ประวัตโิ รงเรียนดรุณานุกลู
โรงเรี ยนดรุ ณานุกูล เป็ นโรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิ การ ดาเนิ นกิ จการโดยสานักมิสซังคาทอลิ ก เขตราชบุรี เดิ มทีโรงเรี ยนแห่ งนี้
บาทหลวงได้ใช้โบสถ์คาทอลิกนักบุญยาโกเบ เป็ นสถานที่สาหรับสอนคาสอนศาสนาคริ สต์
จนกระทั่ง บาทหลวงอัน เดร เชคกาเรลลี่ ไ ด้ข ออนุ ญ าตให้ จ ัด ตั้ง เป็ นโรงเรี ย นราษฎร์ ในวัน ที่
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 โดยมีบาทหลวงอันเดร เชคกาเรลลี่ เป็ นเจ้าของและผูจ้ ดั การ นายทองดี เติมนาค
เป็ นครู ใหญ่คนแรก ใช้อกั ษรย่อของโรงเรี ยนว่า “ ด.ก.” ปั จจุ บนั เปิ ดสอนตั้งแต่ช้ นั ก่อนประถมศึ กษา
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 รับนักเรี ยนไปกลับทั้งชาย – หญิง อายุอย่างต่า 3 ปี อย่างสู ง 17 ปี เปิ ดทาการ
สอนตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. หยุดวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งอยู่เลขที่ 74 ซอยบางจะเกร็ ง 2
ถนนราษฏร์ ป ระสิ ทธิ์ ต าบลแม่ ก ลอง อ าเภอเมื อ งฯ จัง หวัด สมุ ท รสงคราม โทร.034-712-524
โทรสาร.034-723-326 Email: darunanukul2491@hotmail.co.th โดยมีพ้นื ที่ 12 ไร่
โรงเรี ยนดรุ ณานุ กูลมีอาคารเรี ยนทั้งสิ้ น 4 อาคาร แยกเป็ นอาคารเรี ยนสาหรับนักเรี ยนปฐมวัย 1
หลัง อาคารเรี ยนระดับประถมศึ กษา 2 หลัง อาคารเรี ย นระดับมัธยมศึ ก ษา 1 หลัง มี นักเรี ยนทั้งสิ้ น
1,059 คน (จากการสารวจ ณ วันที่ 10 มกราคม 2559) และ ครู ชาย – ครู หญิง จานวน 71 คน
ปี การศึ กษา 2502 –2511 บาทหลวงวิศิษฐ์ สิ นสมรส ได้รับ แต่งตั้ง เป็ นผูจ้ ดั การโรงเรี ยนและได้
ปรับปรุ งกิจการของโรงเรี ยนให้กา้ วหน้าอย่างต่อเนื่ อง
ปี การศึ ก ษา 2512 บาทหลวงบุ ญ เลื่ อ น มัน่ ทรั พ ย์( พระสั ง ฆราชมี ค าแอลบุ ญ เลื่ อ น มัน่ ทรั พ ย์)
ได้รับแต่งตั้งเป็ นผูจ้ ดั การโรงเรี ยนดรุ ณานุกลู แทนบาทหลวงวิศิษฐ์ สิ นสมรส
ปี การศึ ก ษา 2513 นี้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู ้จ ัด การใหม่ จ ากบาทหลวงบุ ญ เลื่ อ น มั่น ทรั พ ย์ เป็ น
บาทหลวงวิโรจน์ อินทรสุ ขสันต์ และทาหน้าที่ครู ใหญ่ดว้ ย
ปี การศึกษา 2517 มีนกั เรี ยนทั้งหมด 510 คน มีครู ชาย-ครู หญิง 22 คน มีการเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การ
เป็ นซิ ส เตอร์ อรุ ณ ณี วันมี เงิ น และรั บ หน้า ที่ ค รู ใ หญ่ ด้วย นอกนั้นได้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผูร้ ั บ ใบอนุ ญาต
เป็ นบาทหลวงประเสริ ฐ นพคุณ ในปี การศึกษา 2518 มีนกั เรี ยน 377 คน มีครู 20 คน
ปี การศึกษา 2520 ตอนต้นปี การศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงครู ใหญ่โดยแต่งตั้งให้ นางสาวบุญเรื อน
แสงสว่าง เป็ นครู ใหญ่แทน ปี นี้มีนกั เรี ยน 273 คน ครู 18 คน
ปี การศึกษา 2521 ได้รับอนุ ญาตให้ขยายชั้นเรี ยนจากอนุ บาล 1 ถึงชั้น ม.ศ.3 ปี นี้ มีนกั เรี ยน 294 คน
มีครู ชาย-ครู หญิง 19 คน
ปี การศึ ก ษา 2523 ได้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงครู ใ หญ่ จ ากนางสาวชลิ ตา(บุ ญเรื อ น) แสงสว่า ง เป็ น
บาทหลวงปั ญญา กฤษเจริ ญ(พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปั ญญา กฤเจริ ญ) ปี นี้ มีนักเรี ยน 339 มี ครู ชาย
- ครู ห ญิ ง 20 คน และได้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู้ล งนามแทนผู้รั บ ใบอนุ ญ าตจากบาทหลวงประเสริ ฐ
นพคุณ เป็ นบาทหลวงปัญญา กฤษเจริ ญ
ปี การศึ ก ษา 2527 ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู้จ ัด การเป็ น ซิ ส เตอร์ สุ ดาพร สวนจิ ต ต์ ในปี นี้
มีนกั เรี ยน 863 คน มีครู ชาย-ครู หญิง 34 คน

ปี การศึกษา 2528 มีนกั เรี ยนทั้งหมด 94 คน มีครู ชาย – หญิง 36 คน ในภาคเรี ยนที่ 2 ได้มีการเปลี่ยน
แปลงครู ใหญ่จากบาทหลวงปั ญญา กฤษเจริ ญ เป็ นบาทหลวงเจษฎา บุญรติวงศ์ ปี นี้ มีการก่ อสร้ างอาคาร
เรี ย นขึ้ น ใหม่ โดยมี บ าทหลวงปั ญ ญา กฤษเจริ ญ เป็ นผูด้ าเนิ น งาน โดยประสานงานกัน นายปารเมศ
ปวัฒนานนท์ ฝ่ ายสถาปัตยกรรม นายสุ ทิน มูลพฤกษ์ เป็ นวิศวกรควบคุม คานวณโครงสร้างวางผัง ออกแบบ
ท ารายการก่ อ สร้ า ง เป็ นสิ่ ง ปลู ก สร้ า งชนิ ด “โครงสร้ า ง ค.ส.ล. ซึ่ งอยู่ ท างทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตรงมุมกาแพงคอนกรี ต ของโรงเรี ยนเป็ นอาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรี ยน ใช้งบประมาณในการก่อสร้ างทั้งสิ้ น
4,123,277 บาท (สี่ ลา้ นหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิ บบาทถ้วน)
ปี การศึ ก ษา 2529 ได้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู้ล งนามแทนผู้รั บ ใบอนุ ญ าตจากบาทหลวงปั ญ ญา
กฤษเจริ ญ เป็ นบาทหลวงประดิษฐ์ ว่องวารี ปี นี้มีนกั เรี ยนทั้งหมด 1,052 คน มีครู ชาย-หญิง 39 คน
ปี การศึกษา 2530 มีนกั เรี ยนทั้งหมด 1,215 มีครู ชายหญิง 42 คน ปี นี้ ได้มีการเปลี่ ยนแปลงครู ใหญ่
จาก บาทหลวงเจษฎา บุญระติวงศ์ เป็ นซิสเตอร์ สุ ดาพร สวนจิตต์
ปี การศึ ก ษา 2531 มี นัก เรี ย นทั้ง หมด 1,310 คน มี ครู ชาย-หญิ ง 45 คน ทางด้า นอาคารสถานที่
มีการปรับ พื้นที่ ให้สูงพ้นระดับน้ าทะเล ซึ่ งเคยท่วมบริ เวณสนามเสมอมา และตกแต่งบริ เวณให้เหมาะสม
กับเป็ นที่ ศึกษาหาความรู ้ เป็ นแบบอย่างและเป็ นศูนย์กลางของชุมชน
ปี การศึกษา 2535 มีนกั เรี ยน 1,484 คน ครู ชายหญิง 54 คนปี นี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงผูร้ ับใบอนุ ญาต
จาก บาทหลวงประดิ ษฐ์ ว่องวารี เป็ นบาทหลวงไพยง มนิ ราช และเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การ – ครู ใหญ่ จาก
ซิ สเตอร์ สุ ดาพร สวนจิ ตต์ เป็ นซิ สเตอร์ สุธี เจริ ญพานิ ชนอกจากนี้ ทางโรงเรี ย นขออนุ ญาตเปลี่ ยนแปลง
เครื่ องแบบ นักเรี ยนประถมและมัธยม
ปี การศึ ก ษา 2538 มี นัก เรี ย นทั้ง หมด 1,814 คน คณะครู ท้ งั หมด 66 คน ในปี นี้ ซิ ส เตอร์ สุ ริ ย า
สัตย์วนิ ิจ ได้รับตาแหน่งผูช้ ่วยครู ใหญ่แผนกอนุบาลแทนซิ สเตอร์ สุภาพร ฤทธิ ปัญญา
ปี การศึ ก ษา 2539 มี ก ารขุดเจาะบ่ อบาดาลเพิ่ ม ขึ้ นอี ก 1 บ่ อ เปลี่ ยนหม้อไฟฟ้ าจาก 30 แอมแปร์
เป็ น 160 แอมแปร์ ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศที่แผนกอนุ บาลจานวน 15 ห้องเรี ยน และจัดซื้ อเครื่ องฉายภาพ
ข้า มศี ร ษะจานนวน 15 เครื่ องที่ แผนกอนุ บ าล อี ก ทั้ง มี ก ารสร้ า งหลัง คากันแดดส าหรั บ นัก เรี ย นแผนก
ประถม- มัธ ยม หลัง จากซิ ส เตอร์ สุ ธี เจริ ญพานิ ช ลาไปศึ ก ษาต่ อที่ ป ระเทศสหรั ฐอเมริ ก า ได้มี ซิ ส เตอร์
ประยงค์ศรี แย้มสุ นทร เข้ามารั บตาแหน่ ง ผูจ้ ดั การ-ครู ใหญ่ แทน ปี นี้ มีจานวนนักเรี ยนทั้งสิ น 1,877 คน
พร้อมทั้งคณะ ครู จานวน 72 คน
ปี การศึ ก ษา 2540 มี นักเรี ยนทั้ง หมด 1,792 คน แยกเป็ นอนุ บาล 605 คนประถม 957 คน มัธยม
230 คน ครู ชาย-หญิง 70 คน ได้รับอนุ ญาตให้เปลี่ ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมการเรี ยน ดังนี้ ระดับอนุ บาล 1-3
เก็บได้ปีละไม่เกิน 4,668 บาท ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1-6 เก็บได้ปีละไม่เกิน 4,668 บาท โดยแบ่งเก็บปี ละ
2 ครั้ง ๆ ละเท่า ๆ กัน
ปี การศึกษา 2541 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผูล้ งนามแทนผูร้ ับใบอนุ ญาตจากบาทหลวงไพยง มนิ ราช
เป็ น บาทหลวงสกล ปั นฉาย ปี นี้มีนกั เรี ยนทั้งหมด 1,667 คน แยกเป็ นอนุบาล 523 คนประถม 912 คน มัธยม
232 คน ครู ชาย-หญิ ง 75 คน นอกจากนั้ นยัง ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู ้ช่ ว ยครู ใหญ่ ฝ่ ายอนุ บ าลจาก
ซิ สเตอร์ สุริยา สัตย์วินิจ เป็ นซิ สเตอร์ ดุษฎี พงศ์จิรพันธุ์ มีการขออนุญาตสร้างอาคารเรี ยนด้านทิศ ตะวันตก

ติ ดแม่ น้ า แม่ กลองซึ่ ง มี ชื่ ออาคารว่า “วิศิ ษ ฐ์อนุ สรณ์ ” และโรงเรี ยนได้รับ รางวัล ห้องสมุ ด ดี เด่ นจาก
เขตการศึกษา 5 มีการสร้ างห้องสมุด เป็ นทรงเรื อนใช้เป็ นแหล่งข้อมูลภูมิปัญญา ท้องถิ่ น มีการขออนุ ญาต
เปิ ดบริ บ าลดรุ ณานุ กูล เป็ นนิ ติบุ ค คล รั บ เด็ ก นัก เรี ย นอายุต้ งั แต่ 2 ปี บริ บูรณ์ ได้รับ รางวัล การประกวด
สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ ระดับจัง หวัด ระดับชั้นประถมศึ กษาได้รับ รางวัล ชนะเลิ ศ การประกวด
ขลุ่ยรี คอร์ เดอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจาปี 2541 ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน จากสมาคมวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่ งประเทศไทยจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา “ตะโพกจากยังมีค่า
นามาท าแผ่น บอร์ ด ” ในปี นี้ โรงเรี ย นได้รั บ รางวัล ชนะเลิ ศ การประกวดรถบุ ป ผชาติ ป ระจ าปี 2541
จากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2542
ปี การศึ กษา 2542 มี จานวนนักเรี ยนทั้งหมด 1,535 คน แยกเป็ นอนุ บาล 505 คนประถม 825 คน
มัธยม 205 คน ครู ชาย-หญิง 62 คน และได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริ หาร ดังนี้ ตาแหน่ งผูจ้ ดั การจากซิ สเตอร์
ประยงค์ศ รี แย้มสุ นทร เป็ นบาทหลวงเสนอ ดาเนิ นสะดวก และตาแหน่ งผูช้ ่ วยครู ใ หญ่ ฝ่ายอนุ บ าลจาก
ซิ สเตอร์ ดุษฎี พงษ์จิรพันธุ์ เป็ นซิ สเตอร์ นิตยา โจสรรค์นุสนธิ์ ในปี นี้ โรงเรี ยนได้รับ รางวัล รองชนะเลิ ศ
อัน ดับ 1 ในการประกวดรถบุ ป ผชาติ ประจ าปี 2542 จากเทศบาลเมื อ งสมุ ท รสงคราม เมื่ อ วัน ที่
12 เมษายน 2543
ปี การศึ ก ษา 2543 ได้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผูบ้ ริ ห ารหลายต าแหน่ ง ดัง นี้ ต าแหน่ ง ผูล้ งนามแทน
ผู้รั บ ใบอนุ ญ าต จากบาทหลวงสกล ปั น ฉาย เป็ นบาทหลวงเจษฎา บุ ญ รติ ว งศ์ ต าแหน่ ง ผู ้จ ัด การ
จากบาทหลวงเสนอ ดาเนิ นสะดวก เป็ นบาทหลวงเจษฎา บุ ญรติ วงศ์ และตาแหน่ งครู ใหญ่ จากซิ สเตอร์
ประยงค์ศรี แย้มสุ นทร เป็ นบาทหลวงเจษฎา บุญรติวงศ์
ปี การศึกษา 2544 กลางปี การศึกษา 2544 ซิ สเตอร์ ลดั ดา ทศไพสนธิ ได้ยา้ ยมาแทนซิ สเตอร์ ลาวัลย์
ก็ ก เครื อ เนื่ อ งจากลาไปศึ ก ษาต่ อ โรงเรี ย นได้มี ก ารพัฒ นาปรั บ ปรุ ง ในหลายๆ ด้า น เช่ น การเปิ ดห้ อ ง
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ตใหม่ จานวน 48 เครื่ อง ติดตั้งระบบเชื่ อมต่อเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต และการสร้ าง
เขื่อนหน้าอนุสาวรี ยน์ กั บุญยาโกเบ ปรับปรุ งโรงอาคารและห้องน้ า
ปี การศึ ก ษา 2545 บาทหลวงชวลิ ต วิ นิ ต กู ล ได้ย า้ ยมารั บ ต าแหน่ ง อธิ ก าร และเจ้า อาวาสวัด
นักบุญยาโกเบ แม่กลอง และได้มีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จากบาทหลวงเจษฎา บุญรติวงศ์ เป็ น
บาทหลวงเสนอ ดาเนิ นสะดวก ปั จจุบนั โรงเรี ยนดรุ ณานุ กูล มีอาคารเรี ยนทั้งสิ้ น 4 อาคาร แยกเป็ นอาคาร
เรี ย นส าหรับ แผนกอนุ บาล 1 หลัง อาคารเรี ย นระดับประถม 2 หลัง และอาคารเรี ย นระดับมัธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น 1 หลัง มีจานวนนักเรี ยนทั้งสิ้ น 1,333 คน บุคลากรครู 64 คน
ปี การศึ ก ษา 2548 บาทหลวงเสนอ ดาเนิ นสะดวกได้ย า้ ยมารั บ ตาแหน่ ง อธิ ก าร และเจ้า อาวาส
วัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง และได้มีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จากบาทหลวงเสนอ ดาเนิ นสะดวก
เป็ น บาทหลวงรุ่ งเรื อง สารสุ ข
ปี การศึ ก ษา 2549 บาทหลวงสุ ริ นทร์ จารย์ อุุ ปการะ ได้ ย ้า ยมารั บ ต าแหน่ ง อธิ ก าร และ
เจ้าอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง และได้มีการเปลี่ ยนแปลงผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จากบาทหลวงรุ่ งเรื อง
สารสุ ข เป็ นบาทหลวงสุ รินทร์ จารย์อุป การะ คุ ณพ่อได้พ ฒ
ั นาส่ ง เสริ ม นัก เรี ย นศึ ก ษาหาประสบการณ์
จากแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกโรงเรี ยนในปี นี้มีนกั เรี ยนทั้งหมด 1,555 คน ครู ชาย – ครู หญิง 65 คน

ปี การศึกษา 2550 – 2554 บาทหลวงประสงค์ ยนปลัดยศ ได้ยา้ ยมารั บตาแหน่ งอธิ การโรงเรี ยน
ดรุ ณานุกลู และเจ้าอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง คุณพ่อได้พฒั นาคุณภาพการศึกษาและส่ งเสริ มด้านกีฬา
ของนัก เรี ย น ได้จ ัดซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ท ัน สมัย พัฒ นาบุ ค ลากรครู ด้า นการอบรม สั ม มนา ดู ง าน
ปรับปรุ งจัดสวนและภูมิทศั น์โรงเรี ยน ปี นี้มีนกั เรี ยนทั้งหมด 1,755 คน ครู ชาย - ครู หญิง 73 คน
ปี การศึ ก ษา 2555 - 2559 มี ก ารเปลี่ ย นรู ปแบบการบริ หารงานสถานศึ ก ษา สั งฆมณฑลราชบุ รี
โรงเรี ยนดรุ ณานุกูล บริ หารจัดการโดยเครื อสารสาสน์ โดยมี นายพิบูลย์ ยงค์กมล เป็ นผูแ้ ทนรับใบอนุญาต
ดร.สยมพร ทองเนื้อดี เป็ นผูจ้ ดั การโรงเรี ยน บาทหลวงนิรุต กิจเต่ง เป็ นจิตตาธิการโรงเรี ยนดรุ ณานุกลู
ปี การศึกษา 2555 - 2559 นางสาวสุ ธาทิพย์ ทัศน์ศรี เป็ นผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ปี การศึ ก ษา 2559 วั น ที่ 4 สิ งหาคม 2559 เปลี่ ยนแปล งผู้ อ านวยการโรงเรี ยนเป็ น
นายบุรินทร์ แพรกอุดม
ปี การศึกษา 2560 สั งฆมณฑลราชบุรี เปลี่ ยนรู ปแบบการบริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนดรุ ณานุ กูล
จากการบริ หารจัดการโดยเครื อสารสาสน์ เป็ นการดาเนิ นกิจการโดยสานักมิสซังคาทอลิก เขตราชบุรี โดยมี
บาทหลวงประสงค์ ยนปลัดยศ เป็ นผูอ้ านวยการโรงเรี ย นดรุ ณ านุ กูล และเจ้า อาวาสวัด นัก บุ ญยาโกเบ
แม่กลอง

