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โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เดิมชื่อโรงเรียนเซนต์โยแซฟ พ.ศ. 2471 (ค.ศ.1928) บาทหลวงริชชาร์ด
เจ้าอาวาสวัดโรมันคาทอลิกบ้านโป่ง (วัดนักบุญยอแซฟปัจจุบัน) ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน มีฐานะเป็น
โรงเรียนประชาบาลประเภทประชาชนจัดตั้ง โดยใช้โบสถ์หลังเก่า ซึ่งเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวริมทางรถไฟสายใต้
ใกล้สถานีรถไฟบ้านโป่งมีบาทหลวงริชชาร์ด เป็นผู้จัดการคนแรก
พ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1928) บาทหลวงกาเยตาโน ปาซอตตี ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี สมัยนั้นได้มอบให้
บาทหลวงบีนัฟโฟ เจ้าอาวาสใหม่เป็นผู้จัดการ และนายประสิทธิ์ กิจเจริญ เป็นครูใหญ่
พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่เป็นเรือนครึ่งตึกครึ่งไม้ ขนานกับทางรถไฟ ปัจจุบัน
อาคารเรียนหลังนี้ถูกรื้อถอนไปแล้ว
พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) ท่านสมทูต ตราปีแยร์ กระทาพิธีเปิดป้ายโรงเรียนซึ่งเวลานั้นมีชื่อว่า
“โรงเรียนเซนต์โยแซฟ” ในปีนี้ท่านบาทหลวงปีนัฟได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนฐานะจาก
โรงเรียนประชาบาล
ประเภทประชาชนจัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์เปิดทาการสอนทั้งประเภทกลางวันและ
กลางคืน โดยท่านบาทหลวงปีนัฟโฟ ดารงตาแหน่งทั้งผู้จัดการและครูใหญ่ (ใบอนุญาตลงวันที่ 28 มกราคม
2475)
พ.ศ. 2477 (ค.ศ. 1934) กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เปลี่ยนฐานะโรงเรียนจากประเภทสามัญ
ศึกษาเป็นประเภทวิสามัญศึกษาแผนกภาษาอังกฤษที่ 3 โดยสังกัดในแผนกโรงเรียนราษฎร์กองสามัญศึกษา
กรมศึกษาธิการได้เปลี่ยนผู้จัดการเป็นบาทหลวงชาลส์ โบเอ็ดตี และเปลี่ยนครูใหญ่เป็นนายประสิทธิ์ กิจเจริญ
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 กันยายน
2477)
พ.ศ. 2478 (ค.ศ.1935) บาทหลวงแตร์ปิง มาเป็นอธิการแทน บาทหลวงยอแซฟ ปีนัฟโฟ ซึ่งลาไป
ประเทศอิตาลีได้เริ่มสร้างโบสถ์ใหม่และสร้างตึกเรียนหลังที่ขนานกับโบสถ์ขึ้น ปัจจุบันอาคารเรียนหลังนี้ถูกรื้อ
ถอนไปแล้ว
พ.ศ. 2479 (ค.ศ.1936) ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งโรงเรียนเป็นประเภทสามัญ
ศึกษาตามเดิม และได้ขยายตึกเรียนหลังนี้ที่ขนานกับทางรถไฟให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับจานวน
นักเรียน บาทหลวงแตร์ปงิ ได้รบั อนุญาตให้เป็นผูจ้ ัดการแทนบาทหลวงชาลส์ โบเอ็ดตี ซึ่งไปประชุมคณะที่
ประเทศอิตาลี
พ.ศ. 2482 (ค.ศ.1939) บาทหลวงแตร์ปิง เดินทางกลับประเทศอิตาลี และบาทหลวงเซซาร์ กัสเตลลี
โน ได้รับอนุญาตเป็นผู้จัดการแทน
พ.ศ. 2483 (ค.ศ. 1940) โรงเรียนเซนต์โยแซฟ แผนกหญิง ได้รับอนุญาตให้แยกไปจัดตั้งเป็นอีก
โรงเรียนหนึ่งต่างหาก โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “นารีวุฒ”ิ ปีนี้บาทหลวงแฮกเตอร์ฟรีเยลีโอ มาเป็นผู้จัดการแทน
บาทหลวง เซซาร์ กัสเตลลีโน ซึ่งเดินทางไปประเทศอิตาลีและบาทหลวงการ์โล กาเซตตา มาเป็นอธิการ

แทนบาทหลวงแตร์ปิง ในปีการศึกษานี้มีครู 17 คน นักเรียน 329 คน แบ่งเป็น นักเรียนประจา 57 คน แบะ
นักเรียนไป-กลับ 272 คน โรงเรียนได้รับอนุญาตเลขที่ 3/2483 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2483
พ.ศ. 2484 (ค.ศ.1941) กระทรวงศึกษาการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนเซนต์โยแซฟ” เป็น
โรงเรียน “สารสิทธิ์พิทยาลัย” ตามใบอนุญาตลงวันที่ 2/2484 ลงวันที่ 24 มกราคม 2484 ซึ่งชื่อใหม่นี้ คุณ
พระเรี่ยม วิรัชพากย์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจากรุงปารีส เป็นผู้ตั้งชื่อให้ใหม่โดยเทียบคา “สารสิทธิ์” ใกล้
กับคาว่า “ซาเลเซียน” อันเป็นชื่อคณะนักบวช ที่นักบุญยวงบอสโก เป็นผู้ตั้งขึ้น เหตุผลในการเปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนเพื่ออนุโลมตามความประสงค์ของรัฐบาล และความยินยอมของประชาชนชาวไทย ปีนี้บาทหลวงสนิท
ลุลิตานนท์ ได้รับอนุญาตเป็นผู้จัดการแทนบาทหลวง ฟรีเยรีโอ ซึ่งย้ายไปประจาที่อื่น
พ.ศ. 2485 (ค.ศ.1942) นายประสิทธิ์ กิจเจริญ ครูใหญ่ลาออก จึงได้ขอบรรจุนายสิริ พีระพันธ์ เป็น
ครูใหญ่แทน
พ.ศ. 2487 (ค.ศ.1944) บาทหลวงมารีโอ รูแซตดู เป็นอธิการ ได้อพยพนักเรียนประจาหนีสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ไปอยู่บางนกแขวก
พ.ศ. 2488 (ค.ศ.1945) บาทหลวงเปโตรคาเร็ตโต เป็นอธิการแทนบาทหลวงมารีโอ รูแซตดู ซึ่งย้ายไป
ประจาที่กรุงเทพฯ ปีนี้ได้ย้ายนักเรียนประจากลับจากบางนกแขวกเนื่องจากสงครามสิ้นสุดลง โรงเรียนได้
รับรองวิทยฐานะ ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2489 ตามใบรับรองวิทยฐานะ ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2489 ปี
นี้บาทหลวงยอแซฟ วิตาลี ได้รับอนุญาตเป็นผู้จัดการ
พ.ศ. 2490 (ค.ศ.1947) โรงเรียนได้รับอนุญาตให้สอนภาษาจีนกลาง ทั้งแผนกกลางวันและกลางคืน
และได้เริ่มวางโครงการเพื่อเปิดสอนชั้นเตรียมอุดมศึกษาด้วย
พ.ศ. 2491 (ค.ศ.1948) ได้เปิดสอนชั้นเตรียมอุดมศึกษาขึ้นเป็นปีแรก นายสิริ พีระพันธ์ ลาออกและ
นายลิลิต คเชนทร์ทวา ได้รับอนุญาตให้เป็นครูใหญ่แทน
พ.ศ. 2492 (ค.ศ.1949) เปิดสอนถึงขั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2 และได้ขยายบริเวณโรงเรียนกว้างขวาง
ออกไปอีกโดยย้ายสนามฟุตบอลไปไว้ทางด้านเหนือของโรงเรียนและเนื้อที่ของโรงเรียนมีประมาณ 12,000
ตารางเมตร
พ.ศ. 2493 (ค.ศ.1950) บาทหลวงสนิท สุลติ านนท์ เข้ารับหน้าที่อาจารย์ใหญ่ แทนนายลิลิต คเชนทร์
ทวา
พ.ศ. 2494 (ค.ศ.1951) สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4 ชั้น เริ่มสร้าง
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951) และได้สร้างเสร็จตามโครงการ เมื่อปี พ.ศ. 2497 (ค.ศ.
1954) โดยมีบาทหลวงแฮกเตอร์ ฟรีเยรีโอ เป็นอธิการ
พ.ศ. 2496 (ค.ศ.1953) บาทหลวงสนม วีระกานนท์ มารับหน้าที่อาจารย์ใหญ่ แทนบาทหลวงสนิท ลุ
ลิตานนท์ ซึ่งย้ายไปรับตาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปีนมี้ ีครู 56 คน
นักเรียนประจา 390 คน และนักเรียนไป-กลับ 1,260 คน
พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์ กลับมารับตาแหน่งอาจารย์ใหญ่อย่างเดิม
บาทหลวงสนม วีระกานนท์ ย้ายไปอยู่โรงเรียนแสงทองวิทยา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พ.ศ. 2506 (ค.ศ.1963) บาทหลวงยวง โกลมบีนี มาเป็นอธิการ ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นตึก 4
ชั้น ตามใบอนุญาตขอสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) โดยสร้างเพียง
ครึ่งเดียว ต่อมาวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) ได้ขอสร้างต่อเติมจนอาคารเสร็จสมบูรณ์
พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) บาทหลวงอัลบีโนปองคีโอเน มารับตาแหน่งอธิการ แทนบาทหลวงยวงโกลม
บีนี ซึ่งย้ายไปรับตาแหน่งอธิการโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกที่กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) บาทหลวงอันตนนีโอ สมิท มารับตาแหน่งอธิการ แทนบาทหลวงอัลบีโน
หองกีโอเน ซึ่งย้ายไปประจาสานักงานซาเลเซียนที่กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) บาทหลวงไรมุนโดการ์เซีย มารับตาแหน่งอธิการ ได้มีการสร้างอาคารเรียน
ตึก 4 ชั้น หลังที่สามรวม 16 ห้องเรียน สร้างห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องกิจกรรมลูกเสือ ห้องกิจกรรมต่างๆ และห้อง
ธุรกิจศิลป์ สั่งซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไทยประมาณ 20 เครื่อง ปัจจุบันห้องดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) บาทหลวงประพนธ์ ชัยเจริญ มารับตาแหน่งอธิการได้โยกย้ายปรับปรุง
ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องทาการครู และจัดการสร้างห้องประชุมอันสง่างาม
ทันสมัยและชั้นล่างเป็นโรงอาหารพื้นหินอ่อน
พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) บาทหลวงยวง โกลมบีนี มารับตาแหน่งอธิการ แทนบาทหลวงประพนธ์ ชัย
เจริญ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงของคณะนักบวชซาเลเซียนในประเทศไทย นับว่าเป็นคนไทยคนแรกที่
ได้รับตาแหน่งนี้ ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล ส่วนหนึ่งมีการสร้างอนุสาวรีย์นักบุญยวงบอสโก
สร้างห้องสมุดปรับอากาศ ในสมัยที่บาทหลวงสมชาย กิจนิซี เป็นผู้จัดการ สร้างเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเพิ่ม
เป็น 50 เครื่อง
พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) บาทหลวงปอล ตราบุ๊กกี้ มารับตาแหน่งอธิการ แทนบาทหลวงยวง โกลมบีนี
มีการสร้างห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ซื้อเครื่องพิมพ์ดีดีภาษาอังกฤษ 48 เครื่อง เปลี่ยนโต๊ะเรียนคู่เป็นโต๊ะ
เดี่ยวปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเกตบอลส่วนที่เหลือทั้งหมดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตใหม่มาเสริมของเดิม
หลายสิบชิ้นเปลี่ยนเครื่องแบบนักดนตรีวงโยธวาทิต ชุดใหญ่เป็นสีแดง-ขาว มีความริเริ่มที่จะจัดให้มเี ครื่องแบบ
ครูสารสิทธิ์ฯ ในสมัยที่บาทหลวงชโย เวชยันต์ เป็นผู้จัดการ
พ.ศ. 2529 (ค.ศ.1986) บาทหลวงวีระ เจนผาสุก มารับตาแหน่งแทนบาทหลวงปอล ตราบุ๊กกี้ ซึ่งย้าย
ไปเป็นอธิการโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก กรุงเทพฯ กาหนดให้ครูสารสิทธิ์ฯ แต่งเครื่องแบบในการสอนตั้งแต่ปี
การศึกษา 2530 และได้มีการสร้างอาคารตึกสี่ชั้นขึ้นอีก 1 หลัง คืออาคารมารีย์อุปถัมภ์ เริ่มก่อสร้างในวันที่
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 และเสร็จในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ค่าก่อสร้างและสิ่งประกอบต่างๆ รวม
11 ล้านบาทเศษ กระทาพิธีเปิดและเสกอาคารใหม่ในวันที่ 3 กันยายน 2531 อาคารหลังนี้ สร้างในปีมหา
มงคล 3 ประการ ประการแรกเป็นปีแม่พระศักดิ์สิทธิ์ ทางโรงเรียนจึงได้ตั้งชื่ออาคารนี้ว่า “อาคารมารีย์
อุปถัมภ์” ประการที่สองเป็นปี “ดอนบอสโก 88” คือครบรอบ 100 ปี มรณภาพของนักบุญยวง บอสโก ผู้
ก่อตั้งคณะซาเลเซียน และประการที่สาม เป็นปีมหามงคลเฉลิมฉลองพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทางโรงเรียนจึงได้จัดประดิษฐานพระรูปของแม่พระ นักบุญยวง
บอสโก พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ไว้เพื่อการเคารพกราบไหว้
บูชาในแต่ละชั้นของตึก อาคารหลังนี้ชั้นล่างเป็นโรงประชุมใช้สาหรับแสดงกิจกรรมได้ ชั้นที่สองเป็นห้องสมุด

ปรับอากาศ 2 ห้อง สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 1 ห้องเรียน สาหรับระดับมัธยมศึกษา 1 ห้อง เป็นห้อง
ประชุมปรับอากาศ รับได้ประมาณ 100 คน 1 ห้อง ห้องประชุมเล็กปรับอากาศสาหรับสมาคมศิษย์เก่าสาร
สิทธิ์พิทยาลัย 1 ห้อง
พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) บาทหลวงประธาน ศรีดารุณศีล ดารงตาแหน่งอธิการ แทนบาทหลวงวีระ
เจนผาสุก บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์ ดารงตาแหน่งผู้จัดการ โรงเรียนได้พัฒนาปรับปรุงโรงเรียนในทุกด้านไม่
ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่ วิชาการ จริยธรรม ดนตรี กีฬา เน้นการอบรมและการพัฒนาครูและนักเรียนด้าน
จิตใจ ทางด้านวัตถุได้ปรับปรุงห้องน้าและที่ดื่มน้าใหม่ ปรับปรุงโต๊ะและเก้าอี้ของนักเรียน และครูทั้งหมด
ปรับปรุงโรงอาหารและวิธีบริหารขายอาหาร สร้างสนามเด็กเล่นและสนามตะกร้อใหม่ สร้างห้องอานวยการ
ธุรการ สร้างห้องวิชาการต่างๆ เช่น ห้องแนะแนว ห้องโสตฯ ห้องทะเบียน-วัดผล ห้องผลิตสื่อการสอน ห้อง
ดนตรี ห้องนาฏศิลป์ ห้องคณิตศาสตร์ ทัง้ ประถมและมัธยม ปรับปรุงห้องสมุด แบ่งห้องทางานครูมัธยมแยก
ตามหมวดต่างๆ เช่น ห้องหมวดภาษาไทย ห้องหมวดสังคม ฯลฯ สร้างห้องทาการครูประถม แยกจากมัธยม
สร้างห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษสาหรับมัธยมขนาด 60 ที่นั่ง 4 โปรแกรม นาคอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรการ
โรงเรียน จัดซือ้ คอมพิวเตอร์สีจานวน 130 เครื่อง สาหรับให้นักเรียนได้เรียนตั้งแต่ระดับประถมถึงระดับมัธยม
จัดซื้ออุปกรณ์วงโยธวาทิตให้ได้มาตรฐาน สร้างห้องจริยธรรม จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาซาเลเซียน ซึ่งจัดทา
ข้อสอบสาหรับบริหารโรงเรียนเครือ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าแข่งขันทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศทั้งด้าน
วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ ได้ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมาก จัดระบบงบประมาณให้แก่แผนกและหมวด
ต่างๆ อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะงบประมาณด้านห้องสมุด รวมทั้งด้านการจัดสวัสดิการเพื่อเพิ่มขวัญและ
กาลังใจให้แก่ครู
พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) บาทหลวงสมชาย กิจนิซี มารับตาแหน่งอธิการ แทนบาทหลวงประธาน ศรี
ดารุณศีล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์
ยังคงดารงตาแหน่งผู้จัดการโรงเรียน การพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนได้กระทาอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารชุดก่อน
ได้จัดสร้างห้องมินิเธียเตอร์ที่ทันสมัยขึ้น เพื่อใช้เป็นห้องสอนจริยธรรมซึ่งยังสามารถใช้เป็นห้องประชุมได้ด้วย
รับผู้ชมได้ 200 คน และปรับปรุงสถานที่อานวยความสะดวกต่างๆ สาหรับนักเรียนประจา ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศตามห้องเรียนต่างๆ โดยมีโครงการที่จะให้ห้องเรียนทุกห้องเรียนเป็นห้องเรียนปรับอากาศ
ทั้งหมด ภายในระยะเวลา 3 ปี ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องทางานครูทุกห้อง สร้างห้องปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษสาหรับประถมที่ทันสมัยลักษณะเป็นวงกลม ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพความสามารถของครูโดย
เน้นการส่งครูเข้าอบรมสัมมนาในวิชาการต่างๆ
ให้ทุนแก่ครูในการศึกษาต่อปริญญาโท
และศึกษาต่อ
ต่างประเทศ สนับสนุนให้คณะครูไปดูงานต่างประเทศทั้งประเภทบุคคลและเป็นกลุ่ม
พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์ รับตาแหน่งอธิการและผู้จัดการโรงเรียนการ
พัฒนาโรงเรียนยังคงกระทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ ที่กาลังเปลี่ยนแปลงไป
ได้สร้างที่ประชุมนักเรียนมัธยมใหม่ สร้างประตูทางเข้า-ออก ที่สวยงามและกว้างขึ้น เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดีขึ้น ปรับปรุงและยกระดับสนามบาสใหม่ 4 สนาม ปรับปรุงสนาม
ฟุตบอล 1 สนาม ได้อนุมัติงบประมาณโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ ให้เป็น
ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยอนุมัติงบประมาณจัดหาซื้อเครื่องดนตรีไทย เน้นการส่งครูเข้าอบรมสัมมนาและดูงาน

เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งด้าน
วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ทางด้านดนตรีได้ประสบความสาเร็จระดับ
นานาชาติ ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมและจริยธรรม โดยการจัดอบรมสัมมนา และ
สนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับการอนุมัติงบประมาณสร้างอาคารเสริมการเรียนเป็นอาคาร 7 ชั้น
กว้าง 13 เมตร ยาว 31 เมตร เริ่มการก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2540
นอกจากนั้นได้จัดโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศสาหรับนักเรียน ในลักษณะโครงการแลกเปลี่ยน
โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง โดยเริ่มโครงการแรกกับโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) โรงเรียนได้เริ่มก่อสร้างอาคารเสริมการเรียนการสอนโดยได้เปลี่ยนแบบ
แปลนจากเดิมเป็นอาคารสูง 8 ชั้น กว้าง 16 เมตร ยาว 33 เมตร ในปี้นี้โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยร่วมกับ
สมาคมศิษย์เก่าฯ และสมาคมผู้ปกครองและครู ได้ประชุมจัดทาโครงการที่จะก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ
72 พรรษา เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีกทั้งเป็นศูนย์กีฬาในร่มและสระว่ายน้าขนาดมาตรฐานให้เสร็จภายใน 5 ปี เป็นอาคารขนาดกว้าง 28 เมตร
ยาว 100 เมตร
พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) โรงเรียนได้ปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนครั้งใหญ่
โดยเซ็นสัญญากับบริษัท ไอบีเอ็ม เพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 150 เครื่อง มูลค่า 9 ล้านบาท โดยระบบ
เงินผ่อนเป็นเวลา 3 ปี พร้อมกันนั้นได้จัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนซึ่งสามารถบริการบุคคลภายนอก
ได้ด้วย ได้ติดตั้งเครื่องฉายข้ามศีรษะทุกห้องเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ปลายเดือนมกราคม ได้ก่อสร้างอาคาร 8 ชั้น แล้วเสร็จและเริ่มใช้ทาการใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 34 ล้านบาท โดยตั้งชื่ออาคาร “ไมเกิ้ล รัว” ประกอบด้วยชั้นต่างๆ ดังนี้
ชั้นที่ 1 โรงครัวก่อสร้างและออกแบบอย่างทันสมัย
ชั้นที่ 2 ศูนย์บริการการศึกษาซาเลเซียนและที่พักแม่ครัว
ชั้นที่ 3 ที่พักนักเรียนชั้น ป.6 เป็นห้องพัก ห้องละ 3 คน
ชั้นที่ 4-6 ห้องอเนกประสงค์สาหรับการสัมมนาหรือเข้าค่ายอบรม
ชั้นที่ 7 ห้องพักระดับ วีไอพี
ชั้นที่ 8 โรงซักและจุดชมวิว
ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 50 เครือ่ ง และจัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยจานวนมาก
สาหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังได้สร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาหรับชั้นประถมโดยเฉพาะ
นอกนั้นยังได้รับงบประมาณเพื่อจัดตั้งทีวีวงจรปิดทุกห้องเรียน
และปรับปรุงห้องซ้อมดนตรีของวงสตริง
จานวน 4 ห้อง
ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
นับเป็นโรงเรียนของเขตการศึกษา 5 และเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ในปีการศึกษานีไ้ ด้เปิดแผนกศิลป์คานวณ โดยระดับมัธยมปลายมีห้องเรียนแผนกวิทย์-คณิต ระดับละ 3 ห้อง และแผนกศิลป์-คานวณ ระดับละ
1 ห้องรวมทั้งสิ้น 12 ห้อง

ปีการศึกษา 2543 (ค.ศ. 2000) บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์ ยังคงดารงตาแหน่งอธิการโรงเรียนสาร
สิทธิ์พิทยาลัย โยมีภราดาถนัด อนันต์ ซึ่งย้ายจากโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยมาดารงตาแหน่งผู้จัดการ คุณครูชนั้
พึ่งฮั้ว ดารงตาแหน่งครูใหญ่
ได้ปรับปรุงห้องเรียนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น และได้เพิ่มความเร็วทางอินเตอร์เน็ตเป็น 128 k และติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์แบบ SPACELEARNING มูลค่า 6 ล้านบาทซึ่งเป็นการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย Internet
นักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนได้ดว้ ยตนเอง ทาแบบฝึกหัดส่งครูผสู้ อนผ่านทาง Internet นอกจากนี้การ
จัดการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ ได้นาหลักสูตร Future kids ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้สาหรับเด็กนักเรียน
ในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักสูตร
ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้จริงมาเป็นหลักสูตรของนักเรียน
ประถม
ปีการศึกษา 2544 (ค.ศ. 2001) บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ เป็นอธิการ ภราดาถนัด อนันต์ เป็น
ผู้จัดการและครูใหญ่
โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน
ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
จาก
กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2546 (ค.ศ. 2003) โรงเรียนได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ามาตรฐาน ซึ่งมีความ
กว้าง 21 เมตร และยาว 50 เมตร อีกทั้งมีห้องกิจกรรมจานวน 9 ห้อง และโรงเรียนได้จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จานวน 60 เครื่อง สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 2550 (ค.ศ. 2007) คุณพ่อประเสริฐ สมงาม ได้ย้ายมาทาหน้าที่อธิการ ผู้อานวยการ และ
ผู้จัดการของโรงเรียน คุณพ่อได้บริหารโรงเรียนตามจิตตารมณ์ของพ่อบอสโกอย่างซื่อสัตย์ โดยให้ความสาคัญ
กับนักเรียนด้อยโอกาสและยากจน ควบคู่ไปกับพัฒนาด้านวิชาการ มีการริเริ่มเปิดห้องฝึกคิด พร้อมทั้ง
ปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียน และนักเรียนประจา ทาสีอาคารสถานที่ให้สวยงามและน่าอยู่ อีกทั้งโรงเรียนมี
การขออนุญาตเปิดสถานีวิทยุชุมชน
ปีการศึกษา 2553 (ค.ศ. 2010) คุณพ่อมณฑล โรจนสุทัศน์กุล หลังจากบวชเป็นพระสงฆ์ได้ย้ายมา
ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองผู้อานวยการของโรงเรียน และรับผิดชอบศูนย์บริการศึกษาการศึกษาซาเลเซียน (ศูนย์
ข้อสอบ)
ปีการศึกษา 2554 (ค.ศ. 2011) คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา เป็นอธิการ และเป็นผู้จัดการ คุณพ่อมณฑล โร
จนสุทัศน์เป็นผู้อานวยการโรงเรียน ในปีนี้โรงเรียนได้เปิดโครงการพิเศษที่เรียกว่า SME (Science, Math,
English) ซึ่งสอนเป็นวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ มีการคัดเลือกครูต่างชาติที่จบการครุ
ศาสตร์จากต่างประเทศมาสอนนักเรียนห้องพิเศษ
ปีการศึกษา 2555 (ค.ศ. 2012) โรงเรียนเปิดหลักสูตร IP (Intensive Program) ทีจ่ ัดการเรียนการ
สอนแบบเข้มข้นโดยเน้นไปที่วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2556 (ค.ศ. 2013) โรงเรียนเปิดหลักสูตร Uni (University) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยจ้างครูจากต่างสถาบันมาสอนเพิ่มเติมในโรงเรียน มุ่งเน้นให้นกั เรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
และตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น คุณพ่อวิเชียรแสง กองตระกูลดี หลังจากบวชเป็นพระสงฆ์ ได้
รับผิดชอบแผนกนักเรียนประจา

ปีการศึกษา 2557 (ค.ศ. 2014) โรงเรียนเปิดหลักสูตร Art-Music สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้พร้อมในระดับอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2558 (ค.ศ. 2015) โรงเรียนมีโครงการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 7 ชั้น สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ขณะนี้กาลังอยู่ในขั้นตอนออกแบบ

ลักษณะสาคัญของโรงเรียนสารสิทธิพ์ ิทยาลัย
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2542
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยเป็นโรงเรียนคาทอลิก นักเรียนชายล้วน ดาเนินการโดยคณะนักบวช
ซาเลเซียนของนักบุญยอห์น บอสโก ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 76 ตาบลบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2471 เดิมชื่อ “โรงเรียนเซนต์โยเซฟ” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2485 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สารสิทธิพ์ ิทยาลัย”

โดยพระเรี่ยม วิรัชพากย์ อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจากรุงปารีส เป็นผู้ขนานนามให้ เพื่อให้ใกล้เคียงกับ คา
ว่า “ซาเลเซียน”
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยเป็นโรงเรียนซาเลเซียนแห่งแรกในประเทศไทย มุ่งให้การศึกษาอบรมแก่
นักเรียนโดยใช้หลัก 3 ประการ คือ ความรัก เหตุผล และศาสนา ประวัตแิ ละชือ่ เสียงของโรงเรียนตลอด
ระยะเวลา 70 ปี ได้สร้างความศรัทธาแก่ผู้ปกครองในเขตอาเภอบ้านโป่งและจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะแผนก
นักเรียนประจามีนกั เรียนตัง้ แต่เหนือจรดใต้ ได้ผลิตนักเรียนออกไปเป็นจานวนมาก ซึ่งต่างได้สร้างชื่อเสียงและ
เกียรติคุณไว้ในวงราชการ การเมือง ธุรกิจ นักกีฬา นักแสดง ฯลฯ ล้วนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สร้างความ
ภาคภูมิใจ
ปัจจุบันนโยบายด้านการบริหาร เน้นคุณธรรมนาหน้าวิชาการ เพื่อให้นักเรียนตระหนักในบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ได้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์แก่สังคม โดยไม่เห็น
แก่ตัว
อาคารสถานที่
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มีเนื้อที่ 12 ไร่ มีอาคารเรียน และอาคารประกอบรวม 7 อาคาร ได้แก่
1. อาคารดอมินิก ซาวีโอ
2. อาคารมารีย์อุปถัมภ์
3. อาคารยอห์น บอสโก
4. อาคารหอประชุมและโรงอาหาร
5. อาคารฝ่ายปกครอง
6. อาคารนักเรียนประจา
7. อาคารไมเกิ้ล รัว
8. อาคารเซนต์โยเซฟ
ใน 8 อาคารนี้ จัดเป็น
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการภาษา
ห้องวิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องสมุด
ห้องจริยธรรม
ห้องดนตรี
ห้องแนะแนว
ห้องพยาบาล
ห้องทางานครู
ห้องหมวดวิชา

57
4
4
5
3
3
4
1
1
15
14

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

ห้องประชุมขนาดบรรจุ 1,500 คน
ห้องโสตฯ ขนาด 200 คน
โรงประชุมเข้าแถว
โรงอาหาร
สนามฟุตบอล
สนามบาสเกตบอล
สนามวอลเล่ย์บอล
สนามตะกร้อ
สระว่ายน้า
โรงจอดรถ 2 ชั้น
อาคารปกครอง
ป้อมยาม

1
1
2
1
1
3
1
2

ห้อง
ห้อง
แห่ง
หลัง
สนาม
สนาม
สนาม
สนาม

1
1
1

แห่ง
หลัง
ป้อม

การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายมี
นักเรียนทัง้ ประจาและไป-กลับ แบ่งเป็น 5 ระดับ
ระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับช่วงชั้นที่ 1
ป.1-ป.3
ระดับช่วงชั้นที่ 2
ป.4-ป.6
ระดับช่วงชั้นที่ 3
ม.1-ม.3
ระดับช่วงชั้นที่ 4
ม.4-ม.6
ระดับก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนจัดแนวประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (พ.ศ. 2546) ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปฐมวัย (พ.ศ. 2546) ของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการพัฒนาในสังคมอย่างเป็นสุข จิตใจร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป
ระดับช่วงชั้นที่ 1 – ช่วงชั้นที่ 4
จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข
และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2544 และหลักสูตรสถานศึกษา
จุดเด่นของโรงเรียน
1.
โรงเรียนมีความมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ให้ครูได้รับการศึกษา
อบรมมีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทาแผนการสอน การจัดทาแฟ้มสะสมผลงานของครูและนักเรียน การนา

วิธีการสอนโดยนักเรียนเป็นศูนย์กลางมาใช้ และส่งเสริมกานนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการ
สอน การบริหารและการบริการ
2.
มุ่งมั่นส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลายที่จะนามาซึ่งความคิดสร้างสรรค์
เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ และคุณภาพชีวิตของนักเรียน จึงให้ชมรม
3.
มุ่งมั่น เสริมสร้าง คุณธรรม และจริยธรรมจัดโครงการฟื้นฟูจิตใจครู เน้นการเป็นผู้ให้ด้วยใจ
บริสุทธิ์ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการ มีโครงการศาสนสัมพันธ์ จัดบวช
เณรภาคฤดูร้อน ส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมในวัด จัดโครงการเล่านิทานคุณธรรม จัดนิทรรศการการแข่งขัน
และการประกวดต่างๆในโอกาสฉลองนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ และวันสาคัญต่างๆ
เช่น วันแม่ วันพ่อ วันครู ฯลฯ
4.
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก
ชุมชน ทั้งศิษย์เก่าฯ ผู้ปกครองนักเรียน นักธุรกิจองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจานวนมากทั้งแรง
สนับสนุนด้านความคิด กาลังใจ กาลังทรัพย์ การช่วยเหลือและอานวยความสะดวกต่างๆ และในขณะเดียวกัน
โรงเรียนก็มีนโยบายแน่วแน่ที่จะร่วมมือ และให้บริการแก่ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในกิจกรรมทุกรูปแบบที่
เป็นประโยชน์ ในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน
5.
ความสาเร็จในชีวิตของศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัยจากการได้ศึกษาประวัติของโรงเรียน พบว่า
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้ผลิตทรัพยากรมนุษย์ ทีม่ ีคุณค่ายิ่งต่อสังคมไทย มีศิษย์เก่านับไม่ถ้วน ประสบ
ความสาเร็จในชีวิตอย่างดียิ่ง ทั้งในฐานะข้าราชการ นักการเมือง นักธุรกิจ นักกีฬา ศิลปิน นักแสดง ฯลฯ ซึ่งมี
ชื่อเสียงในระดับชาติและระดับโลก สาหรับศิษย์ปัจจุบันก็มีความสามารถในหลายรูปแบบ ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ ทั้งในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับชาติ ทั้งในด้านความสามารถในการ
เรียนด้านศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม กิริยามารยาท ดนตรี กีฬา ภาษา การแสดงความมีนาใจ
้ ฯลฯ
ความมุ่งมั่นของโรงเรียน ความสาเร็จที่บรรลุตามเป้าหมายเป็นความภาคภูมิใจยิ่งของโรงเรียนสะท้อน
ให้เห็นว่า โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยมีการบริหาร การจัดการที่ดี คณะครูมีคุณภาพและตระหนักในความ
รับผิดชอบ อันพึงมีต่อศิษย์ และพึงมีต่อกัน นับเป็นความสาเร็จของโรงเรียนอย่างน่าชื่นชม

สถิติ ชั้นเรียน ครู ผู้จัดการ อธิการ
ปี
2471

อธิการ
บาทหลวงยอแซฟ ปีนัฟโฟ

ผู้จัดการ
บาทหลวงยอแซฟ ปีนัฟโฟ

2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478

บาทหลวงยอแซฟ ปีนัฟโฟ
บาทหลวงยอแซฟ ปีนัฟโฟ
บาทหลวงยอแซฟ ปีนัฟโฟ
บาทหลวงยอแซฟ ปีนัฟโฟ
บาทหลวงยอแซฟ ปีนัฟโฟ
บาทหลวงยอแซฟ ปีนัฟโฟ
บาทหลวงอเลสซันโดร แตรปิง

บาทหลวงยอแซฟ
บาทหลวงยอแซฟ
บาทหลวงยอแซฟ
บาทหลวงยอแซฟ
บาทหลวงยอแซฟ
บาทหลวงยอแซฟ
บาทหลวงยอแซฟ

ปีนัฟโฟ
ปีนัฟโฟ
ปีนัฟโฟ
ปีนัฟโฟ
ปีนัฟโฟ
ปีนัฟโฟ
ปีนัฟโฟ

อาจารย์ใหญ่
นายประสิทธิ์ กิจเจริญ
(นายฮะเสียว กิจเจริญ)
นายประสิทธิ์ กิจเจริญ
นายประสิทธิ์ กิจเจริญ
นายประสิทธิ์ กิจเจริญ
บาทหลวงยอแซฟ ปีนัฟโฟ
บาทหลวงยอแซฟ ปีนัฟโฟ
บาทหลวงชาลส์ โบแอ็ตตี
บาทหลวงชาลส์ โบแอ็ตตี

ครู
4

ห้องเรียน
3

นักเรียน
78

6
6
6
6
8
9
9

4
5
6
6
8
9
9

90
100
110
115
120
120
216

2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507

บาทหลวงอเลสซันโดร แตรปิง
บาทหลวงอเลสซันโดร แตรปิง
บาทหลวงอเลสซันโดร แตรปิง
บาทหลวงอเลสซันโดร แตรปิง
บาทหลวงการ์โล กาเซ็ตตา
บาทหลวงการ์โล กาเซ็ตตา
บาทหลวงการ์โล กาเซ็ตตา
บาทหลวงการ์โล กาเซ็ตตา
บาทหลวงมารีโอ รูเซ็ดดู
บาทหลวงเปโตร การเร็ตโต
บาทหลวงเปโตร การเร็ตโต
บาทหลวงเปโตร การเร็ตโต
บาทหลวงยอแซฟ วิตาลี
บาทหลวงยอแซฟ วิตาลี
บาทหลวงเอ็ตโตเร ฟรีเยรีโอ
บาทหลวงคอนสตันโช กาวัลลา
บาทหลวงคอนสตันโช กาวัลลา
บาทหลวงการ์โล กาเซ็ตตา
บาทหลวงมารีโอ รูเซ็ดดู
บาทหลวงเอ็ตโตเร ฟรีเยรีโอ
บาทหลวงเอ็ตโตเร ฟรีเยรีโอ
บาทหลวงยอวันนี กาเซ็ตตา
บาทหลวงยอวันนี กาเซ็ตตา
บาทหลวงยอวันนี กาเซ็ตตา
บาทหลวงยอวันนี กาเซ็ตตา
บาทหลวงยอแซฟ วิตาลี
บาทหลวงยอแซฟ วิตาลี
บาทหลวงยวง โกลมบินี
บาทหลวงยวง โกลมบินี

บาทหลวงยอแซฟ ปีนัฟโฟ
บาทหลวงยอแซฟ ปีนัฟโฟ
บาทหลวงยอแซฟ ปีนัฟโฟ
บาทหลวงเซซาร์
บาทหลวงเอ็ตโตเร ฟรีเยรีโอ
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
บาทหลวงยอแซฟ วิตาลี
บาทหลวงยอแซฟ วิตาลี
บาทหลวงยอแซฟ วิตาลี
บาทหลวงยอแซฟ วิตาลี
บาทหลวงยอแซฟ วิตาลี
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
บาทหลวงสนม วีระกานนท์
บาทหลวงสนม วีระกานนท์
บาทหลวงสนม วีระกานนท์
บาทหลวงสนม วีระกานนท์
บาทหลวงสนม วีระกานนท์
บาทหลวงสนม วีระกานนท์
บาทหลวงสนม วีระกานนท์
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์

บาทหลวงชาลส์ โบแอ็ตตี
บาทหลวงชาลส์ โบแอ็ตตี
บาทหลวงชาลส์ โบแอ็ตตี
บาทหลวงชาลส์ โบแอ็ตตี
บาทหลวงชาลส์ โบแอ็ตตี
บาทหลวงชาลส์ โบแอ็ตตี
นายสิริ พีระพันธ์
นายสิริ พีระพันธ์
นายสิริ พีระพันธ์
นายสิริ พีระพันธ์
นายสิริ พีระพันธ์
นายสิริ พีระพันธ์
นายลิลิต คเชนทร์ทวา
นายลิลิต คเชนทร์ทวา
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
บาทหลวงสนม วีระกานนท์
บาทหลวงสนม วีระกานนท์
บาทหลวงสนม วีระกานนท์
บาทหลวงสนม วีระกานนท์
บาทหลวงสนม วีระกานนท์
บาทหลวงสนม วีระกานนท์
บาทหลวงสนม วีระกานนท์
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
บาทหลวงสนม วีระกานนท์
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์

9
12
13
17
18
19
19
20
20
19
24
26
21
26
28
31
35
42
50
43
49
42
47
52
47
47
47
47
47

9
9
9
9
9
13
13
13
8
10
10
16
16
16
16
21
25
27
32
34
35
35
35
34
34
36
37
35
35

240
232
259
372
317
357
291
303
65
198
255
360
380
439
651
766
901
1,063
1,242
1,326
1,336
1,231
1,189
1,301
1,294
1,325
1,391
1,419
1,404

ครู
52
57
56
58
58
59
60
59
57
63

ห้องเรียน
36
36
37
38
38
38
38
36
35
37

นักเรียน
1,525
1,514
1,539
1,606
1,597
1,556
1,536
1,515
1,520
1,576

สถิติ ชั้นเรียน ครู ผู้จัดการ อธิการ
ปี
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519

อธิการ
บาทหลวงอัลบิโน ปองกิโอเน
บาทหลวงอันโตนีโอ
บาทหลวงการ์ซีอา ไรมุนได
บาทหลวงการ์ซีอา ไรมุนได
บาทหลวงการ์ซีอา ไรมุนได
บาทหลวงสนม วีระกานนท์
บาทหลวงประพนธ์ ชั้นเจริญ
บาทหลวงยวง โกลมบีนี
บาทหลวงยวง โกลมบีนี
บาทหลวงยวง โกลมบีนี

ผู้จัดการ
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
บาทหลวงลิขิต ชวประพันธ์
บาทหลวงการุณ คูรัตน์
บาทหลวงสนม วีระกานนท์
บาทหลวงประพนธ์ ชัยเจริญ
บาทหลวงประพนธ์ ชัยเจริญ
บาทหลวงประพนธ์ ชัยเจริญ
บาทหลวงสมชาย กิจนิชี

อาจารย์ใหญ่
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
บาทหลวงลิขิต ชวประพันธ์
นายชั้น พึ่งฮัว้
นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮั้ว

2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

บาทหลวงยวง โกลมบีนี
บาทหลวงยวง โกลมบีนี
บาทหลวงยวง โกลมบีนี
บาทหลวงปอล ตราบุ๊กกี้
บาทหลวงปอล ตราบุ๊กกี้
บาทหลวงปอล ตราบุ๊กกี้
บาทหลวงปอล ตราบุ๊กกี้
บาทหลวงปอล ตราบุ๊กกี้
บาทหลวงปอล ตราบุ๊กกี้
บาทหลวงวีระ เจนผาสุก
บาทหลวงวีระ เจนผาสุก
บาทหลวงวีระ เจนผาสุก
บาทหลวงประธาน ศรีดารุณศีล
บาทหลวงประธาน ศรีดารุณศีล
บาทหลวงประธาน ศรีดารุณศีล
บาทหลวงสมชาย กิจนิชี
บาทหลวงสมชาย กิจนิชี
บาทหลวงสมชาย กิจนิชี
บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์
บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์
บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์
บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์
บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์
บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์
บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ
บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ
บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ
บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ
บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ
บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ
บาทหลวงประเสริฐ สมงาม
บาทหลวงประเสริฐ สมงาม
บาทหลวงประเสริฐ สมงาม
บาทหลวงประเสริฐ สมงาม
บาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา
บาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา
บาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา
บาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา
บาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา

บาทหลวงสมชาย กิจนิชี
บาทหลวงสมชาย กิจนิชี
บาทหลวงสมชาย กิจนิชี
บาทหลวงสมชาย กิจนิชี
บาทหลวงสมชาย กิจนิชี
บาทหลวงสมชาย กิจนิชี
บาทหลวงชโย เวชยันต์
บาทหลวงชโย เวชยันต์
บาทหลวงวีระ เจนผาสุก
บาทหลวงวีระ เจนผาสุก
บาทหลวงวีระ เจนผาสุก
บาทหลวงวีระ เจนผาสุก
บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์
บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์
บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์
บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์
บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์
บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์
บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์
บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์
บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์
บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์
บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์
ภราดาถนัด อนันต์
ภราดาถนัด อนันต์
ภราดาถนัด อนันต์
ภราดาถนัด อนันต์
บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ
บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ
บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ
บาทหลวงประเสริฐ สมงาม
บาทหลวงประเสริฐ สมงาม
บาทหลวงประเสริฐ สมงาม
บาทหลวงประเสริฐ สมงาม
บาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา
บาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา
บาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา
บาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา
บาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา

นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮัว้
นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮั้ว
นายชั้น พึ่งฮั้ว
ภราดาถนัด อนันต์
ภราดาถนัด อนันต์
ภราดาถนัด อนันต์
บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ
บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ
บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ
บาทหลวงประเสริฐ สมงาม
บาทหลวงประเสริฐ สมงาม
บาทหลวงประเสริฐ สมงาม
บาทหลวงประเสริฐ สมงาม
บาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล
บาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล
บาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล
บาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล
บาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล

61
67
69
70
63
64
64
70
66
68
69
71
71
75
80
95
107
126
137
144
140
144
147
169
164
160
160
158
151
152
150
150
150
150
153
153
153
153
154

37
39
40
40
34
33
35
35
35
35
36
37
36
37
38
40
43
47
51
53
54
55
56
57
57
57
57
57
57
57
57
55
57
58
59
57
60
59
59

1,575
1,720
1,776
1,799
1,580
1,531
1,621
1,659
1,672
1,693
1,678
1,711
1,684
1,835
1,975
2,100
2,374
2,550
2,570
2,670
2,768
2,661
2,752
2,743
2,780
2,740
2,715
2,703
2,667
2,660
2,658
2,614
2,570
2,630
2,655
2,599
2,662
2,519
2,310

