
ประวัติโรงเรียนโดยย/อ 

โรงเรียนเซนต*โยเซฟเกาะสมุย เป4นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในเขตพื้นที ่การศึกษาเขต 1                       

จังหวัดสุราษฎร*ธานี ตั้งอยูLเลขที่ 86/1 หมูLที่ 4 ตำบลอLางทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร*ธานี 84140 โทรศัพท* 

077-421129,236172 โทรสาร 077-420771 จัดการศึกษาโดยนักบวชคณะภคินีเซนต*ปอล เดอ ชาร*ตร  ในศาสนา

คริสต*นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2523 ตามใบอนุญาตเลขที่ 267/2523 ที่ดินที่ตั้งโรงเรียนเป4น

ของมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร*ธานี มีพื้นที่ 5 ไรL 1 งาน 90 ตารางวา โดยใชaชื่อวLา “ อนุบาลดอนบอสโก”  อักษรยLอ 

“ด.บ.”  พระสังฆราชไมเคิ้ลประพนธ* ชัยเจริญเป4นผูaรับใบอนุญาตและเซอร*คริสตินา ประยูร   กิจสงวน ลงนามแทน

ผูaรับใบอนุญาต/เซอร*แคลร*สมนึก สมเนตร เป4นผูaจัดการและเป4นครูใหญL 

ปhการศึกษา 2523 โรงเรียนอนุบาลดอนบอสโก  เปiดหaองเรียน 2 หaองเรียน คือ อนุบาล 1   และอนุบาล 2  

นักเรียนจำนวน 54 คน  ครู 5 คน  23 กรกฎาคม 2523  พณฯ พระสังฆราชเปโตร  คาเร็ตโต  เป4นประธานพิธีเสก

อาคารเรียน  นายอำเภอเกาะสมุย เป4นประธานเปiดปlายอาคารเรียน 

ปhการศึกษา 2524 ทางโรงเรียนเปiดหaองเรียนเพิ่มอีก 1 หaองเรียน เป4นระดับชั้นอนุบาล 3  จำนวนนักเรียน 

71 คน  ครู 6 คน 

 ในปhการศึกษา 2525 ทางโรงเรียนเปiดหaองเรียนเพิ่มอีก 1 หaองเรียน คือ ชั้นประถมศึกษาปhที่ 1 จำนวน

นักเรียนท้ังหมด 114 คน ครู 6 คน และไดaเร่ิมกLอสรaางอาคารเรียนหลังใหมL (ตึกเซนต*แอน)  ในวันท่ี 26 มีนาคม 2525 

ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนอนุบาลดอนบอสโก  เปลี่ยนแปลงเป4น โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา  

ตามใบอนุญาตเลขท่ี 1/2525 (เปiดอนุบาล 1-ประถมศึกษาปhท่ี 1) 

 ในปhการศึกษา 2526 เปiดหaองเรียนเพิ่ม 1 หaองเรียน คือ ชั้นประถมศึกษาปhที่ 2 จำนวนนักเรียน 150 คน             

ครู 7 คน มีนางสาวลัดดา  ไวอาษา เป4นครูใหญL  ในวันที ่ 10 กรกฎาคม 2526 ไดaทำพิธีเปiดอาคารหลังใหมL                   

(ตึกสเตลลามารีส)   โดยมี พณฯ พระสังฆราชเปโตร  คาเร็ตโต  เป4นประธาน และไดaรับอนุญาตใหaเปลี่ยนช่ือ                      

จากโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา เป4นโรงเรียนเซนต*โยเซฟเกาะสมุย   

ปhการศึกษา 2527  เปiดหaองเรียนเพิ่ม 1 หaองเรียน คือ ชั้นประถมศึกษาปhที่ 3 จำนวนนักเรียนเป4น 214 คน 

ครู 10 คน เดือน กันยายน 2527  ไดaใชaอาคารเรียน ตึกเซนต*แอน สำหรับประถมศึกษา จำนวน 6 หaอง นางสาวลัดดา  

ไวอาษา  รับหนaาท่ีผูaจัดการ  ผูaลงนามแทนมูลนิธิคาทอลิก สังฆมณฑลสุราษฎร*ธานี 

ปhการศึกษา 2528 ไดaขยายหaองเรียนในระดับชั้น ป.4 เปiดหaองเรียนเพิ่ม 1 หaองเรียน คือ ชั้นประถมศึกษา               

ปhท่ี 4  จำนวนนักเรียนท้ังหมด 240 คน ครู 19 คน  

ปhการศึกษา 2529 ไดaขยายหaองเรียนในระดับชั้น ป.5 อีก 1 หaองเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 320 คน                 

ครู 20 คน 

ปhการศึกษา 2530 ไดaขยายหaองเรียนในระดับชั้น ป.6 อีก 1 หaองเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 337 คน              

คร ู  23 คน ม ีการสร aางอาคารหลังใหมLเป 4นอาคารเร ียนคอนกร ีตเสร ิมเหล ็ก ค ือต ึกเซนต*โยเซฟ และมี                               

การเปล่ียนแปลงครูใหญLจาก นางสาวลัดดา  ไวอาษา เป4นนางสาวกฤษณา  ธุถาวร   

 

 

 



ปhการศึกษา 2531 เปiดหaองเรียนมัธยมศึกษา 1 หaองเรียน  ที่ใชaทำการสอนเพิ่ม 1 หaอง คือชั้นมัธยมศึกษา             

ปhที่ 1  มีการเปลี่ยนแปลงครูใหญL จากนางสาวกฤษณา  ธุถาวร  เป4น นางสาวนุจรี  ลaอกิม  มีนักเรียนตั้งแตLระดับช้ัน

อนุบาล – มัธยมศึกษาปhที่ 1 จำนวน 524 คน  มีจำนวนครูทั้งสิ้น  29  คน  และในวันศุกร*ที่ 29 พฤษภาคม 2531               

มีพิธีเสกอาคารเรียนหลังใหมL คือ อาคารเซนต*โยเซฟ  โดยพระสังฆราชเปโตร  คาเร็ตโต  ประธานมูลนิธิคาทอลิก  

สังฆมณฑลสุราษฎร*ธานี                     

ปhการศึกษา 2532  เปiดหaองเรียนใหมLในระดับชั้นมัธยมศึกษาปhที่ 2 จำนวน 1 หaองเรียน มีจำนวนนักเรียน

ท้ังส้ิน 680  ครูท้ังหมด 29 คน  

ปhการศึกษา 2533 เปiดหaองเรียนใหมLในระดับชั้นมัธยมศึกษาปhที่ 3 จำนวน 1 หaองเรียนปhนี้มีการเปลี่ยนแปลง

ครูใหญL จากนางสาวนุจร ี ล aอก ิม เป 4นนางสาวว ิชุล ัดดา  ย ิ ่งสมสุข  มีจำนวนนักเร ียนทั ้งหมด 749 คน                              

มีครู จำนวน 28 คน โดยนางสาวนุจรี  ลaอกิม  ตำแหนLงเป4นผูaแทนผูaรับใบอนุญาต/ผูaจัดการ/อธิการิณี 

ปhการศึกษา 2534  มีคณะครูท้ังส้ิน 31 คน จำนวนนักเรียน 760 คน  

 ปhการศึกษา 2535 ปhนี้สรaางอาคารใหมL เนื่องจากตึกธุรการเกิดชำรุด  มีครูจำนวน 33 คน จำนวนนักเรียน

ท้ังส้ิน 804 คน  

ปhการศึกษา 2536 มีการปรับปรุงสนามใหมL โดยใชaพื้นซีเมนต*ทำสวนหยLอม ฯลฯ มีครูจำนวนทั้งสิ้น 37 คน  

นักเรียนจำนวนท้ังส้ิน 848 คน  

ป hการศ ึกษา 2537 ม ีน ักเร ียนจำนวน 922 คน คร ู  37 คน ป hน ี ้ม ีอาคารเพ ิ ่มอ ีก 1 หล ัง คือ                                

“อาคารเซนต*โยเซฟ” โรงเรียนมีอายุครบ 12 ปh ทางคณะครู และนักเรียนไดaรLวมกันจัดงาน “12 ปh ดอกลิลลี่บาน” 

ขึ ้นในวันท่ี 10 ธันวาคม 2537 โดยทLานมาแมร*มีเรียม กิจเจริญ เจaาคณะแขวงภคิณีเซนต*ปอล เดอ ชาร*ตร                     

แหLงประเทศไทย มาเป4นประธานในงานน้ี 

ปhการศึกษา 2538 มีนักเรียนจำนวนท้ังหมด 944 คน ครู 39 คน 

ปhการศึกษา 2539 มีนักเรียนท้ังหมด 1,044 คน      ครู 44 คน  

 ปhการศึกษา 2540 มีนักเรียนท้ังหมด 1,122 คน      ครู 49  คน 

ปhการศึกษา 2541 มีนักเรียนท้ังหมด 1,190 คน      ครู 51 คน 

ปhการศึกษา 2542 มีจำนวนนักเรียน 1,296  คน  ครู 48 คน มีการเปลี่ยนแปลง ผูaรับใบอนุญาต/ผูaจัดการ/

ครูใหญL จากนางสาววิชลัดดา  ย่ิงสมสุข  เป4นนางสาวบังอร  โกLงศร   

 ปhการศึกษา 2543 มีจำนวนนักเรียน 1,364  คน  ครู 46 คน มีการแตLงตั้งผูaรักษาการแทนครูใหญL  ผูaจัดการ  

จากนางสาวบังอร  โกLงศร  เป4น นางสาวประนอม  ยะงาม เน่ืองจากนางสาวบังอร  โกLงศร  ไปศึกษาดูงานตLางประเทศ 

 ปhการศึกษา 2544 มีจำนวนนักเรียน 1,307  คน  ครู 55 คน 

 ปhการศึกษา 2545 มีจำนวนนักเรียน 1,289  คน  ครู 59 คน ปhนี้มีการเปลี่ยนแปลงครูใหญL และผูaจัดการ  

จากนางสาวบังอร  โกLงศร  เป4น นางสาวสaมเชaา  คงแจaง  และนางสาวศุภรัตน* ศิริธนานนท*  รับตำแหนLงผูaแทนผูaรับ

ใบอนุญาต 

 ปhการศึกษา 2546  มีจำนวนนักเรียน 1,403  คน  ครู 61 คน ปhนี้มีการเปลี่ยนแปลงอาคาร และบริเวณรอบ

อาคาร โดยมีการติดต้ังถังเก็บน้ำขนาดใหญL  ปรับปรุงหaองวิชาการ หaองโสตฯ หaองธุรการ และโรงอาหาร เปล่ียนบล็อก

แกaวอาคาร Stella Maris ปรับปรุงหaองน้ำ  จัดทำโต{ะเรียนแผนกอนุบาล สรaางอLางลaางมือบริเวณโรงอาหาร สรaาง

กำแพงคอนกรีตยาว 120 เมตร 

 



ปhการศึกษา 2547 มีนักเรียนทั้งหมด 1,492 คน คณะครูและบุคลากรทั้งสิ้น 61 คน พนักงาน 20  คน          

ในปhน้ีมีการเปล่ียนแปลงครูใหญL จากนางสาวสaมเชaา คงแจaง เป4นนางสาวลมณี  โจหิงค* 

ปhการศึกษา 2548 มีนักเรียนทั้งหมด 1,550 คน คณะครูและบุคลากรทั้งสิ้น 66 คน พนักงาน 21  คน           

ในปhน้ีมีการเปล่ียนแปลงครูใหญL จากนางสาวลมณี โจหิงค* เป4นนางสาวประนอม ยะงาม 

ปhการศึกษา 2549 มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น  โดยจัดสรรหาที่ดินเพิ่มขึ้น  จำนวน 1 ไรL 2 งาน  31 ตารางวา  

ตามใบอนุญาตเลขที่  214/2548 (สพท.สฎ.1)  และไดaสรaางอาคารหลังใหมL  ขึ้นในวันท่ี  6  กุมภาพันธ*  2549  โดย

ใชaชื่อวLา  อาคารเซนต*ปอล  ในปhนี้มีการเปลี่ยนแปลงครูใหญLจากนางสาวประนอม  ยะงาม เป4นนางสาวปiยวรรณ     

วงศ*วณิชย*เจริญ 

ปhการศึกษา 2550  มีนักเรียนทั้งหมด 1,536 คน คณะครูและบุคลากรทั้งสิ้น67 คน พนักงาน 19 คน  และ

คณะเซอร* 3 คน 

ปhการศึกษา 2551 มีนักเรียนทั้งหมด 1,434 คน คณะครูและบุคลากรทั้งสิ้น 70 คน พนักงาน 19 คน และ

คณะเซอร* 3 คน ในปhนี้มีการเปลี่ยนแปลงครูใหญLจากนางสาวปiยวรรณ  วงศ*วาณิชย*เจริญ เป4น นางสาวสมนึก                 

สมเนตร 

ปhการศึกษา 2552  มีนักเรียนทั้งหมด 1,296 คน  ครูประจำการ  65  คน  ครูสนับสนุน  5  คน  พนักงาน  

18  คน  คณะเซอร*  4  คน  ในปhนี้มีการเปลี่ยนแปลงผูaอำนวยการ จากนางสาวสมนึก  สมเนตร  เป4นนางสาวลาวัณย*  

อนงค*จรรยา   

ปhการศึกษา 2553  มีนักเรียนทั ้งหมด 1,260 คน  ครูประจำการ  62  คน  ครูสนับสนุน  6  คน                          

พนักงาน  18  คน  คณะเซอร*  4  คน  ในปhน้ีมีการเปล่ียนแปลงผูaอำนวยการ  จากนางสาวลาวัณย* อนงค*จรรยา  เป4น

นางสาวบังอร  โกLงศร   

ปhการศึกษา 2554  มีนักเรียนทั ้งหมด  1,233 คน  ครูประจำการ 60  คน  ครูสนับสนุน  5  คน                          

พนักงาน  25  คน  คณะเซอร*  4  คน  ในปhนี้มีการเปลี่ยนแปลงผูaแทนผูaรับใบอนุญาต / ผูaจัดการ จากนางสาว             

ศุภรัตน*  ศิริธนานนท*  (อธิการิณี)   เป4นนางสาวพวงแกaว  สกุลทอง   และเปลี่ยนแปลงผูaอำนวยการจาก นางสาว

บังอร  โกLงศร  เป4นนางสาวพวงแกaว  สกุลทอง  

ปhการศึกษา 2555  มีนักเรียนทั้งหมด  1,216  คน  ครูประจำการ  60  คน  ครูสนับสนุน  5  คน  พนักงาน  

25  คน  และคณะเซอร* 3 คน เปiดสอนระดับกLอนประถมศึกษา จำนวน 8 หaองเรียน อนุบาล 1 จำนวน  2  หaองเรียน  

อนุบาล 2  จำนวน  3  หaองเรียน  อนุบาล 3 จำนวน  3  หaองเรียน  รวมจำนวนนักเรียนระดับกLอนประถมศึกษา  

254  คน  ระดับประถมศึกษา  จำนวน  19  หaองเรียน รวมมีจำนวนนักเรียน  722  คน  และระดับมัธยมศึกษา  

จำนวน  6  หaองเรียน  รวมมีนักเรียนจำนวน  240 คน   มีนางสาวพวงแกaว  สกุลทอง  เป4นอธิการิณีผูaแทนผูaรับ

ใบอนุญาต/ผูaจัดการ/ผูaอำนวยการ  (ขaอมูล  ณ  วันท่ี  11  มิถุนายน  2555)                           

ปhการศึกษา 2556  มีนักเรียนทั้งหมด  1,248  คน  ครูประจำการ  58  คน  ครูสนับสนุน  6  คน  พนักงาน  

30  คน  เปiดสอนระดับกLอนประถมศึกษา  จำนวน  8  หaองเรียน  อนุบาล 1 จำนวน 3 หaองเรียน อนุบาล 2  จำนวน  

2  หaองเรียน อนุบาล 3 จำนวน  3  หaองเรียน  รวมจำนวนนักเรียนระดับกLอนประถมศึกษา  267  คน  ระดับ

ประถมศึกษา จำนวน 19 หaองเรียน รวมมีจำนวนนักเรียน 717 คน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6  หaองเรียน  รวม

มีนักเรียนจำนวน 230 คน มีนางสาวพวงแกaว  สกุลทอง  เป4นอธิการิณีผูaแทนผูaรับใบอนุญาต/ผูaจัดการ/ผูaอำนวยการ            

                   

 



ปhการศึกษา 2557  เปiดทำการสอนตั้งแตLชั้นอนุบาล 1–ชั้นมัธยมศึกษาปhที่ 3  มีนักเรียนทั้งหมด  1,286  คน  

ครูประจำการ 52 คน ครูสนับสนุน 12 คน พนักงาน  30  คน เปiดสอนระดับกLอนประถมศึกษา จำนวน 9  หaองเรียน  

อนุบาล  1  จำนวน  3  หaองเรียน  อนุบาล 2  จำนวน  3 หaองเรียน  อนุบาล 3 จำนวน  3  หaองเรียน  รวมจำนวน

นักเรียนระดับกLอนประถมศึกษา 271 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 21 หaองเรียน  รวมมีจำนวนนักเรียน 780  คน  

และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6 หaองเรียน รวมมีนักเรียนจำนวน 235 คน มีนางสาวพวงแกaว  สกุลทอง เป4นอธิการิณี

ผูaแทนผูaรับใบอนุญาต/ผูaจัดการ/ผูaอำนวยการ (ขaอมูล  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2557) 

ปhการศึกษา 2558 เปiดทำการสอนตั้งแตLชั้นอนุบาล 1–ชั้นมัธยมศึกษาปhที่ 3  มีนักเรียนทั้งหมด 1,335  คน  

ครูประจำการ 61 คน ครูสนับสนุน 5 คน พนักงาน 30 คน เปiดสอนระดับกLอนประถมศึกษา จำนวน  9  หaองเรียน  

อนุบาล  1  จำนวน  3  หaองเรียน  อนุบาล 2  จำนวน  3 หaองเรียน  อนุบาล 3 จำนวน  3  หaองเรียน รวมจำนวน

นักเรียนระดับกLอนประถมศึกษา 321 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 21 หaองเรียน รวมมีจำนวนนักเรียน  784  คน  

และระดับมัธยมศึกษา จำนวน  6 หaองเรียน รวมมีนักเรียนจำนวน 239 คน มีนางสาวพวงแกaว สกุลทอง เป4นอธิการิณี

ผูaแทนผูaรับใบอนุญาต/ผูaจัดการ/ผูaอำนวยการ  (ขaอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  2558) 

ปhการศึกษา 2559  เปiดทำการสอนตั้งแตLชั้นอนุบาล 1–ชั้นมัธยมศึกษาปhท่ี 3 มีนักเรียนทั้งหมด 1,335  คน  

ครูประจำการ  66 คน  ครูสนับสนุน 4 คน พนักงาน 30 คน เปiดสอนระดับกLอนประถมศึกษา จำนวน  9  หaองเรียน  

อนุบาล  1  จำนวน  3  หaองเรียน  อนุบาล 2  จำนวน  3 หaองเรียน  อนุบาล 3 จำนวน  3  หaองเรียน  รวมจำนวน

นักเรียนระดับกLอนประถมศึกษา  312  คน  ระดับประถมศึกษา  จำนวน  21  หaองเรียน รวมมีจำนวนนักเรียน  803  

คน  และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6 หaองเรียน รวมมีนักเรียนจำนวน 219  คน  มีนางสาวพวงแกaว  สกุลทอง เป4น

อธิการิณีผูaแทนผูaรับใบอนุญาต/ผูaจัดการ/ผูaอำนวยการ  (ขaอมูล  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2559) 

ปhการศึกษา 2560  เปiดทำการสอนต้ังแตLช้ันอนุบาล 1–ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 3  มีนักเรียนท้ังหมด 1,387  คน  

ครูประจำการ 51 คน ครูไมLประจำการ 15 คน ครูอัตราจaาง 7 คน พนักงาน 26 คน เปiดสอนระดับกLอนประถมศึกษา  

จำนวน  10  หaองเรียน  อนุบาล  1  จำนวน  3  หaองเรียน  อนุบาล 2  จำนวน  3 หaองเรียน  อนุบาล 3 จำนวน  4  

หaองเรียน  รวมจำนวนนักเรียนระดับกLอนประถมศึกษา  318  คน  ระดับประถมศึกษา  จำนวน  21  หaองเรียน รวมมี

จำนวนนักเรียน  840  คน  และระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  6  หaองเรียน  รวมมีนักเรียนจำนวน 229 คน  ปhน้ีมีการ

เปล่ียนแปลงผูaแทนผูaรับใบอนุญาต/ผูaจัดการ/ผูaอำนวยการ  จากนางสาวพวงแกaว  สกุลทอง  เป4นนางสาวบังอร                

โกLงศร เป4นอธิการิณีผูaแทนผูaรับใบอนุญาต/ผูaจัดการ/ผูaอำนวยการ (ขaอมูล ณ วันท่ี 9 มิถุนายน  2560) และปh

การศึกษาน้ีมีการสรaางหลังคาคลุมลาน 1 หลัง  ต้ังแตLเดือนเมษายน-เดือนกรกฎาคม 2560 และเปiดใชaในเดือน

พฤศจิกายน 2560  โดยใชaช่ือวLา  “หลังคาคลุมลานเซนต*โยเซฟ”  เพ่ือใชaประโยชน*ในการเขaาแถวของนักเรียนแตLละ

ระดับช้ัน และการจัดกิจกรรมตLาง ๆ พรaอมกันน้ีไดaมีการปรับเปล่ียนตำแหนLงท่ีต้ังของเสาธงใหมL  บริเวณดaานหนaา 

ลานเซนต*โยเซฟ 

ปhการศึกษา 2561 เปiดทำการสอนต้ังแตLช้ัน อนุบาล 1-ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 3 มีนักเรียนท้ังหมด 1,487 คน ครู

ประจำการ 64 คน ครูไมLประจำการ 16 คน พนักงาน 20 คน เปiดสอนระดับกLอนประถมศึกษา จำนวน  10  

หaองเรียน  อนุบาล  1  จำนวน  3  หaองเรียน  อนุบาล 2 จำนวน  3 หaองเรียน  อนุบาล 3 จำนวน  4  หaองเรียน  

รวมจำนวนนักเรียนระดับกLอนประถมศึกษา  311  คน  ระดับประถมศึกษา  จำนวน  22  หaองเรียน รวมมีจำนวน 

 นักเรียน  896คน  และระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  7  หaองเรียน  รวมมีนักเรียนจำนวน 280 คน  มีนางสาวบังอร  

โกLงศร เป4นอธิการิณีผูaแทนผูaรับใบอนุญาต/ผูaจัดการ/ผูaอำนวยการ  (ขaอมูล  ณ  วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561) 



 ปhการศึกษา 2562  เปiดทำการสอนตั้งแตLชั้นอนุบาล 1– ชั้นมัธยมศึกษาปhที่ 3 มีนักเรียน ทั้งหมด 1,531 คน  

ครูประจำการ 55 คน  ครูสนับสนุน 23  คน  พนักงาน  18  คน  เปiดสอนระดับกLอนประถมศึกษา  จำนวน 10 

หaองเรียน  รวมจำนวนนักเรียน 325  คน  ระดับประถมศึกษา  จำนวน  23  หaองเรียน  รวมจำนวนนักเรียน 908 คน  

และระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  8  หaองเรียน  รวมจำนวนนักเรียน 298 คน (ขaอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ปh

การศึกษาน้ี ดำเนินการสรaางกันสาดดaานหนaาอาคารเซนต*ปอล ชั้นลLาง และปรับปรุงภูมิทัศน*ทางเดินเชื่อมตLอระหวLาง

อาคารเซนต*ปอล  อาคารสเตลลามาลิส  ทางเดินดaานหนaาประตูหลังโรงเรียนจนถึงบริเวณโรงอาหาร และลานจอดรถ 

ทั้งนี้เริ่มใชaงานตั้งแตL วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เป4นตaนไป โรงเรียนมีอาคาร 5 อาคาร ประกอบดaวย อาคารเซนต*

แอน, อาคารเซนต*โยเซฟ, อาคารสเตลลามาลีส, อาคารเซนต*ปอล และอาคารศิริศตพรรษ  บริหารงานโดยเซอร*ชองเท

แรส บังอร โกLงศร เป4นอธิการิณี ผูaแทนผูaรับใบอนุญาต ผูaจัดการ และผูaอำนวยการ  โรงเรียนเซนต*โยเซฟเกาะสมุยไดa

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป4นปhท่ี 39  
 ป}จจุบันปhการศึกษา 2563  เปiดทำการสอนต้ังแตLช้ันอนุบาล 1– ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 3 มีนักเรียน ท้ังหมด 1,444 

คน  ครูประจำการ 55 คน บุคลากรทางการศึกษา 3 คน ครูสนับสนุน 17 คน  พนักงาน  24  คน  เปiดสอนระดับกLอน

ประถมศึกษา  จำนวน 10 หaองเรียน  รวมจำนวนนักเรียน 270  คน  ระดับประถมศึกษา  จำนวน  23  หaองเรียน  

รวมจำนวนนักเรียน 845 คน  และระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  9  หaองเรียน  รวมจำนวนนักเรียน 329 คน                    

(ขaอมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563) ปhการศึกษาน้ี มีการปรับปรุงภูมิทัศน*ภายในโรงเรียน ปรับปรุงหaองน้ำสำหรับ

นักเรียน ครู และผูaปกครอง  โรงเรียนมีความพรaอมรองรับสถานการณ*แพรLระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กLอนเปiดเรียน ตั้งแตLวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป4นตaนไป มีการจัดพื้นที่ในการเวaนระยะหLาง SOCIAL DISTANCING 

มีจุดคัดกรอง จุดลงทะเบียน สำหรับผูaมาติดตLอภายในโรงเรียน อีกทั้งปรับปรุงเปลี่ยนหลังคา อาคารสเตลามาริส 

เปลี่ยนแปลงบริเวณภายในโรงอาหาร  พื้นที่จำหนLายอาหารมีความสะอาดเรียบรaอย กระเบื้องปูพื้น เคาเตอร*ขาย

อาหาร อLางลaางมือ และอLางลaางจาน ทั้งนี้พื้นที่ดังกลLาวเปiดใหaบริการแกLนักเรียน ตั้งแตLวันจันทร*ที่ 7 ธันวาคม 2563 

เป4นตaนไป ป}จจุบันมีเนื้อที่ทั ้งหมด 7 ไรL  - งาน  21.4 ตารางวา บริหารงาน โดย เซอร*ชองเทแรส บังอร โกLงศร                            

เป4นอธิการิณี ผูaแทนผูaรับใบอนุญาต ผูaจัดการ และผูaอำนวยการ  โรงเรียนเซนต*โยเซฟเกาะสมุยไดaดำเนินการจัดการ

เรียนการสอนเป4นปhท่ี 40   

  กราบขอบพระคุณเซอร*อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจaาคณะแขวงประเทศไทย คณะภคินี                  

เซนต*ปอล เดอ ชาร*ตร ผู aใหaการสนับสนุนในการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที ่ ภายในโรงเรียน และ

ขอขอบพระคุณทLานอธิการชองเทแรส โกLงศร ในการควบคุม ดูแลการบริหารงาน อยLางมีประสิทธิภาพ และ

ขอขอบคุณ คุณณิชาภา สุทธิกิตติบุตร และ คุณธนวัฒน* วงศ*ฐิตกุล สถาปนิก บริษัท B-Sine construction and 

renovation ในการออกแบบภูมิทัศน*ของโรงเรียนใหaมีความสวยงาม  


