  298,500 บาท พร้อมโล่ 

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ดงัน้ี ตู ้Rack พร้อมอุปกรณ์  จ  านวนเงิน 7,000 บาท งานระบบไฟฟ้าและเปล่ียน
หลอดไฟ LED อาคารคาเร็ตโต ชั้น 1-3 จ านวนเงิน 113,615 บาท  งานระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง อาคาร 
มารีอา ชั้น 1-3 จ านวนเงิน 88,548  บาท  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  209,163  บาท  

- ปรับปรุงงานเดินรางเก็บสาย VGA และสาย HDMI ในอาคารเทเรซา  อาคารดวงหทยั  อาคารนิรมล  อาคาร
อกัแนส หอ้งคอมพิวเตอร์ศูนยก์ารเรียนรู้  ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 5   ห้องโถงชั้น 1  อาคารอกัแนส  เป็นเงิน
จ านวน 37,700 บาท และงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าปลัก๊ Power หอ้งคอมพิวเตอร์ อาคารคาเร็ตโต  อาคาร
ดวงหทยั อาคารอกัแนส และอาคารนิรมล  เป็นจ านวนเงิน  90,344  บาท   
 



- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทัว่ไป  จ  านวนเงิน  16,735  บาท  ค่าบริการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  ตูเ้มนไฟและสาย
เมน เดินสาย+ราง  อาคารซักรีด ชั้น 2 จ  านวนเงิน  42,688  บาท ค่าบริการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เดินสาย+
ราง และติดตั้งระบบแสงสวา่ง (อาคารซกัรีด ชั้น 2)  จ  านวนเงิน  97,486  บาท 

- ปรังปรุงระบบไฟฟ้าอาคารนิรมล  อาคารคาเร็ตโต  โรงจอดรถ และอาคารมารียบ์ริบาล  จ  านวนเงิน  34,574  
บาท  และ ค่า Overheacl profite   จ านวนเงิน  3,457  บาท  ค่าบริการลา้งและซ่อมบ ารุงแอร์  จ  านวนเงิน  
16,900  บาท และค่า Overhead profite  จ  านวนเงิน  1,690  บาท 

- จ่ายค่า Down payment ค่าอุปกรณ์งานเคร่ืองเสียง (งวดท่ี 1)  จ  านวนเงิน 1,300,000 บาท   
- ปรับปรุงห้องน ้าชาย-หญิง จ านวนเงิน  717,596.12  บาท   งานปรับปรุงเปล่ียนหอ้งน ้า จ  านวน 17 ห้อง เป็น

เงิน 1,148,617.87  บาท  งานต่อเติมหลงัคากนัสาด Canopy ภายนอก  ดา้นหลงัอาคารเดิมกนัฝนและงานปู
กระเบ้ืองพื้นและผนงั Siding Metal Sheet  ทางเดินกนัตก  จ  านวนเงิน 60,859.96  บาท  งานปรับปรุงหลงัคา 
อเนกประสงคร์ะหวา่งดา้นหลงั งานปูกระเบ้ือง  เสากรุกระเบ้ีองโชวแ์ละรางน ้าสแตนเลส จ านวนเงิน 
439,849.19 บาท  งานหอ้งน ้าผูป้กครอง 6 ห้องและหอ้งน ้าอนุบาล 4 หอ้ง หอ้งเก็บของแม่บา้น  อ่างลา้งหนา้
แปรงฟันเด็กอนุบาลและปูกระเบ้ีองทางเดิน/ผนงั จ  านวนเงิน 911,172.57  บาท  งานห้องน ้าและหอ้งเก็บ
ของ  676,549.71 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  3,954,645.10  บาท   

- ปรับปรุงห้องธุรการ ยา้ยเคาเตอร์ หุม้เสาหลงัคาเคาเตอร์เก่า ท าตูล้ิ้นชกัติดหินแกรนนิตระหวา่งเสากบัตูเ้ก่าบุ
พนงัดา้นหลงัระหวา่งตูแ้ละหุม้เสา ยา้ยเคาเตอร์เก่าข้ึนไปติดตั้งชั้นสองห้องสมุด ปรังปรุงแทนแม่พระ เป็น
เงินทั้งส้ิน  134,200  บาท (หน่ึงแสนสามหม่ืนส่ีพนัสองร้อยบาทถว้น) 

- ติดตั้งโปรเจคเจอร์ส าหรับหอ้งเรียนเพิ่ม โดยซ้ือเคร่ืองชาร์ป LED LC 60LE275X พร้อมขาแขวน  
HD 6500 จ  านวน 9 เคร่ืองๆ ละ 31,000  บาท  รวมเป็นเงิน 279,000  บาท (สองหม่ืนเจด็พนัเกา้ร้อยบาท
ถว้น)   

- ซ้ือรถตูค้น้ใหม่ ราคา 1,200,000 บาท ค่าทะเบียน 5,500  บาท  และค่าปรับปรุงรถ 48,500  บาท  รวมยอด
จ่ายทั้งส้ิน  1,254,000  บาท  (หน่ึงลา้นสองแสนหา้หม่ืนส่ีพนับาทถว้น) 

- น.ส.ฟารีดา  ศิลาเลข นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เขา้เฝ้ารับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. รุ่นท่ี 9 ปีการศึกษา 
2560 จ านวนเงิน  18,000  บาท ณ ศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร 

- มีนกัเรียนทั้งส้ิน  3,090   คน  ครู   139  คน  ครูจา้งสอน  27  คน  
 

ปีการศึกษา 2561 
- เปล่ียนแปลงผูอ้  านวยการ จาก นางสาวอารยา  ภานุศรี  เป็น นางสาวนิตยา  โจสรรคนุ์สนธ์ิ 
- ครูเกษียณอาย ุ 3  ท่าน ไดแ้ก่  นางนภสัสร์ภร  วทิยเดโชเศรษฐ ์ ปฏิบติัหนา้ท่ี 43 ปี รับเงินบ าเหน็จ  420,000 

บาท พร้อมโล่   นางสาวรัชนี  ตั้ งสมบูรณ์ ปฏิบติัหน้าท่ี 35 ปี  รับเงินบ าเหน็จ  420,000 บาทพร้อมโล่        
ครูนนัทิยา    บวัทอง    ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นเวลา 18 ปี 10 เดือน  รับเงินบ าเหน็จ  106,000  บาท พร้อมโล่ และ
นางรจนา  พลขยนั  ลาออกยา้ยตามสามี ปฏิบติัหนา้ท่ี 19 ปี 3 เดือน รับเงินบ าเหน็จ  111,000  บาท  

- เปล่ียนหมอ้แปลงและเพิ่มสายเมนและ Modity ตู ้MDB เป็นเงิน 377,000  บาท 

- ปรังปรุงหอ้งวงโยธวาทิต อาคารคาเร็ตโต  เป็นจ านวนเงิน  400,000 บาท   
 

 



- ชมรมศิษยเ์ก่า ผูป้กครอง และครู เลือกตั้งประธานชมรมคนใหม่ ไดแ้ก่ นายกสานต์ิ  ปัญญาชยัรักษา แทน 
ดร.ภาสรี เลา้กิจเจริญ  เน่ืองจากไดค้รบวาระ  

- ต่อเติมหลงัคาโบสถ์และแผงบงัตาขา้งโบสถ์ซอ้มหอ้งดนตรี อาคารคาเร็ตโต  ท าความสะอาดรางน ้ า งานร้ือ
และติดตั้งรางน ้าสแตนเลสใหม่ รวมเป็นเงิน  690,000 บาท 

- มีนกัเรียนทั้งส้ิน  3,064  คน  ครู 146  คน  ครูจา้งสอน  22  คน 

 

ปีการศึกษา 2562 
- ครูเกษียณอายุ  4  ท่าน  ไดแ้ก่  นางศุภวรรณ  สุมารินทร์  ปฏิบติัหนา้ท่ี  37 ปี รับเงินบ าเหน็จ 420,000 บาท 

พร้อมโล่  นางสาวเรณู  กระแจ่ม  ปฎิบติัหน้าท่ี 36 ปี รับเงินบ าเหน็จ 420,000 บาท พร้อมโล่  นางกอบกุล  
เยาวรักษ์  ปฏิบติัหน้าท่ี 27 ปี 11 เดือน รับเงินบ าเหน็จ  244,500 บาท พร้อมโล่ และนางวนิดา  ปิยะรักษ ์ 
ปฏิบติัหนา้ท่ี 23 ปี 11 เดือน รับเงินบ าเหน็จ  190,500 บาท พร้อมโล่ 

- ค่าประตูสแตนเลส เปิด-ปิด ทางดา้นอนุบาล 1  เป็นจ านวนเงิน  60,000  บาท 

- ค่าซ่อมปรับปรุงพื้นเก่าอาคารมสัซาเรลโล ขดัพื้นเวทีหน้าแม่พระ เป็นเงินทั้งส้ิน 195,682 บาท  ทาแล็ต
เกอร์ บานประตู หอ้งประชุมชั้น 2  ซุม้เขตนกับวชดา้นหนา้  ซ่อมปรับปรุงหอ้งน ้า อาคารเทเรซา จ านวนเงิน 
43,000 บาท 

- แข่งขนัสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภญัญะ (ระดบัประเทศ) ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 5 รับโล่และเกียรติบตัรพร้อมเงินสด จ านวน 2,000 บาท 

- ชมรมศิษยเ์ก่า ผูป้กครอง และครูโรงเรียนนารีวิทยา  เลือกประธานคนใหม่ นางสุวรรณา  วชิรศรีสุนทรา 
แทน นายกสานต ์ ปัญยาชยัรักษา  เน่ืองจากติดภารกิจไม่สามารถมาปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

- โรงเรียนนารีวิทยา ท าบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) ทางด้านการศึกษากบัโรงเรียนประถมเฉิงตูหลงเฉวียนอ้ี      
ท่ี  8,9 

- การประกวดสวดมนตห์มู่ท  านองสรภญัญะ ในระดบัประถมศึกษาไดรั้บรางวลัชนะเลิศ รับถว้ยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

- การประกวดสวดมนตห์มู่นองสรภญัญะ ระดบัมธัยมศึกษา ไดรั้บรางวลัชมเชยอนัดบั 1 รับโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- ได้รับเกียรติบัตร ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6   ผลสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้แก่ วิชา
คณิตศาสตร์  1  คน  วชิาภาษาองักฤษ  3  คน  

- เปิดห้องดนตรีของโรงเรียนนารีวิทยา  นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์  รองผูว้่าราชการจงัหวดัราชบุรี วนัท่ี 21 
กนัยายน 2561  

- จดัท าตะข่ายกันนกอาคารอักแนส ชั้น 4 เป็นเงิน 520,000 บาท และโดมสนามอเนกประสงค์ เป็นเงิน  
457,500  บาท 

- ค่าหลังคาไฟเบอร์รุ่น 840 สีด า พร้อมอุปกรณ์ติดรถดีแม็กซ์แค็บ เลขทะเบียน 1 ฒธ-3210 จ านวนเงิน 
28,500 บาท 

 

 

 



- ปรับปรุงเพิ่มขนาดหมอ้แปลงไฟฟ้า จาก 315 เป็น 500 KYA และอ่ืนๆ รวมเป็นเงิน  1,073,845 บาท 

- ชมรมศิษยเ์ก่า ผูป้กครอง และครู จดักิจกรรมนารีฯ เดิน-วิ่งการกุศล คร้ังท่ี 14 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิ ริกิ ต์ิฯ รายได้สมทบทุนสร้างห้อง STEM ROBITICS ROOM และจัด ซ้ืออุปกรณ์ ใช้
ประกอบการเรียน ROBOTICS  

- นกัเรียนทั้งส้ิน  3,121  คน  ครู 147  คน  ครูจา้งสอน  30  คน 

 

ปีการศึกษา 2563 
- ครูเกษียณอายุ  2  ท่าน  ได้แก่ นายวนัชัย   สันติตรานนท์  ปฏิบติัหน้าท่ี  25  ปี 7 เดือน รับเงินบ าเหน็จ  

420,000   บาท พร้อมโล่   นางสาวลดัดาวลัย ์ โตเหมือน  ปฏิบติัหน้าท่ี  17  ปี 11 เดือน รับเงินบ าเหน็จ      
95,000  บาท พร้อมโล่ และครูพิสมยั  ศรีแก้ว ลาออกเพื่อประกอบอาชีพอ่ืน ปฏิบติัหน้าท่ี  37 ปี รับเงิน 
420,000 บาท 

 -   มีการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการจาก นางสาวอุรษา  ทองอ าไพ   เป็น นางสาวมนฤดี  ฤกษม์ณีชยั 
 -     นกัเรียนทั้งส้ิน   3,178  คน  ครู   151  คน  ครูจา้งสอน  33  คน 

 

ปีการศึกษา 2564 
- ครูเกษียณอายุ  2  ท่าน  ได้แก่ นางอมรรัตน์  ลาสองชั้น  ปฏิบัติหน้าท่ี  14  ปี 6 เดือน รับเงินบ าเหน็จ        

55,200 บาท พร้อมโล่  นางสาวสุดใจ  นาคชงั ปฏิบติัหนา้ท่ี  36 ปี  รับเงินบ าเหน็จ  420,000  บาท พร้อมโล่ 
- โรงเรียนไดรั้บรางวลัพระราชทานระดบัก่อนประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
- นกัเรียนทั้งส้ิน   3,148   คน  ครู  147   คน  ครูจา้งสอน  36  คน 

 

ปีการศึกษา 2565 
- โรงเรียนไดป้รับปรุงหอ้งสมุดระดบัมธัยมศึกษา ใชง้บประมาณ  1,200,000  บาท 

- นกัเรียนทั้งส้ิน  3,091  คน  ครู  157  คน  ครูจา้งสอน  39  คน 

- โรงเรียนไดรั้บการคดัเลือกเป็นโรงเรียนตน้แบบระดบัภาคกลางโครงการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
 

 

 
 

 
 

  
 
  
 



 


