ประวัติ
โรงเรี ยนสุ ริยวงศ์

ประวัติ

เมื่อปี ค.ศ. 1889 (พ.ศ. 2432) สมัยรัชกาลที่ 5 คณะมิชชันนารี ได้เข้า
มาเผยแผ่คริ สตศาสนา นาโดยศาสนาจารย์ อี.พี.ดัลแลป
(Rev.E.P.DUNLAP) และดร.เจมส์ ทอมสัน (Dr.JAMES THOMSON
M.D.) ในเดือนเมษายน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
(รัชกาลที่ 5) เสด็จประพาสจังหวัดราชบุรีและประทับ ณ ตาหนักหลุม
ดิน ศาสนาจารย์ อี.พี.ดัลแลป ได้ขอพระราชานุญาตทาพันธกิจเผยแผ่
พระกิตติคุณจัดตั้งโรงเรี ยนและโรงพยาบาล พระองค์ท่านจึงทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานตึ ก 2 ชั้น เพื่อทาพันธกิจ มิชชันนารี ชุดแรกที่ประจาการได้แก่ ดร.เจมส์ ทอมสัน ศาสนา
จารย์ ชาร์ ล ส อี .เอคเคิ ล (Rev.Charles E.Eckel) และภรรยา ต่ อ มาศาสนาจารย์เ อ.ดับ เบิ ล ยู.คู เ ปอร์
(Rev.A.W.Cooper) มารับหน้าที่สนับสนุ นพันธกิจในบางช่ วง กิจการเจริ ญขึ้นตามลาดับกระทัง่ ปี ค.ศ.
1891 มีการเพิ่มอาคารทาการอีก 1 หลังปี
ค.ศ.1896 (พ.ศ.2439) รั ฐ บาลต้ อ งการสร้ า งศาลากลางจั ง หวัด และต้ อ งการตึ ก เป็ นที่ พ ั ก ของ
สมุหเทศาภิบาล จึงจาเป็ นต้องย้ายสถานที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ยไปที่ตลาดใหม่ ซึ่ งมีตวั ตึกรวมอยู่ 2 หลัง เป็ นตึก 2 ชั้นและชั้นเดียวคณะมิชชันนารี
จึ งปรั บปรุ งซ่ อมแซมตึ กสองชั้นเป็ นที่ พกั มิชชันนารี ส่ วนอาคารอี กหลังเป็ นโรงเรี ยนซึ่ งเรี ยกกันว่า
“โรงเรียนอเมริกนั ” เปิ ดสอนเด็กชายและเด็กหญิงโดยไม่เก็บค่าเล่าเรี ยนในช่วง 20 ปี มีผรู ้ ่ วมงานคนไทย
หลายท่าน โรงเรี ยนนี้ได้ชื่อว่าเป็ นโรงเรี ยนราษฎร์แห่งแรกในจังหวัดราชบุรี
ปี ค.ศ. 1912 (พ.ศ. 2455) ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยต์ อ้ งการสร้างตลาดใหม่ในที่ที่โรงเรี ยนตั้งอยู่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯให้หม่อมเจ้าสฤษดิ์เดชเทศมนตรี
ขณะนั้น หาที่ต้ งั โรงเรี ยนใหม่ปี ค.ศ. 1913 (พ.ศ.2456) คณะมิชชันนารี ได้ยา้ ยมาอยูส่ ถานที่แห่งใหม่และ
สร้างอาคาร ไม้ 1 หลังอาคารโรงพยาบาลและบ้านพักครู ประกาศและได้ปลูกอาคาร 2 หลัง เป็ นบ้านพัก
ผูจ้ ดั การ 1 หลัง ตรงกลางเป็ นสนามเด็กเล่น มิชชันนารี ที่ดูแลพันธกิจได้แก่ศาสนาจารย์อาร์ ดับเบิลยู
โพสท์ ศาสนาจารย์พอล เอ เอกิ้น(Rev.Paul A.Eakin) และอาจารย์แหม่มคูเปอร์ ในเวลานั้น

เจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็ นข้าหลวงประจาจังหวัดราชบุรีได้ให้การสนับสนุนกิจการของ
โรงเรี ยนเป็ นอย่างดี คณะมิชชันนารี จึงเรี ยกชื่อโรงเรี ยนตามนามของท่านว่า “โรงเรียนสุ ริยวงศ์ ”
ปี ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473) รัฐบาลให้สิทธิโอนที่ดินเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของคณะมิชชันนารี จึงได้ออกโฉนดที่ดินของ
โรงเรี ยน ในนามของคณะอเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยน ต่อมา ปี ค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2479) นักเรี ยนมีจานวนมากขึ้น สถานที่
เรี ยนไม่เพียงพอจึงได้สร้างเป็ นเรื อนไม้ป้ ันหยา 2 ชั้นขึ้น
ปี ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) โรงเรี ยนได้รับเงินจากมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย สร้างอาคาร 4 ชั้น
ต่อมาปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) โรงเรี ยนได้รับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 1-7
และปี ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2516) ได้รับรองวิทยฐานะถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ปี ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) ได้สร้างอาคารเรี ยน 2 ชั้นแทนเรื อนไม้ป้ ันหยา และต่อเป็ น 3 ชั้น ต่อมาปี
ค.ศ.1997 - ค.ศ. 2000 ได้สร้างอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 4 ชั้น 12 ห้องเรี ยน พร้อมสระว่ายน้ าขนาดเล็กใช้ชื่อว่า
“อาคาร 111 ปี สุ ริยวงศ์ ”
ปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) - ปัจจุบนั ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ได้แต่งตั้งมน.ชัชวาล ร่ มโพธิ์ทอง ตาแหน่งผูอ้ านวยการ ผป.สุ รินทร์ ฟูจิตนิรันดร์ ตาแหน่งผูจ้ ดั การโรงเรี ยน
สุ ริยวงศ์ได้เจริ ญก้าวหน้าเป็ นลาดับ จากผูบ้ ริ หารชาวไทยที่ได้สืบสานเจตนารมณ์ของคณะมิชชันนารี
สู ้ฟันฝ่ าอุปสรรคนานับปการ จากวันนั้นถึงวันนี้เป็ นเวลา 127 ปี โรงเรี ยนสุ ริยวงศ์ตารงอยูเ่ พื่อสื บสาน
พันธกิจของพระเจ้าและดาเนินงานตามปรัชญา
ของมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
โดยมุ่งฝึ กอบรมและให้การศึกษาแก่เยาวชนไม่จากัด
เชื้อชาติ ศาสนา และฐานะของบุคคลให้ถึงพร้อมด้วย
การเป็ นพลเมืองดี มีชีวติ ที่สมบูรณ์ตามแบบ
พระเยซูคริ สต์

