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อาคารบานพักคณะภราดา เปนตึกคอนกรีตสองชั้น  1 หลัง,  บานพักยุวนิส เปนบานไมสองชั้น  1 หลัง  และยังมี
อาคารอื่น ๆ อีก การกอสรางครั้งนั้นผูควบคุม คือ ภราดาซีเมออน เปอรติโต (ภราดาอนุพัทธ เพชรายุทธชัย) ชาว
ฝร่ังเศส  ซ่ึงขณะนั้นดาํรงตําแหนงเปนอธกิารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  จนกระทัง่อาคารตาง ๆ  สรางเกือบเสร็จ
เรียบรอย 

 วนัที ่ 7  พฤษภาคม  พ.ศ.  2506  ไดมีการแตงตัง้ให ภราดา ซีเมออน เปอรติโต (ภราดาอนพัุทธ 
เพชรายทุธชยั) มาเปนอธกิารโรงเรียนอัสสัมชัญระยองทานแรก (ปการศึกษา 2506 – 2508) 

ตนเดือนพฤษภาคม ปการศึกษา  2506 ในวนัแรกของการเปดรับสมัครนักเรียนปการศึกษานัน้  มีนักเรียนมาสมคัร
จํานวน  20  คน  โรงเรียนไดติดปายรับสมัครนักเรียนไวหนาโรงเรียนดวยแผนปายเล็ก  ๆ  มีความสูงประมาณ  1 
เมตร ตอนน้ันยังไมมีร้ัว  เนื้อความประกาศวา รับสมัครนักเรียน  ชั้น  ป. 1 – ป. 7  และวันตอ  ๆ  มา ก็มีนักเรียนมา
สมัครเพิ่มขึ้น จนถึงวนัเปดเรียนวนัแรก  ในวนัที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2506  มีจํานวนนกัเรียน  ทั้งหมด  580  คน  
ซ่ึงก็เกินความคาดหมายของทานอธกิารที่ตองการเพียง  300 คนเทานัน้กอน 

  ผูทําการบกุเบกิยุคแรกม ีภราดา  5 ทาน คุณครู  16  คน 

คณะภราดาชุดแรก มีรายนาม ดังนี ้

 1.  ภราดาซีเมออน  เปอรติโต (ภราดาอนพุัทธ เพชรายุทธชัย)  อธิการโรงเรียน 

 2.  ภราดาราฟาแอล  ภักดี  ทุมมกานน  ครูใหญและอธิการยวุนิส 

 3.  ภราดาสมหมาย   ตรีถาวร 

 4.  ภราดาสรชัย   สุขชัย 

 5.  ภราดาประเสริฐ   อานามนารถ 

คณะครูชุดแรก มีรายนาม ดังนี ้
 1. ม.  ทองหยอด  สุวรรณประกาศ  9.  ม.  ฤาชัย บริราช 

 2. ม.  บุญเพ็ง ศรีสุนทร   10. ม.  พิชัย อัมพุสุวรรณ 

 3. ม.  อุทัย ธนระ    11. ม. โกเมศ ชลมาศ 
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 4. ม.  สมาน   อุนประเสริฐ   12. ม.  อนนท ลีลายุทธ 

 5. ม.  วรเทพ เอ่ียมตระกูล   13. ม.  สินชัย ออนไสว 

 6. ม.  ชาญณรงค โตชูวงศ   14. มิสสุธิน ี พุฒิธนะสนุทร 

 7. ม.  วาร ี ภัทรกุล    15. มิสนัยนา นาวาประดษิฐ 

 8. ม.  สมัย ทองไสว    16. มิสระวีวรรณ  ธงชัย 

ทําเนยีบภราดาทีด่ํารงตําแหนงอธิการ/ผูอาํนวยการโรงเรียนอสัสมัชัญระยอง 

อธิการทานแรก ภราดา ซีเมออน เปอรติโต (ภราดาอนพัุทธ เพชรายทุธชยั)  (ปการศึกษา 2506 – 2508) 

(ในระหวางทีท่านไปราชการที่ตางประเทศ ไดมีการแตงตั้งใหภราดาเซราฟน มารักษาการตําแหนงอธิการแทน) 

อธิการทานที ่2  ภราดาวีระ  วัชระศิริ  (ปการศึกษา 2509 – 2511)  

อธิการทานที ่3  ภราดาพจณ  เลาหเกยีรติ   (ปการศึกษา 2512 – 2514) 

อธิการทานที ่4 ภราดาพยุง  ประจงกจิ  (ปการศึกษา 2515) 

อธิการทานที ่5  ภราดาอรณุ  เมธเศรษฐ  (ปการศึกษา 2516 – 2518) 

อธิการทานที ่6  ภราดาฟลลิป  เนร ี (ปการศึกษา 2519 – 2524) 

อธิการทานที ่7  ภราดาชูชาติ  ลิมปสุวรรณโชติ  (ปการศึกษา 2525 – 2527) 

อธิการทานที ่8  ภราดาประสิทธิ ์ ไชยเผือก  (ปการศึกษา 2528 – 2532) 

อธิการทานที ่9  ภราดาอาจิณ  เตงตระกูล  (ปการศึกษา 2533 – 2538) 

อธิการทานที ่10  ภราดา  ดร. อนุศักดิ ์ นิธภิทัราภรณ  (ปการศกึษา 2539 – 2544) 

อธิการทานที ่11  ภราดาพิสูตร  วาปโส  (ปการศึกษา 2545 – 2549) 

อธิการทานที ่12  ภราดาเดชาชัย ศรีพิจารณ  (ปการศึกษา 2550 – จนถึงปจจบุนั ) 
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ในปการศึกษา 2554 ภราดาเดชาชัย ศรีพิจารณดํารงตําแหนงผูอํานวยการเปนปที่หา โดยมีภราดาสมพร  
คงวิมล  เปนรองผูอํานวยการฝายมัธยมศึกษา  มีภราดาอนุวัฒน  วิภาคธํารงคุณ เปนรองผูอํานวยการฝายปฐมวัย 
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการเปนที่ปรึกษา  ปจจุบันในปการศึกษา 2554 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได
เปดทําการมาครบ 48 ป เปดทําการสอนตั้งแตระดับช้ันปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ยังคงเปนนักเรียนชายลวนตามเจตนารมยที่ต้ังไวต้ังแตเปดทําการ  
สําหรับช้ันอ่ืน ๆ เปดทําการสอนในรูปแบบสหศึกษา มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด จํานวน 3,275 คน มีบุคลากรครูไทย
และชาวตางชาติ รวม 224 คน 
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ปรัชญาของโรงเรียน 

1. จุดหมายของชีวิต คือการรูจักสัจธรรม ความจริงและการเขาถึง    ธรรมสูงสุดเปนบอเกิดของชีวิต 
2. อันมนษุยทุกคนตองทํางาน ความอุตสาหะ วิริยะ เปนหนทางสูความสําเร็จดังปณิธานของโรงเรียนทีว่า   LABOR   
OMNIA    VINCIT 

อัตลักษณของโรงเรียน 

1. ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา หมายถงึ คุณลักษณะที่แสดงออก  ถึงความเชื่อ  ความศรัทธา  การ
ยึดมั่นในศาสนาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  ที่ตนนบัถือ 

2. อุตสาหะ วริิยะ ในการทาํงานใหสําเร็จตามเปาหมาย หมายถึง   คุณลักษณะทีแ่สดงออกถึงความตั้งใจและความ
รับผิดชอบในการทาํหนาทีก่ารงานดวยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

 

เอกลักษณ 

สงเสริมการใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
 

วิสัยทัศน 

เปนหนึ่งในหาของสถานศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออกที่มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับ
สากล ภายในป 2560 

 

 

 

 

 

 



7 
 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พันธกิจ (Mission) 

1. ปลูกฝงใหผูเรียนรูและเขาใจจิตตารมณนักบุญหลุยส มารี กรียอง เดอ มงฟอรต 
2. จัดการศึกษาใหสอดคลองกับการศึกษาของชาติและลักษณะเฉพาะการจัดการศึกษาเซนตคาเบรียล 
3. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเปนเลิศทางวิชาการในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลย ี ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 
(STEM) โดยเฉพาะความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ 

4. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมและคณุลักษณะอันพึงประสงคตามที่กาํหนด 
5. สงเสริมอนุรักษขนบธรรมเนยีมประเพณีภูมิปญญาไทยภูมิปญญาทองถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. สงเสริมและพัฒนาความสมัพันธกับชุมชนและภาคีเครือขาย ท้ังในเชิงวิชาการและวชิาชีพ 
เปาประสงค (Goals) 

1. เพื่อใหเปนสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามจุดเนน เอกลักษณและสอดคลองกับลักษณะเฉพาะการศึกษาเซนต
คาเบรียล 

2. เพื่อใหผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษามีความเปนเลิศทางวิชาการในดาน STEM โดยเฉพาะความสามารถใน
การใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร  

3. เพื่อใหผูเรียนเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม อัตลักษณและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่สถานศึกษากําหนด  
4. เพื่อใหผูเรียนมีจิตสํานกึและมสีวนรวมในการอนุรักษ  ขนบธรรมเนียมประเพณี        และภูมิปญญาทองถิน่  

โดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  
5. เพื่อใหเปนแหลงเรียนรู  และบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร (Strategies) 

1) แผนพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค  
2. พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปนไปตามเกณฑมาตรฐานทีก่ําหนด  
3. พัฒนาผูเรียนใหมีสุนทรียภาพมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีและสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดอยางมี

ความสขุ  
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4. สงเสริมและสนับใหผูเรียนมจีิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี                      
และภูมิปญญาทองถิ่น  

2) แผนพัฒนาหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 
5. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยมีความเปนสากล  สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
6. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหมีความหลากหลายสอดคลองกับผูเรียน โดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ  
3) แผนพัฒนาครูและบุคลากร 

7. พัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษาใหมีศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ตามสายงานที่กําหนด  
4) แผนพัฒนาการบริหารจัดการ 

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล  
5) แผนพัฒนาการบริการวิชาการสูชมุชน 

9. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูเพื่อใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม  
    10. สรางเครือขายความรวมมือและสัมพันธภาพที่ดีกบัผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ เชนผูปกครอง,ชุมชน,ศิษยเกา,
องคกรที่ภาครัฐและเอกชน 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย 
พันธกิจ (Mission) 

1. ปลูกฝงใหเด็กรูและเขาใจจิตตารมณนักบญุหลุยส มารี กรียอง เดอ มงฟอรต 
2. จัดการศึกษาใหสอดคลองกับการศึกษาของชาติและลักษณะเฉพาะการจัดการศึกษาเซนตคาเบียล 
3. สงเสริมและพัฒนาเด็กใหมพัีฒนาการครบทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 
4. สงเสริมและพัฒนาเด็กใหมคุีณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพงึประสงคตามที่กําหนด 
5. ปลูกฝงใหเด็กมีจติสํานกึในความเปนไทย อนุรักษส่ิงแวดลอมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. สงเสริมและพัฒนาความสมัพันธกับชุมชนและภาคีเครือขายทั้งในเชิงวชิาการและวิชาชีพ 
เปาประสงค (Goals) 

1. เพื่อใหเปนสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามจุดเนน เอกลักษณและสอดคลองกับลักษณะเฉพาะการศึกษาเซนต
คาเบรียล 

2. เพื่อใหเด็กและผูสําเร็จการศึกษามีพัฒนาการครบทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา  
3. เพื่อใหเด็กเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่สถานศึกษากําหนดและสอดคลองกับ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพื่อใหเด็กมีจิตสํานึกในความเปนไทยและมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมสอดคลองกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
5.  เพื่อใหเปนแหลงเรียนรู และบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร (Strategies) 

1) แผนพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค  
2. พัฒนาผูเรียนใหพัฒนาการครบทุกดาน รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 
3. พัฒนาผูเรียนใหมีสุนทรียภาพ สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  สามารถปรับตัวเขากับสังคมไดอยางมี
ความสุข 

4. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะพื้นฐานตอการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี 
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5. สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กมีจิตสํานึกในความเปนไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและมี
สวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

2) แผนพัฒนาหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 
6. พัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย มีความเปนสากล สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยบูรณา
การหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3) แผนพัฒนาครูและบุคลาการ 

8. พัฒนาครูและบุคลากรสถานศึกษาใหมีศักยภาพ ตามสายงานที่กําหนด 
4) แผนพัฒนาการบริหารจัดการ 

9. พัฒนาระบบบริหารจัดการฝายปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาลและระบบประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 

5) แผนพัฒนาการบริการวิชาการสูชมุชน  
10. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู และบริการทางวิชาการ รวมกับชุมชน หนวยงานศึกษา ทั้งภาครัฐ

และเอกชน 
11. สรางเครือขายความรวมมือและสัมพันธภาพที่ดีกับผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ 
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