ประวัติโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เริ่มก่อตั้งเมื่อ เมื่ อวันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2465 เดิมชื่อ โรงเรียนสตรี
วัดสุทธิวราราม (ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนวัด สุ ทธิว รารามในปัจจุบั น)
เปิดสอนตั้ง แต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมี คุณหญิงธนภารพิสิษฐ์ (แส มิลินทสูตร) เป็นครูใหญ่
คนแรก จนถึงปี พ.ศ.2470 ได้ลาออกจากราชการ กระทรวงธรรมการ(กระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน) จึงได้
แต่งตั้ง รองอามาตย์ตรีเจ้ จุณณะปิยะ (เจตน์ จุณณะปิยะ) รักษาการในตาแหน่งครูใหญ่แทน เนื่องจากจานวน
นักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี กระทรวงธรรมการได้ซื้อตึกของอนามัยหนึ่งหลัง และสร้างอาคารให้ใหม่อีก
หนึ่งหลัง เป็นอาคารไม้สามชั้นในตรอกยายกับตา (ซอยดอนกุศลในปัจจุบัน) ในที่ดินของกรมรักษาที่หลวง
(กรมธนารักษ์ปัจจุบัน) โฉนดเลขที่ 672 เนื้อที่ทั้งแปลง 13 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวาและย้ายไปเรียนใน
อาคารหลังดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2474 แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสตรีบ้านทวาย มี
คุณหญิงประยงคุ์ ถ่องดิกิจฉการ เป็นครูใหญ่รับนักเรียน ทั้งหญิงและชาย ในปี พ.ศ. 2482 กระทรวงธรรม
การได้ประกาศแยกโรงเรียนสตรีบ้านทวายออกเป็น 2 โรงเรียน คือ
1. โรงเรียนสตรีบ้านทวาย สังกัดกองโรงเรียนรัฐบาล กรมสามัญศึกษา เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 48
ตารางวา มี นางสาวกรองแก้ว วณิกนันทน์ (คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์) เป็นครูใหญ่ เปิดสอนแผนก
สามัญศึกษา ต่อมา พระยาประมวลวิชาพูล อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรี บ้านทวาย
เป็น โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เพื่อให้ถูกต้องตามรัฐนิยม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2482 (พระยาอุปกิ
ตศิลปะสารเป็น ผู้บัญญัติชื่อโรงเรียน) ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียน
2. โรงเรียนการช่างสตรีพระนครใต้ สังกัดกรมอาชีวศึกษา มี คุณหญิงประยงคุ์ ถ่องดิกิจฉการ เป็น
ครูใหญ่ เปิดสอนแผนกอาชีวศึกษา
ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อกองทัพญี่ปุ่นเข้าสู่ประเทศไทย ได้ขออนุญาตนาทหารเข้าพัก
ในโรงเรีย นสตรีศ รีส ุร ิโ ยทัย กระทรวงศึก ษาธิก ารจึง สั ่ง ให้โ รงเรีย นไปเปิด สอนที ่โ รงเรีย น
ประชาบาล บริษัทเกลือไทย จากัด อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 8 กันยายน 2487 รับ
นักเรียนทั้งประจาและไปกลับ เมื่อสงครามสงบลงจึงให้กลับมาสอนที่เดิม แต่เนื่องจาก มีกองทหาร
ฮอลันดาเข้ามาพักแทนทหารญี่ปุ่น โรงเรียนต้องขอยืมโรงเรียนเทศบาลวัดยานนาวา เป็นสถานที่เรียน
ชั่วคราว ในระหว่างที่โรงเรียนได้ติดต่อสถานทูตฮอลันดาเพื่อขอให้เคลื่อนย้ายกองทัพออกจากบริเวณ
โรงเรียน
ปัจจุ บันโรงเรียนสตรี ศรีสุ ริโยทัย เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดบริการการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 รับเฉพาะนักเรียนหญิง เดิมสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และได้ย้ายไปสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปี พ.ศ. 2553
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รายนามผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ถึง ปัจจุบัน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ – สกุล
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง
คุณหญิงธนภารพิสิษฐ์ (แส มิลินทสูตร)
พ.ศ. 2465 – 2470
รองอามาตย์ตรีเจ้
จุณณะปิยะ (เจตน์ จุณณะปิยะ)
พ.ศ. 2470 – 2474
คุณหญิงประยงคุ์
ถ่องดิกิจฉการ
พ.ศ. 2474 – 2482
คุณหญิงกรองแก้ว
ปทุมานนท์
พ.ศ. 2482 – 2491
คุณหญิงกรองทอง
สุรัสวดี
พ.ศ. 2491 – 2498
นางญาณี
บุณยินทุ
พ.ศ. 2498 – 2515
นางจงกล
วิทยาธิกรณศักดิ์
พ.ศ. 2515 – 2527
นางกัลยา
ชื่นกลิ่น
พ.ศ. 2527 – 2535
นางสาวพยอม
อ่อนอุดม
พ.ศ. 2535 – 2537
นางสาวเทียมจันทร์ รามนันทน์
พ.ศ. 2537 – 2540
นางสาวประคอง
ถนัดงาน
พ.ศ. 2540 – 2544
นางสายพิณ
มณีศรี
พ.ศ. 2544 – 2547
นางสาวอรุณี
นาคทัต
พ.ศ. 2547 – 2551
นางสาวปัทมรัตน์
เต็มพิทักษ์
พ.ศ. 2551 – 2552
นางสาวสุปราณี
ไกรวัตนุสสรณ์
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั
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ทาเนียบผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นางสาวสุปรานี สัมฤทธิ์
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวปัณณธร วิจารณ์
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางชนิกา หวังกิจ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล
รองผู้อานวยการกลุ่มงานบุคคล
และกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
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