ประวัติโรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรี
โรงเรีย นนารีวิท ยา เป็ น โรงเรีย นคาทอลิ ก ตั้ งอยู่ เขตอาเภอเมือ ง จังหวั ดราชบุ รี สั งกั ด ส านั ก บริห ารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.
2498 ณ บ้ านเลขที่ 165 ถนนราษฎรยิ น ดี ตาบลหน้ าเมือ ง อาเภอเมื อง จังหวัดราชบุ รี บนเนื้ อที่ 11 ไร่ 54
ตารางวา โดยมี ฯพณฯ เปโตร คาเร็ตโต ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรีในขณะนั้น เป็นผู้ดาริ และขอ
อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้น หลั งจากนั้นได้มอบให้คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
เป็นผู้ดาเนินการ
ปรัชญา
โรงเรียนในเครือคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ทุกแห่ง มีปรัชญาการศึกษาที่มาจากจิตตา
รมณ์และคติพจน์ของคณะ ซึ่งสรุปไว้เป็นปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนว่า “เด่นคุณธรรม เลิศล้าวิชา พัฒนาสังคม”
เด่นคุณธรรม หมายถึง การปลูกฝังคุณธรรมต่าง ๆ ในตัวนักเรียนให้ปรากฏเด่นชัดในการดาเนินชีวิต เช่น
มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความกตัญญูรู้คุณ มีความยุติธรรม ฯลฯ
เลิศล้าวิชา
หมายถึง การหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เป็นนิจ ฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถและมีความ
ชานาญในการใช้ความรู้ของตนเองให้เต็มที่ คือเป็นเลิศในสิ่งที่ตนรู้
พัฒนาสังคม หมายถึง การนาเอาความรู้ที่ตนได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
ด้วยจิตสานึกว่า “ตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม” รู้จักเสียสละและรับใช้ช่วยเหลือตามความสามารถและฐานะของตน
เพื่อยกระดับของสังคมให้ดีขึ้น
นโยบาย
1) พัฒนาบุคลากรครูและนักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
และสังคม
2) พัฒนาบุคลากรทุกคนในโรงเรียนด้านคุ ณธรรมและจริยธรรม และปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง โดยอาศัยหลัก
ศาสนา
3) ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย
รู้จักรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ
4) ส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการ เพื่อให้นักเรียนเปี่ยมด้วยความรู้ มีทักษะ มีเหตุผล เป็นคนมีทรรศนะกว้าง
รู้จักใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาภาวะแวดล้อมและคุณภาพของชีวิตในสังคม
วิสัยทัศน์
โรงเรียนนารีวิทยา มุ่งผลิตผู้สาเร็จการศึกษา ให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม มีคุณภาพ เป็นที่ ยอมรับของชุมชน
โดยเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่ อ
สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักยภาพและมีความสุข

เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ สามารถดารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
เป้าหมายที่ 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มประสบการณ์และทุกรายวิชา ร้อยละ
60 โดยใช้ข้อสอบของเครือซาเลเซียน และมีความเชี่ยวชาญในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
เป้าหมายที่ 3 นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย และ
มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
เป้าหมายที่ 4 บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ
และมีความมุ่งมั่นตอความสาเร็จในการทางาน
เป้าหมายที่ 5 มีการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และสามารถ
ตรวจสอบได้
เป้าหมายที่ 6 มีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา และมีบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้
เป้าหมายที่ 7 โรงเรียนมีการให้บริการ มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม
คติพจน์
ประพฤติดี

มีวินัย ใฝ่วิชา สามัคคี

สัญลักษณ์ประจ้าโรงเรียน
แสงเทียนเหนือดอกทิวลิป
แสงเทียน
คือ สติปัญญาและความรู้ ประดุจความสว่างที่จะต้องนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและสังคม
ดอกทิวลิป
เป็นดอกไม้ที่มีสีสวยงาม คงทน และปลูกขึ้นในสถานที่สะอาดเท่านั้น ประดุจ
ชีวิตที่จะเจริญรุ่งเรือง สดใสมั่นคง ต้องมีรากฐานจากคุณธรรมความดี
การขยายและการปรับปรังกิจการของโรงเรียน
โรงเรียนนารีวิทยา เดิมเป็นโรงเรียนที่เปิดรับเฉพาะนักเรียนหญิง รับทั้งประเภทประจาและไปกลับ แต่ปัจจุบัน
เปิดรับ นักเรียนชายในระดันชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกิจการของโรงเรียนได้มีการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ดังนี้
ปีการศึกษา 2498
พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ประมุขมิสซังราชบุรี เป็นผู้ให้กาเนิดโรงเรียนนารีวิทยา โดยอาศัยทุนของมิสซัง
สมทบกับทุนของคณะภคินีสงเคราะห์ ได้สร้างอาคารคาเร็ตโต เป็นตึกเรียน 3 ชั้น ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 51.6
เมตร เปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2498 ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน โดยมี นางสาวลัดดา สัตย์วินิจ
เป็นเจ้าของโรงเรียน นางสาวอุไร ทัพศาสตร์ เป็นผู้จัดการ นางสาวราตรี โลกวิทย์ เป็นครูใหญ่ ให้ชื่อโรงเรียน
“นารีวิทยา” ใช้อักษรย่อว่า “น.ร.ว.” เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 รับนักเรียนไปกลับและประจา รับนักเรียน

ชายตั้งแต่อายุ 4-8 ปี นักเรียนหญิงรับระหว่างอายุ 4-14 ปี เป็นทาการสอนตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.45 น. สอนตาม
หลักสูตรประถมศึกษา(หลักสูตรเทียบภาษาอังกฤษ) มีนักเรียนทั้งสิ้น 199 คน ครู 7 คน และในปีนี้ได้มีการขยายชั้น
เรียนเพิ่มขึ้นถึงชั้น ม.3 (ป.7) มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 387 คน ครู 15 คน
ปีการศึกษา 2500
ได้สร้างอาคารเรียนคอนกรีตหลังที่ 2 เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง เป็นตึกชั้นเดียว ขนาด 5 ห้อง โรงพละขนาดกว้าง
15 เมตร ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ในปีนี้รับนักเรียนตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่านั้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 568 คน ครู 18 คน
ปีการศึกษา 2501
ได้สร้างโรงอาหารพื้นคอนกรีต ขึ้น 2 หลัง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 72 เมตร และได้เปลี่ยนแปลงเวลา
เข้าเรียน เป็น 08.45 – 15.00 น. มีนักเรียนทั้งสิ้น 605 คน ครู 21 คน
ปีการศึกษา
-

2502
ได้รับเงินอุดหนุนประเภทโรงเรียนดี ประเภทเงินอุดหนุนครูช่วยสอนโรงเรียนราษฎร์
ได้จัดตั้งหน่วยกองยุวกาชาดในโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรก
แต่งตั้ง พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ในนามมิสซังโรมันคาทอลิก เป็นเจ้าของโรงเรียน
นางสาวลัดดา สัตย์วินิจ แทนเจ้าของโรงเรียน
มีนักเรียนทั้งสิ้น 677 คน ครู 24 คน

ปีการศึกษา
-

2503
สร้างเสาธงคอนกรีตขึ้นที่หน้าอาคารคาเร็ตโต
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารตาแหน่งผู้จัดการจาก นางสาวอุไร ทัพศาสตร์ เป็น นางสาวชนิด กาญจนวาณิชย์
เปิดห้องสมุดโรงเรียน
มีนักเรียนทั้งสิ้น 732 คน ครูประจา 26 คน

ปีการศึกษา 2504
- สร้างอาคารเรียนสามชั้น เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 52 เมตร ใช้เป็นที่พักของ
คณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
- นางสาวราตรี โลกวิทย์ ครูใหญ่ ลาศึกษาต่อ นางสาวชนิด กาญจนวาณิชย์ เป็นผู้รักษาการแทน
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 797 คน ครู 26 คน
ปีการศึกษา
-

2505
วันที่ 14 พฤษภาคม 2505 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรับรองวิทยฐานะโรงเรียน
มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารตาแหนงผู้จัดการ จาก นางสาวชนิด กาญจนวาณิชย์ เป็น นางสาวยี่สุ่น โลนา
มีนักเรียนทั้งสิ้น 910 คน ครู 30 คน

ปีการศึกษา
-

2506
สร้างโรงละคร ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร ต่อจากอาคารชั้นเดียว
มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจาก นางสาวราตรี โลกวิทย์ เป็น นางสาววชิรา กฤษบารุง
มีนักเรียนทั้งสิ้น 982 คน ครู 30 คน

ปีการศึกษา 2507
- นางสาวลัดดา สัตย์วินิจ เป็นผู้แทนเจ้าของโรงเรียน นางสาวยี่สุ่น โลนา เป็นผู้จัดการ
และนางสาววชิรา กฤษบารุง เป็นครูใหญ่
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,012 คน ครู 33 คน
ปีการศึกษา 2508
- เปลี่ยนแปลงครูใหญ่ จาก นางสาววชิรา กฤษบารุง เป็น นางสาวอุไร ทัพศาสตร์
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,012 คน ครู 35 คน
ปีการศึกษา 2509
- มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารตาแหน่งครูใหญ่ จาก นางสาวอุไร ทัพศาสตร์ เป็น นางสาววชิรา กฤษบารุง
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,090 คน ครู 37 คน
ปีการศึกษา 2510
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,090 คน ครู 37 คน
ปีการศึกษา 2511
- สร้างอาคารเรียนเป็นตึก 3 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร และสร้างโบสถ์ขั้น 1
หลัง เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีทางศาสนาและสร้างโรงพละขนาดกว้าง 9 เมตร
ยาว 66 เมตร ที่หน้าโบสถ์ พร้อมด้วยห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว
12 เมตร 1 ห้อง
- ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4) ปีแรกเปิดเฉพาะ ม.ศ.4 เท่านั้น
- เปลี่ยนผู้บริหารตาแหน่งครูใหญ่จาก นางสาววชิรา กฤษบารุง เป็น นางสาวจาเนียร ชุนฟ้ง
ตาแหน่งผู้จัดการ จาก นางสาวยี่สุ่น โลนา เป็น นางสาวอุไร ทัพศาสตร์
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,100 คน ครู 45 คน
ปีการศึกษา
-

2512
เปลี่ยนผูบ้ ริหาร ตาแหน่งผู้จัดการ จาก นางสาวอุไร ทัพศาสตร์ เป็น นางสาวยีสุ่น โลนา
มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายครบสาย
มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,166 คน ครู 47 คน

ปีการศึกษา 2513
- สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง คือ อาคารนิรมล 3 ชั้น ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 30 เมตร
มีจานวน 16 ห้องเรียน
- เปลี่ยนผู้บริหาร ตาแหน่งครูใหญ่ จาก นางสาวจาเนียร ชุนฟ้ง เป็น นางสาวบุญเรือน หมั้นทรัพย์
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,312 คน ครู 55 คน
ปีการศึกษา 2514
- สร้างอาคารเรียนอนุบาลเพิ่มอีก 1 หลัง อาคารกุมารี เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร
ยาว 35 เมตร มีจานวน 7 ห้องเรียน
- เปิดแผนการเรียนระดับ ม.ศ. 4-5 เป็นแผนศิลป์ เพิ่มอีก 1 แผน
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,377 คน ครู 57 คน
ปีการศึกษา 2515
- โรงเรียนปิดยุบชั้นเรียนระดับ ม.ศ. 4-5 เป็นการชั่วคราว เนื่องจากขาดแคลนครูที่สอนในระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย และภาวะเศรษฐกิจบีบรัด
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,397 คน ครู 57 คน
ปีการศึกษา
-

2516
ขยายชั้นเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1-2 เพื่อเปิดรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปี บริบูรณ์
ได้จัดให้มีการเรียนวิชาอนุกาชาดเข้าในหน่วยกิจกรรมพิเศษ ทุกชั้นที่มีอนุกาชาด
มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,460 คน ครู 57 คน

ปีการศึกษา 2517
- ผู้บริหารนางสาวลัดดา สัตย์วินจิ เป็นผู้แทนเจ้าของโรงเรียน นางสาวยี่สุ่น โลนา เป็นผู้จัดการ
และ นางสาวบุญเรือน หมั้นทรัพย์ เป็นครูใหญ่
- เริ่มเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน มีการแข่งขันกีฬาสี
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,502 คน ครู 60 คน
ปีการศึกษา 2518
- เริ่มจัดให้มีหัวหน้าสายและคณะกรรมการโรงเรียน
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,462 คน ครู 55 คน
ปีการศึกษา 2519
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,468 คน ครู 55 คน
ปีการศึกษา 2520
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,492 คน ครู 55 คน

ปีการศึกษา 2521
- ได้จัดให้มีการชุมนุมศิษย์เก่าขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมี นางสาวกัลยา วงศ์ประดู่ เป็นประธาน
ดาเนินการจัดงาน เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารเรียน
- โอนโรงเรียนเข้าเป็นของมิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2521 โดยมี นางสาวบุญเรือน
หมั้นทรัพย์ เป็นผู้ลงนามแทน
ผู้รับใบอนุญาต
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,504 คน ครู 57 คน
ปีการศึกษา 2522
- เปลี่ยนแปลงผู้จัดการ จาก นางสาวยี่สุ่น โลนา เป็น นางสาววชิรา กฤษบารุง
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,606 คน ครู 60 คน
ปีการศึกษา 2523
- นางสาวบุญเรือน หมั้นทรัพย์ เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่ นางสาววชิรา กฤษบารุง ผู้จัดการ
นางสาวจงจิต เจริญวิชา เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการ
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,635 คน ครู 60 คน
ปีการศึกษา 2524
- เปลี่ยนผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ จาก นางสาวจงจิต เจริญวิชา เป็น นางสาวลัดดา ทะนุผล
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,519 คน ครู 62 คน
ปีการศึกษา 2525
- ขอขยายชั้นเรียนระดับ ม.4-6 แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ ปีแรกเปิดเฉพาะ ม.4
- จัดสัมมนาครูประจาปี
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,638 คน ครู 68 คน
ปีการศึกษา 2526
- นางสาวสมปอง ทับปิง เป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
- ขยายชั้นเรียน ม.5 แผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,687 คน ครู 75 คน
ปีการศึกษา 2527
- ขยายชั้นเรียนถึงชั้น ม.6 แผนการเรียน อังกฤษ-คณิตศาสตร์
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,742 คน ครู 81 คน
ปีการศึกษา 2528
- เปลี่ยนตาแหน่งผู้จัดการ จาก นางสาวสมปอง ทับปิง เป็น นางสาวยีสุ่น โลนา
- สร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง ชื่อว่า “อาคารดวงหทัย” เป็นอาคาร 4 ชั้น ขนาด กว้าง 27 เมตร

ยาว 78 เมตร เพื่อใช้เป็นห้องเรียน โรงอาหาร ห้องประชุม ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาอังกฤษ
- เพิ่มแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอีก 1 แผน คือ แผนอังกฤษ-สังคม
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,720 คน ครู 83 คน
ปีการศึกษา 2529
- เปิดอาคารเรียน “อาคารดวงหทัย” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
- เปลี่ยนผู้บริหารตาแหน่งผู้จัดการ จาก นางสาวยี่สุ่น โลนา เป็น นางสาววีนา ชุนฟ้ง
- เพิ่มแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมปลายอีก 1 แผน คือ แผนวิทย์-คณิต
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,735 คน ครู 82 คน
ปีการศึกษา 2530
- เปิดบ้าน “มารีย์บริบาล” รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ที่มีอายุระหว่าง 2-3 ปี
- เปลี่ยนผูบ้ ริหารตาแหน่ง ครูใหญ่ จาก นางสาวบุญเรือน หมั้นทรัพย์ เป็น นางสาวดรุณี ศรีมงคล
- เปลี่ยนตาแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต จาก นางสาวบุญเรือน หมั้นทรัพย์ เป็น นางสาวบุญญา
นันทพรพิสุทธิ์
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,810 คน ครู 89 คน
ปีการศึกษา 2531
- เปลี่ยนหลักสูตรอนุบาล จาก 2 ปี เป็น 3 ปี และรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีบริบูรณ์
- สร้างห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ (Sound Lab)
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,896 คน ครู 77 คน
ปีการศึกษา 2532
- ขออนุญาตรับนักเรียนชายเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา จัดเป็นสหศึกษาในชั้น ป.1-6
- นางสาวรัช กร โรจน์ศรีส กุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีก ารศึก ษา 2531 ได้รับการคัดเลือกเป็น
นักเรียนดีเด่น รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
- สร้างศาลาพักร้อนสาหรับผู้ปกครอง ที่หน้าอาคารดวงหทัย 1 หลัง
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,115 คน ครู 82 คน
ปีการศึกษา 2533
- เปลี่ยนแปลงตาแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต จาก นางสาวบุญญา นันทพรพิสุทธิ์ เป็น
นางสาวสมปอง ทับปิง
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,239 คน ครู 87 คน
ปีการศึกษา 2534
- ปรับปรุงการใช้หลักสูตรใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับกาลสมัยในทุกระดับชั้น
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,375 คน ครู 85 คน

ปีการศึกษา 2535
- เปลี่ยนแปลงผู้จัดการ จาก นางสาววีนา ชุนฟ้ง เป็น นางสาวอุษณีย์ เหมบุตร
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,439 คน ครู 91 คน
ปีการศึกษา 2536
- เด็กหญิงเมธิรา กฤษณะเศรณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลพระราชทาน
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,529 คน ครู 103 คน
ปีการศึกษา 2537
- ฯพณฯ เปโตร คาเร็ตโต ผู้ก่อตั้งโรงเรียน ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2537 และจัดตั้งเป็น
กองทุน “กองทุนคาเร็ตโต” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้และสืบทอดเจตนารมณ์ของท่าน
- คัดเลือกนักเรียนเรียนดี ทุน Top –Ten นักเรียนที่จบ ม.3 เข้าเรียนต่อ ม.4
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,720 คน ครู 105 คน
ปีการศึกษา 2538
- โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ว่าเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จริยธรรมดีเด่น ประจาปี 2538
- จัดสรรทุนการศึกษา Top-Five สาหรับนักเรียนชั้น ป.6 เข้าเรียนต่อ ม. 1 ที่โรงเรียนนารีวิทยา
- นางสาวพรศิรินทร์ สุดแสง ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ด้านศิลปวัฒนธรรม
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,900 คน ครู 117 คน
ปีการศึกษา 2539
- นางสาวพรศิรินทร์ สุดแสง นักเรียนระดับมัธยมปลาย ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจาปี 2539
- ได้รับโล่รางวัลในด้านการประกวดการจัดกิจกรรมวันแม่ดีเด่นจากสภาสังคมสงเคราะห์ ประจาปี 2539
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,079 คน ครู 113 คน
ปีการศึกษา 2540
- เปลี่ยนแปลงตาแหน่งผู้จัดการ จาก นางสาวอุษณีย์ เหมบุตร เป็น นางสาวมะลิวัลย์ ปรมัตถ์วิโรจน์
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,155 คน ครู 127 คน
ปีการศึกษา 2541
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในการดาเนินงาน “โครงการ
โรงเรียนสีขาว” ได้ผลดี โดยสถานศึกษาปลอดจากสารเสพย์ติด การพนัน สื่อลามกและการทะเลาะวิวาท
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,249 คน ครู 133 คน
ปีการศึกษา 2542
- เปลี่ยนแปลงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ จาก นางสาวดรุณี ศรีมงคล เป็น นางสาวอุษณีย์ เหมบุตร

- การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับ ก่อนประถม ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา
2542-2546 จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- สัมมนาครูประจาปี “สิทธิมนุษยชนศึกษา”
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,277 คน ครู 134 คน
ปีการศึกษา 2543
- เปลี่ยนแปลงตาแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต จาก นางสาวสมปอง ทับปิง เป็น นางสาวสุภา
ทองอาไพ และตาแหน่งผู้จัดการ จาก นางสาวมะลิวัลย์ ปรมัตถ์วิโรจน์ เป็น นางสาวนรา นิยมไทย
- โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ใหญ่ ประจาปี
การศึกษา 2543
- สัมมนาครูประจาปี “สื่อศึกษา”
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,265 คน ครู 135 คน
ปีการศึกษา 2544
- เปลี่ยนแปลงตาแหน่งผู้จัดการ จาก นางสาวนรา นิยมไทย เป็น นางสาวสายทิพย์ ระดมกิจ
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,190 คน ครู 134 คน
ปีการศึกษา 2545
- เปลี่ยนแปลงตาแหน่งผู้จัดการ จากนางสาวสายทิพย์ ระดมกิจ เป็น นางสาววิไลวรรณ ยนปลัดยศ
และมอบหมายให้ นางสาวอารยา ภานุศรี เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
- ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนนาร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- นางสาวอรพิมพ์ รักษาผล ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน
- สัมมนาครูประจาปี “E.Q.” / “การสื่อสารเพื่อให้เกิดการเรียนรู้”
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,225 คน ครู 136 คน
ปีการศึกษา 2546
- เปลี่ยนแปลงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ จาก นางสาวอุษณีย์ เหมบุตร เป็น นางสาวอารยา ภานุศรี และ
นางสาวสุภาวดี แข็งกิจ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
- เปลี่ยนแปลงตาแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต จาก นางสาวสุภา ทองอาไพ เป็น นางสาวอุษณีย์
เหมบุตร
- นางสาวอรพิมพ์ รักษาผล ได้รับรางวัลชนะเลิศการแต่งคาประพันธ์ (กลอนสุภาพ)
- ปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้นให้ได้มาตรฐานตามการปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,177 คน ครู 131 คน
ปีการศึกษา 2547
- ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต คือ นางสาวอุษณีย์ เหมบุตร ผู้จัดการ คือ นางสาววิไลวรรณ ยนปลัดยศ
อาจารย์ใหญ่ คือ นางสาวอารยา ภานุศรี ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ คือ นางสาวสุภาวดี แข็งกิจ
- เปลี่ยนแปลงการใช้หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ

- สร้างหลังคาสนามอเนกประสงค์ พื้นสนามและประตูโรงเรียน ระยะเวลาดาเนินงาน วันที่ 15 มีนาคม –
31 สิงหาคม 2547 งบประมาณ 19,000,000 บาท
- สัมมนาครู “จิตวิญญาณครูตามแบบพ่อบอสโกและการจัดทาโครงงานกลุ่มสาระต่างๆ
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,121 คน ครู 135 คน
ปีการศึกษา 2548
- เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต จาก นางสาวอุษณีย์ เหมบุตร เป็น นางสาว ประยงค์ศรี
แย้มสุนทร
- เปลี่ยนตาแหน่งผู้จัดการ จาก นางสาววิไลวรรณ ยนปลัดยศ เป็น นางสาวศรีเวียง อาภรณ์รัตน์
- อบรมสัมมนาครูประจาปี “จิตวิญญาณครู”
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,171 คน ครู 133 คน
ปีการศึกษา 2549
- นางสาวประยงค์ศรี แย้มสุนทร ตาแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต นางสาวศรีเวียง อาภรณ์รัตน์
ตาแหน่งผู้จัดการ นางสาวอารยา ภานุศรี ตาแหน่งอาจารย์ใหญ่
- สร้างห้องสมุดดิจิตอลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 50 พรรษา ทาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล เป็นเงิน 800,000 บาท และใช้งบประมาณของโรงเรียน เงินบริจาคของผู้ปกครองและผู้มีจิต
ศรัทธา เป็นเงิน 120,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท
- จัดงานฉลองโรงเรียนครบ 50 ปี
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,197 คน ครู 137 คน
ปีการศึกษา 2550
- นางสาวประยงค์ศรี แย้มสุนทร ตาแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต นางสาวศรีเวียง อาภรณ์รัตน์
ตาแหน่งผู้จัดการ นางสาวอารยา ภานุศรี ตาแหน่งอาจารย์ใหญ่
- ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ (อนุบาล) “อักแนส” ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 71,441,601 บาท
- รับการประเมินคุณภาพ รอบ 2 จาก สมศ. ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2550
- สัมมนาครู “กระแสเรียก: การเป็นครู / "ระบบดูแลช่วยเหลือของคุณพ่อบอสโก”
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,072 คน ครู 134 คน
ปีการศึกษา 2551
- เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต จาก นางสาวประยงค์ศรี แย้มสุนทร เป็น นางสาวศรีเวียง
อาภรณ์รัตน์ และตาแหน่งผู้จัดการ
- เปลี่ยนแปลงผู้อานวยการ จาก นางสาวอารยา ภานุศรี เป็น นางสาวนรา นิยมไทย
- นางสาวศรีเวียง อาภรณ์รัตน์ และ นางประนอม ยอดสันติ ได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ครูอาวุโส จากคุรุสภา

-

เปิดอาคารเรียนอาคารมารีบริบาล
การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “ระดับทอง”
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) จากสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
สัมมนาครูโรงเรียนในสังกัดคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ “ครู: ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”
มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,028 คน ครู 134 คน

ปีการศึกษา
-

2552
นางสาวศรีเวียง อาภรณ์รัตน์ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ นางสาวนรา นิยมไทย ผู้อานวยการ
นางสาวนรา นิยมไทย ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย
ปรับปรุงห้องเรียน ห้องประกอบการเรียนการสอนเป็นห้องปรับอากาศ งบประมาณ 7,544,550 บาท
รัฐให้การอุดหนุนรายหัวนักเรียนจาก 60 % เป็น 70 % และนักเรียนอนุบาล 1 ได้รับอุดหนุนรายหัวทุก
คนที่มีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ เกินก่อน 16 พฤษภาคม
- จัดสัมมนาครูประจาปี หัวข้อ “สภาพสังคมไทยที่ท้าทายพันธกิจขององค์กร”
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,008 คน ครู 125 คน

ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
-

2553
นางสาวศรีเวียง อาภรณ์รัตน์ ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ นางสาวนรา นิยมไทย ผู้อานวยการ
นางสาวนรา นิยมไทย ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
เปิดอาคารเรียนอักแนส
ติดพัดลมไอน้าที่หอประชุม “หทัยนิรมล” ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 100,000 บาท
ปรับปรุงห้องเรียน ห้องประกอบ
งบประมาณ 480,000 บาท
ชมรมศิษย์เก่า ฯ จัดกิจกรรมเดิน -วิ่ง การกุศล ติดพัดลมไอน้าบริเวณสนามอเนกประสงค์ จานวน 14 ตัว
เป็น 321,077 บาท
เปิดสอน Intensive English Program ในระดับอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จัดอบรมสัมมนาครู หัวข้อ “อัตลักษณ์ของครูในโรงเรียนคาทอลิก”
มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,157 คน ครู 120 คน
2554
เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต จาก นางสาวศรีเวียง อาภรณ์รัตน์ เป็น นางสาวสมปอง ทับปิง
เปลี่ยนแปลงผู้จัดการ จาก นางสาวศรีเวียง อาภรณ์รัตน์ เป็น นางสาวสายทิพย์ ระดมกิจ
เปิดสอน Intensive English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จัดอบสัมมนาครูเชิงปฏิบัติการ ประจาปี “แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อนาคต”
ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกผู้รับใช้ฯ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนนารีวิ ทยา ซื้อ
เครื่องดนตรี Yamaha จานวน 33 ชิ้น จาก คุณดิลก ศิริโชติ เป็นเงิน 1,706,600 บาท คุณดิลก ลดให้
6,600 บาท คงเหลือที่จ่ายจริง 1,700,000 บาท

- ชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนนารีวิทยา จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล มอบเครื่องคอมพิวเตอร์
ทั้งชุด จานวน 50 ชุด สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 579,500 บาท
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,297 คน ครู 115 คน
ปีการศึกษา
-

2555
ปรับปรุงหอประชุมหทัยนิรมล อาคารดวงหทัย ชั้น 3 เป็นห้องแอร์ ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท
ปรับปรุงห้องสื่อการเรียนชั้น 3 เป็นห้องรับรองวิทยากร ใช้งบประมาณ 100,000 บาท
มีนักเรียนทั้งสิน 3,379 คน ครู 115 คน

ปีการศึกษา
-

2556
เปลี่ยนแปลงผู้อานวยการจาก นางสาวนรา นิยมไทย เป็น นางสาวอารยา ภานุศรี
เปลี่ยนแปลงผู้จัดการจาก นางสาวสายทิพย์ ระดมกิจ เป็น นางสาวอุรษา ทองอาไพ
นางสาวมีนา พึ่งพรพระ ศึกษาต่อทางด้านศาสนา
นางสาวสุนทรีย์ ลิ้มจี้จง ดูนักเรียนประจา
มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,381 คน ครู 113 คน ครูจ้างสอน 36 คน

ปีการศึกษา 2557
- นางสาวอารยา ภานุศรี ผู้อานวยการ ไปเรียนภาษาที่ประเทศอินเดีย เป็นเวลา 2 เดือน
- โรงเรียนได้ติดตั้งลิฟต์และก่อสร้างต่าง ๆ
- ปรับปรุงชั้นลอยที่หอประชุม เป็นห้องดนตรี
- ปรับปรุง ห้องธุรการ ห้องฝ่ายบุคลากร และเวทีสนามหน้าโรงเรียน
- มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,338 คน ครู 108 คน ครูจ้างสอน 50 คน

