
ประวตัโิรงเรียนดรุณานุกลู 

โรงเรียนดรุณานุกูล เป็นโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินกิจการโดยส านกัมิสซังคาทอลิก  เขตราชบุรี  เดิมทีโรงเรียนแห่งน้ี
บาทหลวงไดใ้ชโ้บสถค์าทอลิกนกับุญยาโกเบ  เป็นสถานท่ีส าหรับสอนค าสอนศาสนาคริสต ์ 

จนกระทั่งบาทหลวงอันเดร เชคกาเรลล่ีได้ขออนุญาตให้จัดตั้ งเป็นโรงเรียนราษฎร์ ในวนัท่ี                  
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 โดยมีบาทหลวงอนัเดร เชคกาเรลล่ี  เป็นเจา้ของและผูจ้ดัการ นายทองดี  เติมนาค      
เป็นครูใหญ่คนแรก ใช้อกัษรย่อของโรงเรียนว่า  “ ด.ก.”  ปัจจุบนัเปิดสอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา               
ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  รับนกัเรียนไปกลบัทั้งชาย – หญิง  อายุอยา่งต ่า  3  ปี  อยา่งสูง  17  ปี  เปิดท าการ
สอนตั้งแต่เวลา  08.00 น. – 16.00 น.  หยุดวนัเสาร์และวนัอาทิตย  ์ ตั้งอยู่เลขท่ี  74 ซอยบางจะเกร็ง  2                     
ถนนราษฏร์ประสิทธ์ิ  ต าบลแม่กลอง  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม   โทร.034-712-524               
โทรสาร.034-723-326    Email: darunanukul2491@hotmail.co.th   โดยมีพื้นท่ี  12  ไร่ 

โรงเรียนดรุณานุกูลมีอาคารเรียนทั้งส้ิน  4  อาคาร  แยกเป็นอาคารเรียนส าหรับนกัเรียนปฐมวยั  1  
หลงั  อาคารเรียนระดบัประถมศึกษา  2  หลัง  อาคารเรียนระดบัมธัยมศึกษา  1  หลงั  มีนักเรียนทั้งส้ิน  
1,059  คน  (จากการส ารวจ  ณ  วนัท่ี  10  มกราคม  2559)  และ  ครูชาย – ครูหญิง  จ  านวน  71  คน 

ปีการศึกษา 2502 –2511 บาทหลวงวิศิษฐ์ สินสมรส ได้รับแต่งตั้งเป็นผูจ้ดัการโรงเรียนและได้
ปรับปรุงกิจการของโรงเรียนใหก้า้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง 

ปีการศึกษา 2512 บาทหลวงบุญเล่ือน มัน่ทรัพย์(พระสังฆราชมีคาแอลบุญเล่ือน  มั่นทรัพย์)            
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูจ้ดัการโรงเรียนดรุณานุกลู แทนบาทหลวงวศิิษฐ ์สินสมรส 

ปีการศึกษา 2513 น้ีมีการเปล่ียนแปลงผู ้จ ัดการใหม่จากบาทหลวงบุญเล่ือน  มั่นทรัพย์ เป็น       
บาทหลวงวโิรจน์ อินทรสุขสันต ์และท าหนา้ท่ีครูใหญ่ดว้ย 

ปีการศึกษา 2517 มีนกัเรียนทั้งหมด 510 คน มีครูชาย-ครูหญิง 22 คน มีการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการ           
เป็นซิสเตอร์อรุณณี วนัมีเงิน และรับหน้าท่ีครูใหญ่ด้วย นอกนั้นได้มีการเปล่ียนแปลงผูรั้บใบอนุญาต             
เป็นบาทหลวงประเสริฐ นพคุณ ในปีการศึกษา 2518  มีนกัเรียน 377 คน  มีครู 20 คน 

ปีการศึกษา 2520 ตอนตน้ปีการศึกษาไดมี้การเปล่ียนแปลงครูใหญ่โดยแต่งตั้งให้ นางสาวบุญเรือน   
แสงสวา่ง  เป็นครูใหญ่แทน ปีน้ีมีนกัเรียน 273 คน ครู 18 คน 

ปีการศึกษา 2521 ไดรั้บอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจากอนุบาล 1 ถึงชั้น ม.ศ.3 ปีน้ีมีนกัเรียน 294 คน         
มีครูชาย-ครูหญิง 19  คน 

ปีการศึกษา 2523 ได้มีการเปล่ียนแปลงครูใหญ่จากนางสาวชลิตา(บุญเรือน)  แสงสว่าง เป็น      
บาทหลวงปัญญา  กฤษเจริญ(พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤเจริญ) ปีน้ีมีนักเรียน 339 มีครูชาย         
- ครูหญิง 20 คน และได้มีการเปล่ียนแปลงผู ้ลงนามแทนผู้รับ ใบอนุญาตจากบาทหลวงประเสริฐ              
นพคุณ เป็นบาทหลวงปัญญา กฤษเจริญ 

ปีการศึกษา 2527 ได้มีการเป ล่ียนแปลงผู ้จ ัดการเป็น ซิสเตอร์ สุดาพร  สวนจิตต์ ในปีน้ี                    
มีนกัเรียน 863 คน มีครูชาย-ครูหญิง 34 คน 



ปีการศึกษา 2528 มีนกัเรียนทั้งหมด 94 คน มีครูชาย – หญิง 36 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ไดมี้การเปล่ียน 
แปลงครูใหญ่จากบาทหลวงปัญญา กฤษเจริญ เป็นบาทหลวงเจษฎา บุญรติวงศ์ ปีน้ีมีการก่อสร้างอาคาร 
เรียนข้ึนใหม่ โดยมีบาทหลวงปัญญา กฤษเจริญ เป็นผูด้  าเนินงาน โดยประสานงานกัน นายปารเมศ         
ปวฒันานนท ์ฝ่ายสถาปัตยกรรม นายสุทิน มูลพฤกษ ์เป็นวศิวกรควบคุม ค านวณโครงสร้างวางผงั ออกแบบ
ท ารายการก่อสร้าง เป็นส่ิงปลูกสร้างชนิด “โครงสร้าง ค.ส.ล. ซ่ึงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ               
ตรงมุมก าแพงคอนกรีต ของโรงเรียนเป็นอาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งส้ิน 
4,123,277 บาท (ส่ีลา้นหน่ึงแสนสองหม่ืนแปดพนัสองร้อยเจด็สิบบาทถว้น) 

ปีการศึกษา 2529 ได้มีการเปล่ียนแปลงผู ้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากบาทหลวงปัญญา         
กฤษเจริญ เป็นบาทหลวงประดิษฐ ์วอ่งวารี ปีน้ีมีนกัเรียนทั้งหมด 1,052 คน มีครูชาย-หญิง 39 คน 

ปีการศึกษา 2530 มีนกัเรียนทั้งหมด 1,215 มีครูชายหญิง 42 คน ปีน้ีไดมี้การเปล่ียนแปลงครูใหญ่ 
จาก บาทหลวงเจษฎา บุญระติวงศ ์เป็นซิสเตอร์ สุดาพร สวนจิตต์ 

ปีการศึกษา 2531 มีนักเรียนทั้ งหมด 1,310 คน มีครูชาย-หญิง 45 คน ทางด้านอาคารสถานท่ี            
มีการปรับ พื้นท่ี ให้สูงพน้ระดบัน ้ าทะเล ซ่ึงเคยท่วมบริเวณสนามเสมอมา และตกแต่งบริเวณให้เหมาะสม
กบัเป็นท่ี ศึกษาหาความรู้ เป็นแบบอยา่งและเป็นศูนยก์ลางของชุมชน 

ปีการศึกษา 2535 มีนกัเรียน 1,484 คน ครูชายหญิง 54 คนปีน้ีไดมี้การเปล่ียนแปลงผูรั้บใบอนุญาต
จาก บาทหลวงประดิษฐ์ ว่องวารี เป็นบาทหลวงไพยง มนิราช และเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการ – ครูใหญ่ จาก       
ซิสเตอร์ สุดาพร สวนจิตต์ เป็นซิสเตอร์สุธี เจริญพานิชนอกจากน้ีทางโรงเรียนขออนุญาตเปล่ียนแปลง 
เคร่ืองแบบ นกัเรียนประถมและมธัยม 

ปีการศึกษา 2538 มีนักเรียนทั้ งหมด 1,814 คน คณะครูทั้ งหมด 66 คน ในปีน้ีซิสเตอร์สุริยา         
สัตยว์นิิจ ไดรั้บต าแหน่งผูช่้วยครูใหญ่แผนกอนุบาลแทนซิสเตอร์สุภาพร ฤทธิปัญญา 

ปีการศึกษา 2539 มีการขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มข้ึนอีก 1 บ่อ เปล่ียนหม้อไฟฟ้าจาก 30 แอมแปร์     
เป็น 160 แอมแปร์ ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศท่ีแผนกอนุบาลจ านวน 15 ห้องเรียน และจดัซ้ือเคร่ืองฉายภาพ 
ข้ามศีรษะจ านนวน 15 เคร่ืองท่ีแผนกอนุบาล อีกทั้งมีการสร้างหลังคากันแดดส าหรับ นักเรียนแผนก 
ประถม- มธัยม หลังจากซิสเตอร์สุธี เจริญพานิช ลาไปศึกษาต่อท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีซิสเตอร์ 
ประยงค์ศรี แยม้สุนทร เขา้มารับต าแหน่ง ผูจ้ดัการ-ครูใหญ่ แทน ปีน้ีมีจ  านวนนักเรียนทั้งสิน 1,877 คน 
พร้อมทั้งคณะ ครูจ านวน 72 คน 

ปีการศึกษา 2540 มีนักเรียนทั้งหมด 1,792 คน แยกเป็นอนุบาล 605 คนประถม 957 คน มธัยม    
230 คน ครูชาย-หญิง 70 คน ไดรั้บอนุญาตให้เปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียน ดงัน้ีระดบัอนุบาล 1-3   
เก็บไดปี้ละไม่เกิน 4,668 บาท ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 เก็บไดปี้ละไม่เกิน 4,668 บาท  โดยแบ่งเก็บปีละ  
2 คร้ัง ๆ ละเท่า ๆ กนั 

ปีการศึกษา 2541 ไดมี้การเปล่ียนแปลงผูล้งนามแทนผูรั้บใบอนุญาตจากบาทหลวงไพยง มนิราช 
เป็น บาทหลวงสกล ปันฉาย ปีน้ีมีนกัเรียนทั้งหมด 1,667 คน แยกเป็นอนุบาล 523 คนประถม 912 คน มธัยม 
232 คน ครูชาย -หญิง 75 คน นอกจากนั้ นย ังได้มีการเปล่ียนแปลงผู ้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายอนุบาลจาก                     
ซิสเตอร์สุริยา สัตยว์ินิจ เป็นซิสเตอร์ดุษฎี พงศ์จิรพนัธ์ุ มีการขออนุญาตสร้างอาคารเรียนดา้นทิศ ตะวนัตก 



ติดแม่น ้ าแม่กลองซ่ึงมี ช่ืออาคารว่า “วิศิษฐ์อนุสรณ์” และโรงเรียนได้รับรางวลั ห้องสมุด ดีเด่นจาก           
เขตการศึกษา 5 มีการสร้างห้องสมุด เป็นทรงเรือนใช้เป็นแหล่งขอ้มูลภูมิปัญญา ทอ้งถ่ิน มีการขออนุญาต 
เปิดบริบาลดรุณานุกูลเป็นนิติบุคคล รับเด็กนักเรียนอายุตั้ งแต่ 2 ปีบริบูรณ์ ได้รับรางวลั การประกวด      
สวดมนต์หมู่ท  านองสรภญัญะ ระดับจงัหวดั ระดับชั้นประถมศึกษาได้รับรางวลัชนะเลิศ การประกวด     
ขลุ่ยรีคอร์เดอร์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2541 ไดรั้บรางวลัเหรียญเงิน จากสมาคมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษา “ตะโพกจากยงัมีค่า
น ามาท าแผ่นบอร์ด” ในปีน้ีโรงเรียนได้รับรางวลัชนะเลิศการประกวดรถบุปผชาติประจ าปี 2541              
จากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2542 

ปีการศึกษา 2542 มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 1,535 คน แยกเป็นอนุบาล 505 คนประถม 825 คน 
มธัยม 205 คน ครูชาย-หญิง 62 คน และไดมี้การเปล่ียนแปลงผู ้บริหาร ดงัน้ี ต าแหน่งผูจ้ดัการจากซิสเตอร์
ประยงค์ศรี แยม้สุนทร เป็นบาทหลวงเสนอ ด าเนินสะดวก และต าแหน่งผูช่้วยครูใหญ่ฝ่ายอนุบาลจาก          
ซิสเตอร์ดุษฎี พงษ์จิรพนัธ์ุ เป็นซิสเตอร์นิตยา โจสรรค์นุสนธ์ิ ในปีน้ีโรงเรียนได้รับรางวลัรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ในการประกวดรถบุปผชาติ ประจ าปี  2542 จากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เ ม่ือว ันท่ี                    
12 เมษายน 2543 

ปีการศึกษา 2543 ได้มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารหลายต าแหน่ง ดังน้ี ต าแหน่งผูล้งนามแทน        
ผู ้รับใบอนุญาต จากบาทหลวงสกล ปันฉาย เป็นบาทหลวงเจษฎา บุญรติวงศ์ ต าแหน่งผู ้จ ัดการ                 
จากบาทหลวงเสนอ ด าเนินสะดวก เป็นบาทหลวงเจษฎา บุญรติวงศ์ และต าแหน่งครูใหญ่ จากซิสเตอร์
ประยงคศ์รี แยม้สุนทร เป็นบาทหลวงเจษฎา บุญรติวงศ ์

ปีการศึกษา 2544 กลางปีการศึกษา 2544 ซิสเตอร์ลดัดา ทศไพสนธิ ไดย้า้ยมาแทนซิสเตอร์ลาวลัย ์
ก็กเครือ เน่ืองจากลาไปศึกษาต่อ โรงเรียนได้มีการพฒันาปรับปรุงในหลายๆ ด้าน เช่น การเปิดห้อง
คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตใหม่ จ  านวน 48 เคร่ือง ติดตั้งระบบเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการสร้าง
เข่ือนหนา้อนุสาวรียน์กับุญยาโกเบ ปรับปรุงโรงอาคารและหอ้งน ้า 

ปีการศึกษา 2545 บาทหลวงชวลิต วินิตกูล ได้ยา้ยมารับต าแหน่ง อธิการ และเจ้าอาวาสวดั        
นกับุญยาโกเบ แม่กลอง และไดมี้การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารโรงเรียน จากบาทหลวงเจษฎา บุญรติวงศ ์เป็น 
บาทหลวงเสนอ ด าเนินสะดวก ปัจจุบนัโรงเรียนดรุณานุกูล มีอาคารเรียนทั้งส้ิน 4 อาคาร แยกเป็นอาคาร
เรียนส าหรับแผนกอนุบาล 1 หลัง อาคารเรียนระดับประถม 2 หลัง และอาคารเรียนระดับมธัยมศึกษา
ตอนตน้ 1 หลงั มีจ  านวนนกัเรียนทั้งส้ิน 1,333 คน บุคลากรครู 64 คน 

ปีการศึกษา 2548 บาทหลวงเสนอ ด าเนินสะดวกได้ยา้ยมารับต าแหน่ง อธิการ และเจ้าอาวาส        
วดันกับุญยาโกเบ แม่กลอง และไดมี้การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารโรงเรียน จากบาทหลวงเสนอ ด าเนินสะดวก 
เป็น บาทหลวงรุ่งเรือง สารสุข 

ปีการศึกษา 2549  บาทหลวงสุ รินทร์ จารย์อุุปการะ ได้ย ้ายมารับต าแหน่ง อธิการ และ                   
เจา้อาวาสวดันกับุญยาโกเบ แม่กลอง และได้มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารโรงเรียน จากบาทหลวงรุ่งเรือง   
สารสุข เป็นบาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ คุณพ่อได้พฒันาส่งเสริมนักเรียนศึกษาหาประสบการณ์      
จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนในปีน้ีมีนกัเรียนทั้งหมด 1,555 คน ครูชาย – ครูหญิง 65 คน 



ปีการศึกษา 2550 – 2554 บาทหลวงประสงค์  ยนปลดัยศ ได้ยา้ยมารับต าแหน่งอธิการโรงเรียน
ดรุณานุกลูและเจา้อาวาสวดันกับุญยาโกเบ แม่กลอง คุณพอ่ไดพ้ฒันาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมดา้นกีฬา
ของนักเรียน ได้จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมยั พฒันาบุคลากรครูด้านการอบรม สัมมนา ดูงาน 
ปรับปรุงจดัสวนและภูมิทศัน์โรงเรียน ปีน้ีมีนกัเรียนทั้งหมด 1,755 คน ครูชาย - ครูหญิง 73 คน 

ปีการศึกษา 2555 - 2559 มีการเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานสถานศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี 
โรงเรียนดรุณานุกูล บริหารจดัการโดยเครือสารสาสน์ โดยมี นายพิบูลย ์ ยงคก์มล เป็นผูแ้ทนรับใบอนุญาต            
ดร.สยมพร ทองเน้ือดี  เป็นผูจ้ดัการโรงเรียน บาทหลวงนิรุต  กิจเต่ง เป็นจิตตาธิการโรงเรียนดรุณานุกลู 

ปีการศึกษา 2555 - 2559 นางสาวสุธาทิพย ์ ทศัน์ศรี เป็นผูอ้  านวยการโรงเรียน 
ปีก า ร ศึกษา  255 9  ว ัน ท่ี  4  สิ งหาคม  25 59  เป ล่ี ยนแปลงผู ้อ  านวยก ารโรง เ รี ยน เ ป็น                           

นายบุรินทร์  แพรกอุดม  
ปีการศึกษา 2560 สังฆมณฑลราชบุรี เปล่ียนรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดรุณานุกูล   

จากการบริหารจดัการโดยเครือสารสาสน์ เป็นการด าเนินกิจการโดยส านกัมิสซงัคาทอลิก เขตราชบุรี โดยมี 
บาทหลวงประสงค์ ยนปลัดยศ เป็นผูอ้  านวยการโรงเรียนดรุณานุกูลและเจ้าอาวาสวดันักบุญยาโกเบ          
แม่กลอง 


