
พ.ศ. 2455 เปดสอนครั้งแรก ชื่อ โรงเรียนอัมพวา “อัมพวันวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2455 โดยใชศาลาวัด 
อัมพวันเจติยารามเปนสถานที่เรียนเปดสอนใน ระดับประถมศึกษา ชั้น ป.1ป.3 มีครู 3 คน นักเรียน 
46 คน 

พ.ศ. 2464 เปดสอนชั้น ป.1ม.1 มีครู 4 คน นักเรียน 72 คน 

พ.ศ. 2467 เปดสอนชั้น ม.1ม.2 มีครู 4 คน นักเรียน 78 คน 

พ.ศ. 2473 สรางอาคารเรียนหลังที่ 1 ดวยเงินบริจาคของประชาชน 40,000 บาท โดยมีขุนนิกรนรารักษ นายอําเภอ 
อัมพวา เปนผูดําเนินการเปดสอนชั้น ป.1ม.4 มีครู 5 คน นักเรียน 91 คน 

พ.ศ. 2484 ตอเติมอาคารเรียนหลังที่ 1 อีก 3 หองเรียน โดยใชเงินงบประมาณสมทบกับเงินบริจาคของประชาชน 
ประมาณ 100,000 บาท ดําเนินการโดยทาน เจาอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม พระราชสมุทรเมธี (เจริญ 
ขนติโก) เปดสอนชั้น ม.1ม.6 มีครู 20 คน นักเรียนประมาณ 500 คน อาคารหลังที่ 1 อาคารขุนวงศ 
ทองดี อัศเวศน รื้อถอนเมื่อ พ.ศ. 2535 เพื่อสรางอาคารอเนกประสงคแทน 

พ.ศ. 2491 สรางอาคารหลังที่ 2 (อาคารขันตยาภรณ) ใชงบประมาณ 300,000 บาท สมทบกับเงินที่บริจาคของ 
ประชาชนอีก 10,000 บาท ดําเนินการโดย ทานเจาอาวาส และครูใหญ เปดสอนชั้น ม.1 ม.6 

พ.ศ. 2499 ศิษยเกาไดรวมมือกันกอตั้ง"สมาคมศิษยเกาอัมพวันวิทยาลัย"โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมการศึกษาของ 
โรงเรียน 

พ.ศ. 2503 สรางอาคารเรียนหลังที่ 3 แบบทรงไทย (อาคารทับทิม จั่นบุญมี) ดวยเงินงบประมาณ 478,000 บาท 
สมทบกับเงินบริจาคของนางทับทิม จั่นบุญมี 250,000 บาท 

พ.ศ. 2504 สรางอาคารดนตรี โดยใชเงินบํารุงการศึกษาสมทบกับเงินบริจาค รวมเปนเงินทั้งสิ้น 545,068 บาท ซึ่ง 
เปนเงินที่ประชาชนบริจาค 25,068 บาท (พ.ศ. 2512 ไดตอเติมเปน 2 ชั้น ดวยเงินบริจาคของ คุณจิตรา 
พรรคกลิน 30,000 บาท และไดรื้อถอน เมื่อ พ.ศ. 2537) 

พ.ศ. 2507 เขารวมโครงการ คมช. รุนที่ 1 ในการชวยเหลือของยูนิเซฟ สรางโรงฝกงานดวยเงินงบประมาณ 89,700 
บาท และใชเงินบํารุงการศึกษาจัดทําหอง สมุด หองวิทยาศาสตร โรงฝกงาน หองคหกรรมศิลป 
เกษตรกรรม ดนตรี และจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ เปนเงิน 80,000 บาท 

พ.ศ. 2510 สรางอาคารหลังที่ 4 ดวยเงินงบประมาณ 150,000 บาท และเงินบริจาคของขุนและนางนิกรนรารักษ 
150,000 บาท (ไดตอเติมใหเต็มตามแบบอีก 8 หองเรียน เมื่อ พ.ศ. 2513 โดยใชเงินงบประมาณ 
800,000 บาท และเงินมูลนิธิทับทิม จั่นบุญมี บริจาค 7,000 บาท) 

พ.ศ. 2515 สรางอาคารเกษตรกรรมศิลป 1 หลังขนาด 10 x 10.5 โดยใชเงินงบประมาณ 80,000 บาท (รื้อถอน พ.ศ. 
2537) 

พ.ศ. 2516 เปดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เปลี่ยนชื่อโรงเรียนอัมพวา "อัมพวันวิทยาลัย" เปนโรงเรียน 
อัมพวันวิทยาลัย 

พ.ศ. 2517 สรางอาคารอุตสาหกรรมศิลป 1 หลัง ใชเงินงบประมาณ 240,000 บาท



พ.ศ. 2520 สรางหอประชุมขนาด 24 x 26 เมตร ใชเงินงบประมาณ 900,000 บาท สรางอาคารเรียนแบบ 418 ก 
(19) ขนาด 905 x 93 เมตร จํานวนครึ่งหลัง เงินงบประมาณ 1,550,000 บาท 

พ.ศ. 2521 ตอเติมอาคารเรียนแบบ 418ก(19) ใหเต็ม รูปแบบใชเงินงบประมาณ 1,700,000 บาท (อาคาร 5) 

พ.ศ. 2524 สรางอาคาร 418 ค ใชเงินงบประมาณ 5,600,000 บาท (อาคารอัมพวัน 70) 

พ.ศ. 2530 สรางศาลา "อุทัยวรรณ" ดวยเงินบริจาค เปนที่ตั้งรูปหลอพระราชสมุทรเมธี อดีตเจาอาวาสวัดอัมพวัน 
เจติยาราม ผูมีอุปการะคุณแก โรงเรียนอัมพวัน วิทยาลัย 

พ.ศ. 2533 เขารวมโครงการโรงเรียนรวมพัฒนาการใชหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 

พ.ศ. 2535 สรางอาคารอเนกประสงค 3 ชั้น ดวยเงินงบประมาณ 10,700,000 บาท 

พ.ศ. 2537 สรางอาคารเรียน 424 ล (พิเศษ) ดวยเงินงบประมาณ 15,000,000 บาท เขารวมโครงการ รพชส. รุนที่ 3 

พ.ศ. 2538 สราง "สวนกาญจนาภิเษก" เปนเงิน 95,000 บาท เขารวมโครงการปฏิรูปการศึกษา 

พ.ศ. 2540 เขาโครงการยกระดับมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2540 สรางสนามคอนกรีต หนา 
โรงเรียน ดวยเงินปฏิรูปการศึกษา 400,000 บาท สรางอาคารอเนกประสงค 6 ชั้น ดวยงบประมาณ 
32,800,000 บาท (อยูระหวางดําเนินการกอสราง) กอสรางอาคาร อํานวยการ "ศรีวชิรวัฒน" จากเงิน 
บริจาคของนายบุญมากนางมวย ศรีวชิรวัฒน จํานวน 3,500,000 บาท (อยูระหวางดําเนินการ กอสราง) 

พ.ศ. 2541 เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ISSP (International Standard School Project) ของเขต 
การศึกษา 5 ตั้งแตปการศึกษา 2541 2544 

พ.ศ. 2542 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย มีอาคารเรียนถาวร 4 หลัง รวม 42 หองเรียน อาคารอเนกประสงค 3 ชั้น 1 
หลัง โรงฝกงาน 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง บานพักครู 12 หลัง สนามอเนกประสงค 1 สนาม 

พ.ศ. 2543 ปรับปรุงอาคารสถานที่ เปลี่ยนตําแหนงที่ตั้งของเสาธง และศาลาทรงไทย ที่ตั้งรูปหลอพระราชสมุทรเมธี 
ผูมีอุปการะคุณแกโรงเรียนใหอยูในที่เหมาะสมและสงางาม 

ปจจุบัน โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย มีอาคารเรียนถาวร 4 หลัง รวม 41 หองเรียน อาคารเอนกประสงค 3 ชั้น 1 
หลัง บานพักครู 12 หลัง สนามเอนกประสงค 2 สนาม




