ประวัติโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์

ในปี พ.ศ 2507 ซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซู 2 ท่าน (นักบวชหญิงในคริสต์ศาสนา นิกาย
โรมันคาทอลิก) ได้แก่ ซิสเตอร์ เมรี่ ลันต์ – ชาวอังกฤษ และซิสเตอร์เจโรม ลาภ์พร บุญยวนิช ซึ่ง
ขณะนั้นประจาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นได้เริ่มมาทางานด้านสังคมสงเคราะห์ที่หมู่บ้านโนน
สมบูรณ์ ตามคาเชื้อเชิญของสงฆ์คณะพระมหาไถ่ (คณะสงฆ์ในคริสต์ศาสนา นิกาย
โรมันคาทอลิก) ขณะนั้นหมู่บ้านโนสมบูรณ์เป็นเพียงหมู่บ้านเล็ก ๆ มีเพียง 10 หลังคาเรือน ซิ
สเตอร์ทั้งสองได้เข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อนในสถานพยาบาลโนนสมบูรณ์ บรรดาเด็ก ๆ ใน
หมูบ่ ้านและในสถานพยาบาลโนนสมบูรณ์ส่วนมากไม่ได้เรียนหนังสือ เนื่องจากปัญหาความ
ยากจน และเด็ก ๆ มีความหวาดระแวงว่าจะเป็นที่รังเกียจของผู้อื่นจึงทาให้ไม่อยากไปเข้าเรียนใน
โรงเรียนที่ไหนๆ และผู้ปกครองเองก็ไม่เห็นความสาคัญของการศึกษามากนัก เพราะต้องดิ้นรนทา
มาหาเลี้ยงชีพ ซิสเตอร์ได้พยายามพบปะ พูดคุย จนผู้ปกครองเข้าใจถึงความจาเป็นของการศึกษา
และยินยอมส่งบุตรหลานของตนมารับการศึกษาอบรม โดยซิสเตอร์เจโรม ลาภ์พร บุญยว
นิช และซิสเตอร์แอนมารี พัชรี โกลาโซ ได้นานักเรียนโรงเรียนพระกุมารเยซู (ขณะนั้นเป็น
โรงเรียนสาหรับนักเรียนหญิงล้วน เปิดสอนในระดับมัธยมต้น) เดินทางจากจังหวัดขอนแก่นเพื่อ
มาเยี่ยมชาวบ้านและสอนเรียนเด็กๆ ในทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 11.30 น. ครั้งแรกมีเด็กมา
เข้าเรียนประมาณ 10 คน โดยเด็ก ๆ นั่งเรียนกันตามใต้ร่มไม้ การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้
เด็ก ๆ ได้อ่านออก เขียนได้ ควบคู่ไปกับการให้การอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม

ปี พ.ศ. 2510 โดยการสนับสนุนของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล (นักบวชชายในคริสต์
ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก) โดยเฉพาะอย่างยิ่งภราดาวิกตอร์ และภารดาเอ็มมานูเอล ได้จัดหาเงิน
บริจาคสนับสนุนจัดสร้างอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น จานวน 1 หลัง 10 ห้อง เพื่อซิสเตอร์จะได้ใช้เป็น
ห้องเรียนและห้องอื่นๆ ที่จาเป็น การเรียนการสอนอย่างไม่เป็นทางการนี้ดาเนินไปเรื่อย ๆ เป็นเวลา
เกือบ 4 ปี ความรักความเอาใจใส่ของบรรดาซิสเตอร์เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน ผู้ปกครองเริ่ม
ไว้วางใจส่งบุตรหลานของตนมารับการศึกษาอบรมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2514 ซิสเตอร์เจโรม ลาภ์พร บุญยวนิช จึงได้ดาเนินการขออนุญาตเปิดทา
การเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ และได้รับอนุญาตให้เปิดทาการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 5 ขวบขึ้นไป รับได้จานวน 200 คน ตามระบุใน
ใบอนุญาตเลขที่ 99/2514 ซึ่งต่อมาโรงเรียนแห่งนี้เป็นที่รู้จักในนามของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนน
สมบูรณ์ – โรงเรียนการกุศลสาหรับบุตรหลานผู้ป่วยโรคเรื้อน โดยมีซิสเตอร์เบอร์นาแด็ท
พเยาว์ เดื่อมคั้น ดารงตาแหน่งผู้จัดการโรงเรียน และนางสาวสมพิศ ภานุทัติ ดารงตาแหน่ง
ครูใหญ่ ส่วนซิสเตอร์เจโรม ลาภ์พร บุญยวนิช ก็ยังคงทางานด้านสังคมสงเคราะห์ในหมู่บ้าน
ต่อไปอย่างเงียบ ๆ อย่างไรก็ตาม บรรดาซิสเตอร์ก็ยังต้องประสบปัญหาความยุ่งยากอีกมากมาย
เกี่ยวกับการรับเด็กเข้าเรียน เพราะเด็กส่วนมากไม่มีหลักฐานเอกสารการเกิด เนื่องจากผู้ปกครอง
อพยพย้ายที่อยู่บ่อย ๆ ประกอบกับความยากจนและไม่รู้ข้อกฏหมาย ยิ่งทาให้ปัญหาซับซ้อนมาก
ขึ้น และเมื่อสามารถเข้าเรียนได้แล้วก็ต้องขาดเรียนบ่อย ๆ เพราะต้องไปรับจ้างทางานหาเงินมาช่วย
ผู้ปกครอง แต่ด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาและปณิธานอันแน่วแน่ของบรรดาซิสเตอร์และคณะ
ครู ปัญหาต่าง ๆ จึงได้รับการแก้ไขทีละเล็กละน้อย พร้อม ๆ กับการดาเนินการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียนที่จาเป็น ความเสียสละและความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งของเด็ก ๆ และเยาวชนให้ดีขึ้น โดยอาศัยการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนทั่วไป ผู้ปกครองในหมู่บ้านใกล้เคียงเริ่ม
ส่งบุตรหลานของตนมาเรียนในโรงเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ปี พ.ศ. 2516 โรงเรียนดีรับอนุญาตให้ขยายอาคารเรียน โดยต่อเติมจากอาคารเรียนเดิมอีก 2
ห้องเรียน เพื่อให้เพียงพอกับจานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น และนางสาวบัวไข สุขวิชัย ได้เข้าดารง
ตาแหน่งครูใหญ่แทนนางสาวสมพิศ ภาณุทัติ ซึ่งลาออกเนื่องจากย้ายภูมิลาเนา

ปี พ.ศ. 2517 ซิสเตอร์เจโรม ลาภ์พร บุญยวนิช เข้าดารงตาแหน่งผู้จัดการ
โรงเรียน
และนางสาวสมพิศ ภาณุทัติ ได้ย้ายกลับมารับตาแหน่งครูใหญ่อีกครั้ง การ
ดาเนินงานของโรงเรียนมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นตามลาดับ

ปี พ.ศ. 2519 ซิสเตอร์เจโรม ลาภ์พร บุญยวนิช ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ ‘มนุษยสัมพันธ์ยอด
เยี่ยม สาขาผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จากชมรมมนุษยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็น มนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ) นับเป็นเกียรติประวัติแก่ซิสเตอร์และโรงเรียนเป็น
อย่างยิ่ง ทั้งยังนามาซึ่งความชื่นชมยินดีแก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนอีกด้วย และในปี
เดียวกันนี้เองโรงเรียนได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนเพิ่มจาก เดิม 200 คน เป็น 335 คน ตาม
ใบอนุญาตเลขที่ 97/2519

ปี พ.ศ. 2521 ซิสเตอร์เจโรม ลาภ์พร บุญยวนิช ได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนจากเดิมที่เปิดทา
การสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เป็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามใบอนุญาตเลขที่ 482/2521 นอกจากนี้ได้สร้างอาคารเรียนเรือนไม้เพิ่ม
อีก 2 หลัง โดยได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนเพิ่มจากเดิมจานวน 335 คน เป็น 515 คน

ปี พ.ศ. 2523 ซิสเตอร์พอลลีน กัลยาลักษณ์ ฤกษ์สว่าง เข้าดารงตาแหน่งผู้จัดการ
โรงเรียน และได้รับอนุญาตให้ต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก 2 ห้องเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ 1021
/ 2523 โดยสามารถรับนักเรียนเพิ่มจากเดิมอีก 80 คน รวมเป็น 595 คน
ปี พ.ศ.2524 ซิสเตอร์เกเบรียล อมรัตยา กระบิลโกวิท เข้าดารงตาแหน่งผู้จัดการโรงเรียน แทนซิ
สเตอร์กัลยาลักษณ์ ฤกษ์สว่าง ซึ่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่อื่น

ปี พ.ศ. 2525 นางนิตยา พวงสุวรรณ เข้าดารงตาแหน่งครูใหญ่ แทนนางสาวสมพิศ ภาณุ
ทัติ ซึ่งลาออกไปประกอบอาชีพอื่น
ปี พ.ศ. 2528 ซิสเตอร์ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์ เข้าดารงตาแหน่งผู้จัดการโรงเรียน และได้ติดตั้ง
โทรศัพท์ภายในโรงเรียนและบ้านพัก เพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอื่น ๆ

ปี พ.ศ. 2529 มีการจัดสร้างสนามบาสเกตบอลขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในการเรียนวิชา
พละ และการแข่งขันอื่น ๆ
ปี พ.ศ. 2531 ซิสเตอร์เทเรซา บุญเกื้อ วรีวงศ์ เข้าดารงตาแหน่งผู้จัดการโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2535 ซิสเตอร์ดาริกา อนุตตรานนท์ เข้าดารงตาแหน่งผู้จัดการโรงเรียน และได้ริเริ่ม
โครงการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น ในขณะเดียวกันก็
ได้ให้การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างจริงจัง โดยจัดให้มีการสอนวิชาดนตรีพื้นบ้าน
(โปงลาง) แก่เด็กนักเรียนที่สนใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีความถนัดด้านดนตรี นอกจากนี้ยังได้
จัดสร้างแท้งค์ซีเมนต์จานวน 2 แท้งค์ เพื่อใช้เก็บน้าฝนสาหรับนักเรียนไช้ดื่ม และจัดทาระบบ
ประปาในโรงเรียน เพื่อให้มีน้าใช้จานวนเพียงพอ
ปี พ.ศ. 2536 ได้มีการปรับปรุงห้องธุรการและห้องวิชาการโดยการปูเสื่อน้ามัน และติดตั้งเหล็กดัด
ที่หน้าต่าง ประตู

ปี พ.ศ. 2537 องค์กร เจซี โอซากา ประเทศญี่ปุ่น ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดสร้างแท้งค์ซีเมนต์
เพิ่มเติมให้อีก 4 แท้งค์ ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเปิดบริการแก่ชุมชน และคณะภราดาเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย ได้บริจาคเงินสนับสนุนในการจัดทาถนนคอนกรีตภายใน
โรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สาคัญอีกประการหนึ่งของโรงเรียนที่ควรแก่การ
จดจา นั่นคือ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2537 ทางโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากเจ้าหญิงซายา
โกะ แห่งประเทศญี่ปุ่น พระองค์ได้ทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ ซึ่งนาความ
ปลาบปลื้มและก่อให้เกิดขวัญและกาลังใจอย่างมากแก่คณะซิสเตอร์ ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง และในการนี้ทางโรงเรียนได้จัดแสดงการเล่นดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง) ของนักเรียนให้
ทอดพระเนตรอีกด้วย ซึ่งพระองค์ก็ทรงทอดพระเนตรด้วยความสนพระทัยเป็นอย่างยิ่ง

ปี พ.ศ. 2538 บาทหลวงเจริญ เวียนสิรินันทโชติ (สงฆ์คณะพระมหาไถ่) เข้าดารงตาแหน่งผู้จัดการ
โรงเรียน มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยจัดทาสวนหย่อมภายในโรงเรียน บริเวณหน้าอาคารเรียน และ
บริเวณเสาธง

ปี พ.ศ. 2539 ซิสเตอร์เจอเริร์ด อนุกูล หริพงศ์ เข้าดารงตาแหน่งผู้จัดการโรงเรียน ในปีนี้
ทางโรงเรียนได้ขออนุญาตลดชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตามที่ระบุในใบอนุญาต
เลขที่ ขก. 101 / 2539 และเปิดชั้นเรียนเพิ่มในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 ตามใบอนุญาต
เลขที่ ขก. 153 / 2539 นอกจากนี้นางนิตยา พวงสุวรรณ ซึ่งดารงตาแหน่งครูใหญ่ในขณะนั้นก็
ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอนแก่น

ปี พ.ศ. 2541 ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงอาคารเรียนเรือนไม้ 2 ชั้น โดยการทาสีใหม่ทั้งหมด ปู
กระเบื้องห้องธุรการ และจัดสร้างถ้าเพื่อประดิษฐานรูปปั้นพระนางมารีย์ อันเป็นที่เคารพของทุก
คนในโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2542 ได้มีการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล 1 – 3 ใหม่ โดยการปูกระเบื้องพื้นห้องและเปลี่ยน
โต๊ะ-เก้าอี้ เพื่อให้ได้ขนาดพอเหมาะกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลยิ่งขึ้น และยังได้เปลี่ยนหลังคา
อาคารเรียนและอาคารประกอบการ ซึ่งจากเดิมหลังคาสังกะสีเป็นหลังคากระเบื้อง พร้อมทั้งทาสี
อาคารใหม่ทั้งหมด นอกจากจากนี้ยังได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงตราประจาโรงเรียน จากเดิมที่
เป็นรูปโล่ ปรัชญา กางเขน และดาว 5 ดวง เป็นรูปตราประจาคณะซิสเตอร์พระกุมารเยซูที่ใช้กัน
ทั่วโลก (โล่สีแดงคาดแถบสีเงินขลิบทอง มีรูปพระคัมภีร์และสายประคาอยู่ด้านบนมุมขวามือ และ
รูปเครื่องปั่นฝ้ายมุมล่างด้านซ้าย มีรูปดอกมาเกอริตสีขาวขนาบด้านซ้าย-ขวาของโล่ และข้อความ
คติพจน์ “ซื่อสัตย์ในคุณธรรม เข้มแข็งในหน้าที่” ปรากฏอยู่ด้านบนของโล่

ปี พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้ปูพื้นกระเบื้องห้องน้าชาย-หญิงในระดับอนุบาล และ ห้องเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 พร้อมทั้งทาสีใหม่ให้ดูสดใส น่าเรียนยิ่งขึ้น
ปี พ.ศ. 2544 ทางโรงเรียนได้จัดทาโครงการกาแพงบุญขึ้น เพื่อรับเงินบริจาคสมทบในการจัดสร้าง
กาแพงรั้วโรงเรียนขึ้นใหม่ ซึง่ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี และในปีนี้
เช่นเดียวกันที่โรงเรียนได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนเพิ่มจากเดิม 595 คน เป็น 750 คน

ปี พ.ศ. 2545 ได้มีการจัดสร้างลานอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน
ปี พ.ศ. 2547 ซิสเตอร์แสงเดือน มาลีรักษ์ เข้าดารงตาแหน่งผู้จัดการโรงเรียน และในวันที่ 27
ธันวาคม ปีเดียวกันนี้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ ระดับเงิน จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ใน
วันที่ 14 มีนาคม 2548 และ โรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ ‘ดี’ ประจาปี
พ.ศ. 2548 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2549 ซิสเตอร์แสงเดือน มาลัรักษ์ เข้าดารงตาแหน่งครูใหญ่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนน
สมบูรณ์ และซิสเตอร์หัทยา นวชาตโฆษิต ดารงตาแหน่งผู้จัดการโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด้าน ปฐมวัย และ ประถมศึกษา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2550 และยังได้รับการรับรอง
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง เป็นครั้งที่ 2 จากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข อีกด้วย
ปี พ.ศ. 2551 ซิสเตอร์ชิดชนก แสงสุริยะ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
แทนซิสเตอร์แสงเดือน มาลีรักษ์ ซึ่งลาศึกษาต่อ
และในปีนี้เอง มูลนิธิพระกุมารเยซูรับโอน
กิจการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์เข้าเป็นของมูลนิธิฯ
ตามหนังสืออนุญาตที่ ขก
2.001 / 2551 และในปีนี้เช่นเดียวกันที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ได้รับเกียรติบัตร ‘มี
พัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่
6 ระหว่างปีการศึกษา 2550 – 2551’ จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นและในปีนี้
ซิสเตอร์วรนุช ลาดวน ได้เข้าดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2553 –ปัจจุบัน ได้มีการเปิดใช้อาคารเรียน “นิโคลาส บาร์เร” ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 3 ชั้นที่ได้รับอนุญาตให้จัดสร้างเมื่อปลายปี พ.ศ. 2552 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1-6 ย้ายจากอาคารเรียนเรือนไม้ 2 เดิมมาเรียนที่อาคารแห่งนี้ทั้งหมด ส่วนอาคารเรียนเรือนไม้ 2
ชั้น ได้ปรับปรุงและใช้เป็นห้องประกอบการต่าง ๆ และได้รื้อถอนอาคารเรียนคอนกรีตชั้นเดียว 3
ห้อง ที่เคยใช้เป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และอาคารเรือนไม้ชั้นเดียวที่ใช้เป็นห้องดนตรีนาฏศิลป์ และห้องการงานพื้นฐานอาชีพลง เนื่องจากชารุดทรุดโทรมมาก และในปีนี้ได้มีการจัด
งานฉลองครบรอบ ๔๐ ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียน ในวันที่ 28 มกราคม 2554
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ได้มุ่งมั่นที่จะสืบสานปณิธานในการ
ร่วมมือสร้างสรรค์สังคมแห่งความรักและเอื้ออาทรที่ยั่งยืนซึ่งบรรพชนรุ่นแรก ๆ ได้เริ่มไว้แล้วนั้น
ให้ดารงอยู่สืบไป โดยจัดให้มีการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้านเป็นที่ประจักษ์
แก่บุคคลทั่วไป
ปัจจุบัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ เปิดทาการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่ 1 ถึง ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้ 750 คน มีอาคารเรียนและอาคารประกอบการ
ทั้งหมด 8 อาคาร

