
 
 

ประวัติโรงเรียน 

 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411-2453) ได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้สร้างตึกใหญ่ขึ้นหลังหนึ่งที่กลางทุ่งปทุมวันเรียกกันเป็นสามัญว่า “ตึกหอวัง” พระราชทาน
ให้เป็นวังที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามกุฎราชกุมาร พระราชโอรส
พระองค์ใหญ่ประสูติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี และทรงเป็นพระเชษฐาร่วม  
พระอุทรของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้า
มหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกของกรุงสยาม ไม่ทันได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเพราะ
ประชวรด้วยพระโรคอวัยวะภายในได้เสด็จสวรรคต เมื ่อวันที ่ 4 มกราคม พ .ศ. 2437 ขณะทรงมี
พระชนมายุเพียง 16 พรรษา 6 เดือน 7 วัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ กรมขุนเทพทวาราวดี ซึ่งเสด็จไปศึกษา  
ณ ประเทศอังกฤษเป็นปีที่ 2ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารพระองค์ที่ 2 

ในปี พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาสถาปนาโรงเรียน
มหาดเล็กขึ้นเพื่อสอนบุตรข้าราชการ และนักเรียนให้มีความรู้ในวิชาสามัญ วิชารัฐศาสตร์ พระราชนิยม และ
ขนบธรรมเนียมในพระราชสำนัก แล้วส่งออกไปเป็น “มหาดเล็กรายงาน” ฝึกหัดการงานจนมี
ความสามารถ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีประกาศพระบรมราชโองการลง
วันที ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2453ให้สถาปนา “โรงเรียนมหาดเล็ก” เป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระราชทานเงินจำนวน 982,672 บาท 47 สตางค์ ที่เหลือ
จากการสร้างพระบรมรูปทรงม้าเป็นเงินทุนในการก่อสร้างอาคารเรียน ที่ตำบลปทุมวัน เนื้อที่ 1,309 ไร่ 
โดยมีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ  จรดถนนสระปทุม ต่อมาคือ ถนนพระราม 1 
ทิศตะวันออก จรดถนนสนามม้า ต่อมาคือ ถนนอังรีดูนังต์ 
ทิศใต้   จรดถนนหัวลำโพง ต่อมาคือ ถนนพระราม 4 
ทิศตะวันตก  จรดคลองสวนหลวง 

และโปรดเกล้าฯ ให้ใช้วัง (ตึกหอวัง) เป็นที่ตั้งโรงเรียนโดยมีสภากรรมการจัดการโรงเรียนทำหน้าที่
บริหารกิจการตามพระบรมราโชบาย นักเรียนที่จบจากโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ก่อนออกรับราชการนั้น ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กหลวงตามพระราชประเพณีเดิม 
การสอนในชั้นต้นเปิดสอน 4แผนก คือ แผนกข้าราชการพลเรือน หรือรัฐประศาสนศึกษา ยันตรศึกษา เวชศึกษา 
และคุรุศึกษา 

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา 
“โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ขึ้นเป็น “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 พร้อมกับให้โอนไปสังกัดกระทรวงธรรมการ แบ่งการสอนเป็น 4 คณะ คือ 
 

 

 
 



 

ประวัติโรงเรียน (ตอ่) 
 

 

1.  คณะแพทยศาสตร์ 
2.  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
3.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4.  คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เมื่อกระทรวงธรรมการวางระเบียบการฝึกหัดครูเพื่อส่งเสริมวิทยฐานะของครูให้สูงขึ้น โดยรับเอาชั้น
ประกาศนียบัตร ในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์หลักสูตร 2 ปี และวิชาครู 1ปี เป็นมาตรฐานสำหรับครูวุฒิ
มัธยม ดังนั้น พ.ศ. 2471 แผนกฝึกหัดครูจึงมีขึ้นอีกแผนกหนึ่งในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ที่เรียน
สำเร็จได้รับประกาศนียบัตรครูมัธยม (ป.ม.) และใน พ.ศ. 2473ได้ย้ายสถานที่เรียนของนิสิตฝึกหัดครูมาเรียนที่
ตึกหอวัง (ปัจจุบันคือกรีฑาสถานแห่งชาติ) เพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยซึ่งได้จัดตั้งขึ ้นแล้วตามแจ้งความกระทรวงธรรมการ เรื ่องการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมหอวังแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 ลงพระนามโดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัติ
เสนาบดี 

เมื่อ พ.ศ. 2478 ทางราชการต้องการให้มีสนามกีฬาแห่งชาติ และพิจารณาความเหมาะสมแล้วเห็น
ว่าบริเวณโรงเรียนมัธยมหอวังฯเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติจึงให้โรงเรียน
มัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยย้ายไปยังอาคารเรียนที่สร้างใหม่คือตึกโรงเรียนมัธยมหอวังแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อปัจจุบันคือตึก 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาถนนพญาไท เขตปทุมวัน 
  อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนมัธยมหอวัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 1.  รองอำมาตย์ตรีขุนวิชาสรร  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 – 10 กันยายน   พ.ศ. 2473 
 2.  รองอำมาตย์ตรีขุนโกศลเวทย์ 10 กันยายน   พ.ศ. 2473 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 
 3.  นายเอช เอส โอนิลล์    19 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 
 4.  หลวงปราโมทย์จรรยาวิภาช 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 -  ………................พ.ศ. 2476 
 5.  หม่อมหลวงมานิจ  ชุมสาย ……….............  พ.ศ. 2476 – 28 กรกฎาคม  พ.ศ. 2477 
 6.  หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2477 – 3  มกราคม     พ.ศ. 2481 
 กำเนิดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 3 มกราคม พ.ศ. 2481 หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล เป็นอาจารย์
ใหญ่คนแรกในปีพ.ศ. 2479 โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขยายชั้นเรียนให้
สูงขึ้นจนถึงมัธยมปีที่ 8 โดยมีแผนกวิทยาศาสตร์และแผนกภาษารวม 2 แผนก ในปี พ .ศ. 2481
ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล ได้พัฒนางานด้านวิชาการ และเปิดโอกาสให้นักเรี ยนร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที่เรียกว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างใกล้ชิดกับบรรดานิสิตคณะต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นผลอันยิ่งใหญ่ให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการอบรมสั่งสอนทั้งวิชาการ และการปกครองมากขึ้น 
 
 
 



 

ประวัติโรงเรียน (ตอ่) 
 

เมื่อ พ.ศ. 2481 ทางราชการมีความจำเป็นต้องตั้ง “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติในระยะนั้นที่ว่า  ผู้ที่จะศึกษาในชั้นอุดมศึกษาจะต้องผ่านในขั้น
เตรียมอุดมศึกษาก่อนหลักสูตร 2 ปี ซึ่ง ม.ล.ปิ่น  มาลากุล ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดตั้ง “โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา”  ขึ้นโรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงสลายไปแต่ป้ายชื่อของโรงเรียน
ก็ยังคงอยู่ ณ ตึก 1  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

เมื่อ พ.ศ. 2509 บรรดานักเรียนมัธยมหอวังฯ ที่ต้องจากกันนานกว่า 25 ปี และต่างมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนได้พบปะหารือกัน และได้จัดตั้ง “สมาคม
นักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ขึ้นโดยมี ครูจรูญ  เสตะรุจิ เป็นนายกสมาคมฯ และ
มีศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล อดีตอาจารย์ใหญ่ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นเป็น
ประธานในพิธีเปิดป้ายสมาคมฯ ต่อมาได้มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ว่า “โรงเรียนมัธยมหอวัง
แห ่งจ ุฬาลงกรณ์มหาว ิทยาล ัย ควรจะม ีข ึ ้นอ ีก” ฯพณฯ ม .ล . ปิ ่น  มาลาก ุล ร ัฐมนตร ีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้สมาคมฯ พิจารณาที ่ด ินที ่ลาดพร้าวซึ ่ง คุณหญิงบดินทรเดชา มอบให้
กระทรวงศึกษาธิการเป็นแห่งแรก และกรมสามัญศึกษาได้แนะนำที ่ดินที ่กองทัพอากาศ บริจาคให้
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ กม.28  ถนนพหลโยธินเป็นแห่งที่สอง สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินที่ลาดพร้าวมีเงื่อนไขไม่อาจคล้อยตามได้ส่วนที่ดินที่กองทัพอากาศดอนเมืองก็ใกล้
สนามบินดอนเมืองเกินไปไม่เหมาะสม และกรมสามัญศึกษาได้แนะนำโรงเรียนบางเขนวิทยาเป็นแห่งที่สาม 
สมาคมฯ ได้พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนบางเขนวิทยาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเมื่อวันที่ 9 มกราคม 
พ.ศ. 2509 มีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาอนุมัติโดยได้มี
การประกาศเป็นทางการ คือประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบางเขนวิทยา เป็น 
โรงเรียนหอวัง ประกาศ ณ วันที่ 31มกราคม พ .ศ. 2511 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27พฤศจิกายน พ.ศ. 
2510 เป็นต้นไป ลงนามโดยศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
มีอักษรย่อ ห.ว. และได้รับความช่วยเหลือส่งเสริมจากสมาคมนักเรียนเก่ามัธยม   หอวังฯ  เป็นอย่างดียิ่ง 

จนกระทั่งเมื ่อวันที่ 9 มกราคม พ .ศ. 2538 โรงเรียนหอวังได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน    
เก้าชั ้น นับเป็นอาคารเรียนหลังที่ 10 จำเป็นต้องยุบอาคารเรียนหลังที่ 1 และ 2 เพื่อใช้พื ้นที่สร้าง      
อาคารใหม่ สามารถใช้เป็นห้องเรียน และห้องปฏิบัติการได้เพียงพอแก่ความต้องการ และได้รับพระบรม   
ราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชให้ใช้พระนามของ สมเด็จเจ้าฟ้า
มหาวชิรุณหิศ เป็นชื่ออาคาร โรงเรียนหอวังจึงมีอาคารวชิรุณหิศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวหอวัง
เป็นล้นพ้นนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนข้ึนใหม่มาจนถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 


