ประวัติโรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรี ยนสตรี สุพรรณบุรี(สงวนหญิง) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2472 โดยแยกมาจาก
โรงเรี ยนประจาจังหวัดกรรณสู ตศึกษาลัย แต่เดิมการศึกษาของจังหวัดสุ พรรณบุรี
จัดแบบสหศึกษา และมีโรงเรี ยนประจาจังหวัดเพียงแห่งเดียว ต่อมาพระยาพิศาลสารเกษตร ซึ่งขณะนั้นเป็ นผูว้ ่าราชการจังหวัด และคุณหญิง เห็นสมควรจะได้แยกนักเรี ยน
สตรี ไว้ต่างหากไม่ปะปนกับนักเรี ยนชาย และ เพื่อเป็ นการขยายการศึกษาแก่สตรี ใน
จังหวัดสุ พรรณบุรี จึงได้สละทรัพย์ส่วนตัว เรี่ ยไรจากพ่อค้า คหบดี และประชาชน
การก่อสร้างได้เริ่ มขึ้นที่บริ เวณวัดเจดียย์ อดเหล็ก ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
อยูใ่ กล้ตลาดจังหวัดสุ พรรณบุรี มีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา ในปี แรกมีช้ นั เรี ยน
สู งสุ ดเพียงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และยังเป็ นโรงเรี ยนสหศึกษา แต่มีนกั เรี ยนชายเรี ยน
รวมตั้งแต่ช้ นั เตรี ยมจนถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 เท่านั้น ส่ วนชั้นมัธยมมีแต่เฉพาะ
นักเรี ยนหญิงและได้ขยายชั้นทุกปี จนถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนสงวนหญิง ย้ายมาอยู่ ณ สถานที่แห่งใหม่ที่ดินซึ่งโรงเรี ยนหลังใหม่
ตั้งอยูน่ ้ ีเป็ นที่ดินของวัด มีเนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา เป็ นวัดเก่าชื่อวัดโรงม้า
ตั้งอยูท่ ี่ตาบลท่าพี่เลี้ยง อาเภอเมือง ได้ปลูกสร้าง (ในปัจจุบนั ) เมื่อวันที่ 29 มกราคม
2504
ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 โรงเรี ยนได้ขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการ เปิ ดชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 แผนกศิลปะ (อักษรศาสตร์เดิม) จนถึงปี พ.ศ. 2514 มีช้ นั
มัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ชั้น ม.ศ. 4 และ 5 ชั้นละ 1 ห้อง เป็ นสหศึกษาเฉพาะชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ในปี การศึกษา 2515 กรมวิสามัญศึกษาได้อนุมตั ิให้โรงเรี ยนนี้เปิ ดชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 เพิ่มอีก 10 ห้องเรี ยน และเพิ่มชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอีก 1
ห้องเรี ยน รวมมีช้ นั มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 19 ห้องเรี ยน มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 3 ห้องเรี ยน รวม 22 ห้องเรี ยน
ในปี พ.ศ. 2514 โรงเรี ยนได้รับงบประมาณจากกรมวิสามัญศึกษาเป็ นเงิน
2,200,000.00 บาท สร้างอาคารแบบ 418 เป็ นอาคารเรี ยน 4 ชั้น 18 ห้องเรี ยนและ
ปรับปรุ งสนามหน้าโรงเรี ยน อาคารเรี ยนหลังใหม่น้ ีได้สร้างเสร็จเรี ยบร้อยแล้วในปี
2514

ในปี การศึกษา 2522 โรงเรี ยนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาเป็ นเงิน
ประมาณ 10,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารต่างๆ และปรับปรุ งบริ เวณโรงเรี ยน
โดยทาสัญญาก่อสร้างเริ่ มตั้งแต่ 25 กันยายน พ.ศ. 2522 ดังนี้
1. อาคารเรี ยน 3 ชั้น
1
หลัง
2. โรงฝึ กงาน 2 ชั้น
2
หลัง
3. โรงพลศึกษาและหอประชุม
1
หลัง
4. เรื อนเพาะชา
1
หลัง
5. ส้วมนักเรี ยน
1
หลัง
6. บ้านพักครู
8
หน่วย
7. บ้านพักภารโรง
2
หน่วย
8. ปรับปรุ งบริ เวณ เช่น รั้ว ถนน ไฟฟ้ า ประปา เป็ นต้น
ปี งบประมาณ 2533 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารหอประชุม-โรงอาหารแบบ
101 ล/27 จานวน 1 หลัง เป็ นเงิน 5,713,000 บาท แทนอาคารโรงอาหารหลังเดิม
ปี งบประมาณ 2534-2535 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรี ยนแบบ 318 ล/30
เป็ นเงิน 9,036,000 บาท แทนอาคารไม้ช้ นั เดียว
ปี งบประมาณ 2540-2541 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรี ยนแบบ 5 ชั้น เป็ น
เงิน 11,000,00 บาทและรั้วคอนกรี ตเสริ มเหล็ก เป็ นเงิน 813,000 บาท
ปี งบประมาณ 2543 ได้รับงบประมาณสร้างเขื่อน ค.ล.ส. เป็ นเงิน 776,000
บาท และเครื่ องดนตรี วงโยธวาทิต 1,000,000 บาท
ก่อสร้างอาคารสมาคมผูป้ กครอง - ครู และศิษย์เก่าโรงเรี ยนสงวนหญิง
(อาคาร 72 ปี ) เป็ นเงิน 6,000,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อ 18 กรกฎาคม 2548
ปี งบประมาณ 2549 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรี ยน แบบ
324 ล./41 (หลังคาทรงไทย) 21,374,000-บาท (งบ 49 4,274,800-บาท ผูกพัน งบ 50
17,099,200-บาท) ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ผรู ้ ับจ้างคือ
หจก. ทัศนโกศล ทาสัญญาจ้างก่อสร้าง เมื่อ 30 พ.ค. 2549 ราคา 19,136,600-บาท
ก่อสร้างเสร็ จ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551
ปี งบประมาณ 2552 ก่อสร้างโรงอาหารเพิ่มเติม ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
เป็ นเงิน 616,528-บาท สร้างเสร็จเมื่อ 12 สิ งหาคม 2552

นับแต่เริ่ มต้นจนถึงปัจจุบนั มีผบู ้ ริ หารดาเนินงานบริ หาร ปรับปรุ ง ขยายกิจการ
ของโรงเรี ยน จนถึงปัจจุบนั นี้รวม 12 ท่าน คือ
1. นางสาวเจริ ญ บุญยสิ งห์
พ.ศ. 2472 – 2478
2. ขุนบุญลือศึกษากร
พ.ศ. 2479 – 2480
3. นางสาวนิลุบล ถนัดหัตถกรรม
พ.ศ. 2481 – 2483
4. นางปราณี
แก้วดุสิต
พ.ศ. 2484 – 2486
5. นางสาวทองสุ ข สมิตินนั ท์
พ.ศ. 2487 – 2489
6. นางละออ
วิสิฐพันธุ์
พ.ศ. 2490 – 2492
7. นางสาวประภาส ธรรมทฤษฎี
พ.ศ. 2493 – 2527
8. นางสุ รณี
สนัน่ เมือง
พ.ศ. 2528 – 2529
9. นางนลินี
ไกรคุณาศัย
พ.ศ. 2530 – 2541
10. นายอดุลย์
สังฆสุ วรรณ
พ.ศ. 2542 – 2543
11. นายเชิดศักดิ์
ศุภโสภณ
พ.ศ. 2544 – 2551
12. นายเผด็จ
โพธิ์อ้น
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั

