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                                                       สารสนเทศโรงเรียนซางตาครูสศึกษา (แผนกปฐมวัย) 2558 

บทที่ 1  
ระบบสารสนเทศพืน้ฐานของสถานศึกษา 

ระบบสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียนซางตาครูสศึกษา สรุปโดยแยกตามลําดับดังน้ี 
 1.  ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
 2.  โครงสรางการบริหารจัดการโรงเรียน 
 3.  เจตนารมณของโรงเรียน 
          4.   ขอมูลนักเรียน 
          5.   ขอมูลบุคลากร 
1. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนซางตาครูสศกึษา   ตั้งอยูเลขที่  144/1  ถนนเทศบาลสาย  1   
       แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี   กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย   10600    

โทรศัพท   02-4666912      โทรสาร  02-465009    
e-mail  sc.ac.santacruz @ gmail.com    website   www.sc.ac.th 
ตั้งอยูในเขตพืน้ที่การศกึษา  กรุงเทพมหานคร   เขต 3   

       ไดรับอนุญาตจัดตั้งเม่ือป พ.ศ. 2498  
       เปดสอนตั้งแตระดับ  อนุบาล   ถึงระดับ มัธยมศกึษาปที่  3 

 
ขอมูลดานการบริหาร 

      ผูรับใบอนญุาต   บาทหลวง วรวุฒิ    กิจสกุล 
วุฒิการศึกษาสูงสุด      ปริญญาโท      สาขา  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

   ดํารงตําแหนงตั้งแต    6  พ.ค. 2557     จนถึงปจจบุัน เปนเวลา   -  ป  10  เดือน 
     ผูจัดการ    นางสาวประนอมไพร   พิเศษศักดิ์    

วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท       
ดํารงตําแหนงตั้งแต    6  พ.ค. 2557     จนถึงปจจบุัน เปนเวลา   -  ป  10  เดือน 

    ผูอํานวยการ    นางสาวประนอมไพร   พิเศษศกัดิ์    
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท       
ดํารงตําแหนงตั้งแต    6  พ.ค. 2557     จนถึงปจจบุัน เปนเวลา   -  ป  10  เดือน 
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ประวัติโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
พระศาสนจกัรเมืองไทยไดตระหนกัถึงความสําคญัของเยาวชน ซึง่เปนกําลังของประเทศเพราะ

หากเยาวชนมีความรูมากเทาไรประเทศชาติกจ็ะเจริญมากข้ึนเทานั้น คณุพอ อังแซลม  เสงี่ยม   รวมสมุห     
จึงไดริเร่ิมกอตั้งโรงเรียนซางตาครูสศึกษา เม่ือวันที่   2  พฤศจิกายน 2497 เปนอาคารไม  2  ชั้น  1 หลัง  มี    
หองเรียน  สรางบนเนื้อที ่   2  ไร  328  ตารางวา การกอสรางแลวเสร็จเม่ือวันที่   15  กุมภาพันธ   2498   
ใชเวลาสราง  4  เดือน   เปดทําการสอนวันที่   17    พฤษภาคม  2498  โดยมีนางลมัย   รัตนไพบูลย เปน
ผูจัดการและครูใหญ  จํานวนนักเรียนเร่ิมแรก  258  คน 
เกียรติประวตัิของโรงเรียน 
พ.ศ.  2501 คุณพออังแซลม   เสงีย่ม     รวมสมุห ไดแตงตั้ง นางสาวสุนิตย   โรจนรัตน  เปนผูจัดการ

และนางสาวอัมพร    กาญจนราช  ดํารงตําแหนง  ครูใหญ   แทนนางลมัย   รัตนไพบูลย  
และไดขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ. 2503 ขยายหองเรียนเพิ่ม  4  หอง  และขอรับนักเรียนเพิม่เปน   620  คน 
พ.ศ. 2504 ขยายหองเรียนเปน  18   หองเรียน  มีครู  22 คน  นักเรียน  694   คน 
พ.ศ. 2505 ขยายหองเรียนเปน  20   หองเรียน  มีนักเรียนเพิ่มเปน   860  คน 
พ.ศ. 2506 ขยายหองเรียนเปน  22   หองเรียน 
พ.ศ. 2507 ขยายหองเรียนเปน  27   หองเรียน  กอสรางอาคารคอนกรีต   3  ชั้น  1 หลัง 
พ.ศ. 2511 คุณพอ อังแซลม  เสงีย่ม       รวมสมุห     ถึงแกมรณภาพ  คุณพอยวง บุญเลิศ      

เกตุพัตร   ดํารงตําแหนง ผูจดัการ และอนุมัตใิหสรางอาคารคอนกรีต  4  ชั้น  1  หลัง 
พ.ศ. 2512  ขยายหองเรียนเปน  32   หองเรียน 
พ.ศ. 2513 คุณพอซีลวีโน สนดั     วิจิตรวงศ     ดํารงตําแหนงผูจัดการ 
พ.ศ. 2515 คุณพอ ยอแซฟ  สังวาลย    ศุระศรางค    มารับตําแหนงเจาอาวาสวัดซางตาครูส 
พ.ศ. 2516 คุณพอปอล  ถาวร    กิจสกุล รับมอบตําแหนงจากคณุพอยอแซฟ  สังวาลย     

ศุระศรางค 
พ.ศ. 2518 แตงตั้งนางสาวบญุเรือน   เอ่ียมวนานนทชยั  ดํารงตําแหนง ครูใหญแทนนางสาวอัมพร  

กาญจนราช 
พ.ศ. 2519 แตงตั้งนางจงจิตต   ชีพเปนสุข   ดํารงตําแหนง ครูใหญแทนนางสาวบุญเรือน   

เอ่ียมวนานนทชัย 
พ.ศ. 2520 นางจงจิตต    ชีพเปนสุข    ขอลาออกจากตําแหนงเพื่อไปประกอบอาชีพอ่ืน 
  เซอรแทแรส บญุรักษ      หม้ันทรัพย      ดํารงตําแหนง      ครูใหญ 
  เซอรโซฟย    รุจ ี  ธุถาวร       ดํารงตําแหนง      ผูจัดการ 
พ.ศ. 2522 แตงตั้งเซอรมักแลน  อุดร        บุญทองมาก    ดํารงตําแหนง    ครูใหญ  

แทนเซอรแทแรส    บุญรักษ     หม้ันทรัพย 
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คุณพอยอแซฟ เสวียง   ศุระศรางค  ดํารงตําแหนงแทน คณุพอปอล  ถาวร  กิจสกุล 
พ.ศ. 2524 เซอรโซฟย    รุจี    ธุถาวร  ดํารงตําแหนง  ครูใหญ แทน เซอรมักแลน  อุดร   

บุญทองมาก  ซึ่งตองไปปฏิบัติงานดานสังคมสงเคราะหในตางจังหวัด 
พ.ศ. 2526 เปล่ียนแปลงผูลงนามแทนผูรับใบอนญุาตจากคุณพอยอแซฟ เสวียง   ศุระศรางค  เปน  

             คุณพอมีคาแอล  อดุลย     คูรัตน  แตงตั้ง เซอรซซูาน  มารินทร  พุฒตาลศรี   
ดํารงตําแหนง  ผูจดัการ - ครูใหญ  แทน เซอรโซฟย   รุจี     ธุถาวร 

พ.ศ. 2530 แตงตั้งเซอรแคลร  สมนึก         สมเนตร   ดํารงตําแหนง  ผูจัดการ - ครูใหญ   
  แทน  เซอรซูซาน  มารินทร        พุฒตาลศรี 
พ.ศ. 2533 เปล่ียนผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาตจากคณุพอมีคาแอล  อดุลย      คูรัตน เปน  

คุณพอเปโตร ศวง   ศุระศรางค 
พ.ศ. 2534 แตงตั้ง เซอรโยเซฟน   ประนอม   เสนารักษ   ดํารงตําแหนง  ผูจัดการ - ครูใหญ  แทน  

เซอรแคลร  สมนึก       สมเนตร 
พ.ศ. 2535 ขยายหองเรียนเปน  31   หองเรียน   นกัเรียนจํานวน  1,385  คน  ครู   60   คน 
พ.ศ. 2537 แตงตั้งเซอร เทเรซา  ทองลวน      แดงเดช  ดํารงตําแหนง ผูจัดการ - ครูใหญ  แทน 
  เซอร โยเซฟน    ประนอม     เสนารักษ    เปล่ียนผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาตจาก 
  คุณพอเปโตร ศวง       ศุระศรางค    เปน   คุณพอยอแซฟ   สมศักดิ์   ธิราศักดิ ์
พ.ศ. 2538 พัฒนาการเรียนการสอน จัดใหมีการเรียนคอมพิวเตอร  และการตรวจ วิเคราะหขอสอบ

ผานระบบคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2539 เร่ิมสรางอาคารเรียนหลังใหม  เปนคอนกรีต   5  ชั้น  และจัดตั้งวงดุริยางคของโรงเรียน  

นักเรียนไดทําชื่อเสียงโดยไดรับรางวัลชนะเลิศการตอบปญหา ( I.Q. Questions )  
ชิงแชมปประเทศไทย ระดบัประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ. 2540 จํานวนนักเรียนเพิ่มเปน  1,405   คน  ครูจํานวน  63    คน 
พ.ศ. 2541 จํานวนนักเรียนเพิ่มเปน  1,804  คน   ครู   75   คน  เร่ิมใชอาคารเรียนหลังใหม ได

พฒันาการเรียนการสอน  มีการตดิตั้งระบบวีดีทัศนทุกหองเรียน จัดจางครูตางชาตทิี่เปน
เจาของภาษาโดยตรง จากสถาบนัสอนภาษามาสอนวิชาภาษาตางประเทศ และขยาย
หองคอมพิวเตอรเปน  2 หอง ไดทุบอาคารเรียนตึกเซนตโยเซฟ ซึ่งอยูในสภาพทรุดโทรม 
และสรางโรงอาหารเพื่อบริการดานอุปโภคและบริโภคตอนักเรียนและบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน   

พ.ศ. 2542 เปล่ียนผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาตจาก คณุพอยอแซฟ     สมศักดิ์     ธิราศักดิ์  เปน    
คุณพอยอแซฟ  วิจติร   ลิขิตธรรม  แตงตั้งเซอรริตา  วิชลัดดา     ยิ่งสมสุข  ดํารงตําแหนง  
ผูจัดการ - ครูใหญ  แทน เซอรเทเรซา  ทองลวน   แดงเดช   วงโยธวาทิตของโรงเรียนเขา
แขงขันชิงถวยพระราชทานฯ ไดรับรางวัลเหรียญทองอันดบั  2  
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พ.ศ. 2543 โรงเรียนผานการรับรองมาตรฐานทางการศกึษาทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
จากสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน  จํานวนนักเรียนเพิ่มเปน  2,181  คน   
วงโยธวาทิตของโรงเรียนไดรับ รางวัลชนะเลิศ ถวยพระราชทาน สมเด็จพระเจาลูกเธอเจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกมุารี 
ตัวแทนนกัเรียน  เดก็หญิงรัญญา     แซเฮง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ไดรับเลือก
เปนตัวแทนเยาวชนไทยไปเชียรกีฬาโอลิมปก ณ  นครซีดนยี  ประเทศออสเตรเลีย 

พ.ศ. 2544 โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศถวยพระราชทาน สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแหงประเทศไทย 

 โรงเรียนไดรับโลพรอมเกียรตบิัตรรับรองวาโรงเรียนเปนสถานศึกษาทีจ่ัด 
กิจกรรมดานจริยศึกษาดเีดน 

พ.ศ. 2545 โรงเรียนผานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. 
  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันดนตรีโลก ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุน 
  รางวัลชนะเลิศการแขงขันกฬีาบาสเกตบอล  กรุงเทพมหานคร รุนอายุไมเกนิ 10 ป  
พ.ศ. 2546 แตงตั้งเซอรมารกาเร็ต     จิตรี     รัตนาวงศไชยา    ดํารงตําแหนง  ผูจัดการ - ครูใหญ  

แทนเซอรริตา   วิชลัดดา    ยิ่งสมสุข 
  - โรงเรียนไดรับโลพรอมเกียรตบิัตรเพื่อแสดงวาเปนสถานศกึษาที ่

ปลอดยาเสพตดิ  
- โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศถวยพระราชทาน สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ   

สยามบรมราชกุมารี การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแหงประเทศไทย 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3   ไดรับรางวัลเหรียญเงนิในการประกวดวาดภาพ

ในการประกวดวาดภาพ ระบายสี จากประเทศญีปุ่น 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4    ประถมศึกษาปที่ 5  และมัธยมศึกษาปที่  2  

ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค  ระดับจังหวัด ในการทดสอบแขงขันวัด
ความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ของบริษัท ทอป  เทสต  เซนเตอร 
จํากัด 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันหมากลอม รุน 
Standard A  จากสมาคมหมากลอมแหงประเทศไทย 
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พ.ศ. 2547 - เปล่ียนผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาตจาก คณุพอยอแซฟ     วิจิตร  ลิขิตธรรม     
เปน  คณุพอฟรังซีสเซเวียร  สุทศ     ประมวลพรอม   

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3   ไดรับรางวัลคะแนนสูงสุด ของกรุงเทพมหานคร 
อังกฤษ  ในการสอบแขงขันวิชาภาษาอังกฤษ   จัดโดยบริษัท ทอป เทสต จํากัด 

- รางวัลดีเดน ในการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาตอนตนจัด
โดยบริษัท ซากุระ จํากัด 

  - บุคลากรครูไดรับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ   “  คุรุสดุดี ”  ของสํานักงาน 
เลขาธิการ คุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ 

  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ไดรับรางวัลคะแนนยอดเยีย่มระดับภาค 
   และระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการสอบแขงขันวิชาสังคมศึกษา 
   จัดโดย บริษทั เสริมปญญา 

- รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทง ประเภทสวยงามเชิงอนุรักษวัฒนธรรมไทย
งานรวมใจสืบสานประเพณี  วันลอยกระทง  ณ  วัดกัลยาณมิตร เขตธนุบรี   
กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2548 แตงตั้งเซอรชังตาล สุเพ็ญ    ตรีวาอุดม   ดํารงตําแหนง   ผูอํานวยการ  แทน  
                        เซอรมารกาเร็ต  จิตรี  รัตนาวงศไชยา     
  - โรงเรียนไดรับโล โรงเรียนดเีดนโครงการฝกเยาวชนตานภัยไขเลือดออก 
  - ผูบริหารไดรับรางวัลเหรียญเชิดชูเกียรติ   “  คุรุสดุดี    ” 

- กลุมธุรกิจโคคา โคลา มอบโล โครงการเด็กไทยสดใส รวมใจออกกําลังกาย 
  - ถวยรางวัลชนะเลิศ ผูสอบไดอันดบั 1   ระดับประเทศ ระดบัชั้น 

ประถมศึกษาปที่ 3 – 4   โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการวิชา   
ภาษาอังกฤษ จัดโดยบริษทั ทอป เทสต จํากดั 

- ถวยรางวัลชนะเลิศการแขงขันฟุตบอล Thonburi  Inter  Soccer    
Tournament   

พ.ศ. 2549 - โรงเรียนไดพัฒนาหองมัลติมีเดียเพื่อใหคุณครูและนักเรียนไดสืบคนขอมูล 
- โรงเรียนไดรับปายอาหารปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศกึษาปที่  1-2  ไดรับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม ระดับ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการสอบแขงขันวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาฯ   
จัดโดยบริษัท ทอป เทสต จํากัด 

 - รางวัลชนะเลิศถวยรวมฃาย การแขงขันเทควันโด  จัดโดย  International  Tae 
Kwan Do  Chung Do Kwan  Tournament Thailand 2006 
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พ.ศ. 2550  - โรเยนไดพัฒนาหองวิทยาศาสตรเพื่อเอ้ือตอการเรียนการสอน 
 - โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ  เหรียญทองโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จาก กระทรวง 

                         สาธารณสุข 
  - โรงเรียนไดรับรางวัลโลทอง การจัดกจิกรรมสงเสริมการอาน  โครงการหองสมุด 
    ดีเดน ดานกจิกรรมสงเสริมการอาน จัดโดยฝายการศกึษา อัครสังฆมณฑล 
    กรุงเทพฯ 
  - รางวัลบรรณารักษดเีดน  จัดโดยฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑล 
    กรุงเทพฯ 
  - โรงเรียนไดรับปายอาหารสะอาด รสชาติอรอย และ เมนชูสุูขภาพ  จากกระทรวง 
   สาธารณสุข 

- นักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ระดับภาคและ
ระดับจังหวัด ในการสอบแขงขันทางวิชาการ ใน 5 วิชาหลัก จัดโดยบริษัท ทอป 
เทสต จํากัด  

- รางวัลชนะเลิศ การแขงขันสะกดคํา ชวงชั้นที่ 1  ในงานแขงขันทักษะภาษาไทย 
จัดโดยศนูยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สพท. กทม. เขต  3 

- รางวัลเหรียญทอง การแขงขันอิเลคโทน รุนอายุไมเกิน 11  ป จัดโดยสํานกั
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  

พ.ศ. 2551 - แตงตั้งเซอรเวโรนิกา สุภาพร   ประราศรี  ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ แทน 
   เซอรชังตาล สุเพญ็    ตรีวาอุดม 

- รางวัลชนะเลิศ  การแขงขันฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 11  ป  จัดโดย เขตธนบุรี 
  -           รางวัลเหรียญทอง การแขงขันโครงงานคณิตศาสตรของตัวแทนนกัเรียนระดับชั้น 
                                     ประถมศึกษาปที่ 4  จากสํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
  -           รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร จากการแขงขันวัดความสามารถ 

            ทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร ระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 3  จัดโดย บริษัท ทอป  
            เทสต  เซน็เตอร จํากัด 

  -    รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร จากการแขงขันวัดความสามารถ  
                                     ทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 4  จัดโดย บริษทั  
                                     ทอป เทสต  เซ็นเตอร จํากดั 
  -           รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร จากการแขงขันวัดความสามารถ 
                                     ทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 5  จัดโดย บริษทั ทอป  
                                     เทสต เซ็นเตอร จํากดั 
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  -   โรงเรียนไดพัฒนาพื้นที่โดยจดัสรางลานหฤทัยเพื่อสะดวกในการจัดกจิกรรมของ 
                                     นักเรียนอนุบาล 
  -           จัดสรางศูนยบูรณาการนวัตกรรมการเรียนรูเพื่อใหคุณครูนักเรียนไดแสดงผลงาน 
                                     ทางวิชาการและใชเพือ่การประชมุของคุณครูและนักเรียน 
พ.ศ. 2552 - เปล่ียนผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาตจากคณุพอฟรังซีสเซเวียร  สุทศ  ประมวล 
                                     พรอมเปน  คุณพอยอหน บอสโก  วิทยา   คูวิรัตน 
  - โรงเรียนไดรับโลรางวัลชนะเลิศ  การประกวดโครงการเยาวชนรวมใจ  
                                     ลดน้ําเสีย คืนน้ําใสใหเจาพระยา  
  - ผูบริหารไดรับรางวัลเหรียญเชิดชูเกียรติ   “  คุรุสดุดี    ” 
  - โรงเรียนไดรับโล รางวัลชนะเลิศดานพัฒนาดีเดน  การประกวด อย. นอย  
                                     จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข 
  - ตัวแทนนกัเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโลโก  รางวัล 
                                     ความสามารถ ดีเดน การประกวดเขียนเรียงความ ตามนโยบายสถานศกึษา  

3 ดี ( D ) 
-          นักเรียนระดบัชั้นประถมศกึษาปที่ 4  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
            ระดับประเทศ  ระดับภาค และระดบัจังหวัด ในการสอบแขงขันวิชา 
            ภาษาอังกฤษ จัดโดย บริษทัเซนเตอรวัน จํากัด 
-          รางวัลชนะเลิศการแขงขันฟตุซอล และเปนตัวแทนระดับเขตธนบุรี 
-          บุคลากรไดรับรางวัลครูผูฝกสอนฟุตซอลยอดเยี่ยม 
-          บุคลากรครูไดรับเหรียญเชิดชเูกยีรติครูผูสอนดเีดน  กลุมสาระการเรียนรู 
            ภาษาตางประเทศ  ของคุรุสภา 

พ.ศ. 2553 โรงเรียนไดรับการรับรองตราสารจัดตั้งเพื่อกาวสูการเปนนติิบุคคล 
  โรงเรียนไดปรับลดจํานวนหองเรียนเพื่อรองรับการกอสรางอาคารปฏิบัติการและอาคาร 
                         ประกอบการ 

-   นักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปที่  4  และมัธยมศึกษาปที ่ 3 ไดรับรางวัลเหรียญ
ทอง การประกวดกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ งานวันการศึกษาเอกชน 2554 
จัดโดยสํานกับริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

-           นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  2  ไดรับรางวัลเหรียญทองการแขงขันรองเพลงจนี  
งานวันการศึกษาเอกชน 2554 จัดโดยสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน 

  -  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ไดรับรางวัลเหรียญทองการแขงขันตอบปญหา 
                                     ภาษาไทย 
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  -     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ไดรับรางวัลเหรียญทอง การสอบแขงขันทาง 
                                     วิชาการ  ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร  ประจําป 2554 รอบระดับเขตพื้นที ่
                                     การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2554 แตงตั้งเซอรวีรจีนี  เทพิน    เดชานนท   ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ  แทน  
                         เซอรเวโรนิกา  สุภาพร  ประราศรี  

- โรงเรียนไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม   จากสํานักงานรับรอง
มาตรฐาน และรับรองคุณภาพการศึกษา  ( มหาชน ) 

- ผูบริหาร เซอรวีรจนีี  เดชานนท  ไดรับเข็มพรอมเกียรตบิัตร    เชิดชเูกียรติหนึง่ 
แสนครูดี   จัดโดยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา        

- ครูไดรับเข็ม พรอมเกยีรติบัตร  รางวัลหนึ่งแสนครูดี  จํานวน 6  ทาน  
           จัดโดยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

1.นางจริน  นิยมจอย  
   2. นางอรวรรณ  ปนเพ็ชร 
   3.นางวาสนา  ผิวเกล้ียง 
   4.นางสาวนวลจันทร สีดอกบวบ 
   5.นางดวงกมล  แสงอุไร  
   6. นางกมลกร  คงแกว 

- เด็กชายภวัทธ  พิพัฒนธนวงศ  ไดรับรางวัลเหรียญทองจากการสอบแขงขันการ
คิดและแกปญหาคณิตศาสตร คร้ังที่ 12 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2   
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

-  เด็กชายวิชญะ  ภักดิ์แจมใส ไดรับรางวัลเหรียญทองจากการสอบแขงขันการคิด
และแกปญหาคณิตศาสตร คร้ังที่ 12 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6   
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

- เด็กชายมุฑิราช  ลักษณวิศิษฏ ไดรับรางวัลเหรียญเงินจากการสอบแขงขันการ
คิดและแกปญหาคณิตศาสตร คร้ังที่ 12 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

-  เด็กชายธัชชัย  ธนาฤดี ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงจากการสอบแขงขันการคิด
และแกปญหาคณิตศาสตร คร้ังที่ 12 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

- เด็กชายมุฑิราช ลักษณวิศิษฏ      ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปพ.ศ. 2555 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
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วิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนพระมารดานิจจา 
นุเคราะห 

- เด็กชายพิทวัส  ทวีกิจวรชัย     ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันทาง
วิชาการระดับนานาชาติประจําป   พ.ศ. 2555     รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
วิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา    ณ   สนามสอบโรงเรียนพระมารดานิจจา
นุเคราะห 

. - เด็กชายกฤติธี  พุทธรักษ      ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติประจําป  พ.ศ. 2555 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
วิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนพระมารดา 
นิจจานุเคราะห 

- เด็กชายจิรพัทธ  ปญญาสุขุม       ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันทาง
วิชาการระดับนานาชาติประจําป  พ.ศ. 2555   รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชา
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา  ณ   สนามสอบโรงเรียนพระมารดานิจจานุ
เคราะห 

- เด็กชายทินภัทร  อาภาจตุรวิทย      ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันทาง
วิชาการระดับนานาชาติประจําป   พ.ศ. 2555      รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
วิชาคณิตศาสตร    ระดับประถมศึกษา ณ    สนามสอบโรงเรียนพระมารดานิจจา
นุเคราะห 

- เด็กชายกรธวัช    จักษุดี    ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติประจําป   พ.ศ. 2555   รอบระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 
 วิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา ณ      สนามสอบโรงเรียนพระมารดานิจจา
นุเคราะห  

- เด็กชายวิชญะ  ภักดิ์แจมใส      ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ในการแขงขันทาง
วิชาการ ระดับประเทศ ประจําป   พ.ศ. 2554  วิชาคณิตศาสตร  ระดับ
ประถมศึกษา จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- เด็กชายวิชญะ ภักดิ์แจมใส และ เด็กชายพิทวัส  ทวีกิจวรชัย ไดรับรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแขงขันตอบปญหาวิชาการระดับประถมศึกษา ในงานสัปดาห
วิชาการโรงเรียนมัธยมสาธิต  ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา 

- เด็กชายศุภณัฐ  นกบรรจง  ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ประจําปพ.ศ. 2555 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
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วิชาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา จัดโดย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท 

          -   นักเรียนที่สอบ O - NET  ไดคะแนนเต็ม 100 คะแนนเต็ม  
                           วิชาคณิตศาสตร   ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
   1.  เด็กชายกรธวัช  จักษุด ี
   2.  เด็กชายกฤติธ ี  พุทธรักษ 
   3.  เด็กชายจิรพัฒน  อนุกูลกิจพานิช 
   4.  เด็กหญิงชุติมน  ชาวดง 
   5.  เด็กหญิงปภาวี  กุศลศีลปวุฒิ 
   6.  เด็กชายภาคิน  สายตอเนื่อง 
   7.  เด็กชายภูวนชั  ทองพฤกษาลัย 
   8.  เด็กชายวงศธร  โชติชีวสุนทร 
   9.  เด็กชายวิชญะ  ภักดิ์แจมใส 
   10.  เด็กชายสรวิชญ  ระดับปญญาวุฒิ 
   11.  เด็กหญิงสุวชานันท  บวรสิทธิไพศาล 
พ.ศ. 2555        ครูไดรับเข็ม พรอมเกียรติบัตร  รางวัลหนึ่งแสนครูดี จํานวน 12 ทาน  
   จัดโดยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 1.นางสาวกรกช  กิจบํารุง 
 2.นางจันทนา  หวังสมนึก 

 3.นายอนันต  ใจเอ้ือย 

 4.นางสุนีย  ทรัพยศิริ 
 5.นางบุญสม  ไพศาลพานิช 

 6.นางบุษรา  ผุดผอง 
 7.นางสาวนารี  นักป 
 8.นางวันดี  พวงจาด 

 9.นางธนพรรณ             มงคลสกุลฤทธิ ์
10.นางสาวจีรนันท เทียนประเสริฐ 

11.นายบัญชา  ไตรรส 

                        12.นางสาวเพลินทิพย วชิรภูชัย  
                 -   โครงการสอบแขงขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาไทย  

             โดย   บริษัทเซนตเตอร วัน เอ็ดดูเคชั่น  
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1.  เด็กชายณัฐภัทร  คุมเมธา รางวัลอันดับที่ 1 ระดับกรุงเทพมหานคร ( ภาค )  
 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 
2.  เด็กชายมุฑิราช  ลักษณวิศิษฏรางวัลอันดับที่ 1 ระดับกรุงเทพมหานคร  
( ภาค ) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
3.  เด็กหญิงชนากานต  ล้ิมเจริญธง  รางวัลอันดับที่ 1 ระดับกรุงเทพมหานคร  
( ภาค ) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
4.  เด็กชายชญานนท  สุวรรณะ  รางวัลอันดับที่ 1 ระดับกรุงเทพมหานคร  
( ภาค ) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
5.  เด็กหญิงอนัชญา  วุฒิเศลา  รางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด  
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

   6.  เด็กชายยศนนท  สุวรรณะ รางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด  
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

  7.  เด็กชายธนชิต พิริยวิทโยภาส  รางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด  
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

   8.  เด็กหญิงสโรชา  นาคสนอง  รางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด  
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

    -  การแขงขันการคิดและการแกปญหาคณิตศาสตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
  1.  เด็กหญิงกานธนิษฐ ลักษณวิศิษฎ รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้น ป.1-3 

2.  เด็กชายมุฑิราช ลักษณวิศิษฎ รางวัลเหรียญทอง ระดับชั้น ป.3-4 
   -  โครงการสอบแขงขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาการคณิตศาสตร 
 โดย   บริษัทเซนตเตอร วัน เอ็ดดูเคชั่น  

  1.   เด็กชายวรพล ศรีวรเวียง รางวัลอันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร ( ภาค ) 
  2.  เด็กชายมุฑิราช ลักษณวิศิษฎ รางวัลอันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร ( ภาค ) 
  3.  เด็กชายอิชฌน อมรเวชยกุล รางวัลอันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร ( ภาค ) 
    -  การแขงขันคณิตศาสตร ระดับนานาชาติ   ( รอบระดับประเทศ ) 
  1.  เด็กชายกรธวัช  จักษุดี  รางวัลเหรียญทอง 
  2.  เด็กชายวิชญะ  ภักดิ์แจมใส รางวัลเหรียญเงิน 

  - การแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย คร้ังที่ 2 เพื่อคนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร 
  1.  เด็กชายมุฑิราช  ลักษณวิศิษฏ รางวัลเหรียญทอง 
    - โครงการสอบแขงขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร 
  1.  เด็กชายมุฑิราช ลักษณะวิศิษฎ รางวัลอันดับที่ 1  ของกรุงเทพมหานคร  
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   - โครงการสอบแขงขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชา สังคมศึกษา  
 โดย   บริษัทเซนตเตอร วัน เอ็ดดูเคชั่น 

  1.  เด็กชายณัษฐภัทร คุมเมธา   รางวัลอันดับที่ 1  ระดับประเทศ 
  2.  เด็กหญิงอนัชญา วุฒิเศลา รางวัลอันดับที่ 1  ระดับกรุงเทพมหานคร ( ภาค ) 

      - โครงการสอบแขงขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ 
 โดย   บริษัทเซนตเตอร วัน เอ็ดดูเคชั่น 

 1.  เด็กชายมุฑิราช ลักษณวิศิษฏ รางวัลอันดับที่ 1  ระดับจังหวัด 
   2.  เด็กชายไทเลอร เซฟสเตียน โคล    รางวัลอันดับที่ 1   ระดับกรุงเทพมหานคร(ภาค ) 
     -  การประกวดโครงการขาวนอกนาประจําป 2555 จากมูลนิธ ิ

รัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูณนนท  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร  
สํานักทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยและกรมการขาว 

  1.  เด็กหญิงปาริสา ปราบเสียง รางวัลชมเชย 
  2.  เด็กหญิงสุชาดา จิตเพียรธรรม รางวัลชมเชย 
  3.  เด็กหญิงภาพตะวัน สิริวาสโนทัย รางวัลชมเชย 
                  - นักเรียนที่สอบ O-NET ได 100 คะแนนเต็ม  วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 
  1.  เด็กชายไทเลอร  เซฟแบสเตยีน โคล ไดคะแนน 100 คะแนน 
  2.  เด็กชายพชรเทพ จิตพินจิกุล  ไดคะแนน 100 คะแนน 
  3.  เด็กหญิงมณีรัตน วงศเพียรพนัธุ  ไดคะแนน 100 คะแนน 
                  - นักเรียนที่สอบ O-NET ได 95  คะแนน  วิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
  1.  เด็กหญิงงามลักษณ โกวิทเสถยีรชัย  ไดคะแนน 95 คะแนน 
  2.  เด็กชายเรืองเกยีรต ิ ปยะณรงคเดช  ไดคะแนน 95 คะแนน 
  3.  เด็กชายวรท  ถิรคุณธร  ไดคะแนน 95 คะแนน 
  4.  เด็กชายสิรวิชญ สุขวัฒนาวิทย  ไดคะแนน 95  คะแนน 
  5.  เด็กชายอิชฌน อมรเวชยกุล  ไดคะแนน 95 คะแนน 
พ.ศ. 2556   -   โรงเรียนไดรับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์    ดีเดน ในระดับประถม 

ศึกษาประจําปการศึกษา 2555 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สรางคนดีใหสังคมดวยการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมดีเดนของมูลนิธิธารน้ําใจ 

       -   โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ  (ดีเยี่ยม) ในการประกวดโครงงาน อย.นอย เพื่อแกปญหา 
สุขภาพในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา 
เอกชน ประจําปการศึกษา 2555 
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- ครูไดรับเข็ม พรอมเกียรติบตัร  รางวัลหนึ่งแสนครูด ีจํานวน 12 ทาน 
  จัดโดยสํานักงานเลขาธกิารคุรุสภา 

1. นางรัตนา  วิศาลสิงห 
   2. นายอภิเดช  ผังรักษ 
   3. นางสาวพรประภา งามเสกษ 
   4. นางพรศิริ  คุณประภา  

   5. นายวิศิษย  ปญญาฤทธิ ์
   6. นางอนงคภัทร ทรัพยมีชยั 

   7. นางสาวพุทธชาด สุดคนึง 
   8. นางปานทิพย  ใจเอ้ือย 
   9. นางมณีรัตน  ชัยรัตนะ 

   10.นางสมลักษณ บุญเพชร 
   11.นางสาวทรงศรี ศรีฟา 

12.นางสาวบรรจง หลาวเงิน 
- เด็กหญิงภัทรานิษฐ   ธัญวณชิกุล  นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปที่ 6  
  ไดรับถวยรางวัลพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา รองชนะเลิศ อันดับ 1  
  โครงการเพชรยอดมงกุฎอาเซยีน  จดัโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

                         - เด็กหญิงสุชาดา  จิตเพียรธรรม นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ไดเหรียญทองในการ 
   แขงขันกลาวสุนทรพจน  จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

       - เด็กหญิงธัญวรัตน  กติติชฎาพงษ   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดเหรียญทองในการ 
         แขงขันกลาวสุนทรพจน  จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชน 

                         - เด็กหญิงชญาภา  เปร่ืองวิทยานนท   นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปที่ 5 ไดเหรียญเงนิใน 
                           การแขงขัน กลาวสุนทรพจน  จัดโดย   สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม 

  การศึกษาเอกชน 
-นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 สอบ O- NET วิชาคณิตศาสตร ได 100 คะแนนเต็ม 

1.เด็กหญิงปาริสา ปราบเสียง 
2.เด็กหญิงชนากานต ล้ิมธงเจริญ 
3.เด็กชายศุภฤกษ นวกิจศุภกร 

-นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 สอบ  O- NET วิชาคณิตศาสตร ได 95 คะแนน 
1.เด็กชายนราธิป กิตติสุบรรณ 
2.เด็กชายธนวรรธน เกษมบุญชัย 
3.เด็กชายธนัทชัย สกุลโรจนวงศ 
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4.เด็กชายกลวัชร พะเนยีงเวทย 
5.เด็กชายณพวัฒน เอ๊ียวเจริญ 
6.เด็กชายธนดล  จันทรสวาท 
7.เด็กชายธนกร  เพรามธุรส 
8.เด็กชายศุภณัฐ มวงสังข 
9. เด็กชายธฤต  ทัศนะนาคะจิตต 
10. เด็กหญิงณัฎฐชญา สกุลกิตติมศกัดิ ์

-นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 สอบ O- NET วิชาภาษาอังกฤษ  ได 97 คะแนน 
1.เด็กชายธนกร  เพรามธุรส 

      -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สอบ O- NET วิชาสุขศึกษา  ได 96 คะแนน 
 1.เด็กชายธติิวุฒิ  เอกมโนรัตน 
 2.เด็กหญิงภัทรานิษฐ ธัญวณิชกุล 
      - รุนอาย ุ15 ป แขงขันฟุตบอล "KFC SEVEN SHOOT 2013" ชนะเลิศรอบ 
        คัดเลือกไดเปนตัวแทน สาขาบิ๊กซีอิสรภาพ 
      - รุนอาย ุ13 ป แขงขันฟุตบอล "KFC SEVEN SHOOT 2013" ชนะเลิศรอบ 

                                 คัดเลือกไดเปนตัวแทน สาขาจรัญ 13 
      - รุนอาย ุ14 ป แขงขันฟุตบอล "KFC SEVEN SHOOT 2013" ชนะเลิศรอบ 
        คัดเลือกไดเปนตัวแทนสาขาอิสรภาพเดอะมอลทาพระ 
      - ชนะเลิศ "ฟุตซอลเขตธนบุรี" รุนอาย ุ12 ป 
      - ชนะเลิศ "ฟุตซอลเขตธนบุรี" รุนอาย ุ15 ป  
      - ชนะเลิศการแขงขัน "International Cup" ประเทศฮองกง รุนอาย ุ13 ป 
      - ชนะเลิศการแขงขัน "International Cup" ประเทศฮองกง รุนอาย ุ15 ป 
      - ชนะเลิศฟตุบอล "ออมนอยมินิคัพ" รุนอาย ุ14 ป 
      - ชนะเลิศ "ฟุตซอลวิทยาลัยเทคโนฯบรัหารธุรกิจ" รุนอาย ุ15 ป 
      - ชนะเลิศ "ฟุตซอลวันเด็กพฤกษา3" รุนอาย ุ13 ป 
      - ชนะเลิศ "ฟุตซอลตานยาพฤกษา3" รุน 13 ป 
      - ชนะเลิศฟตุบอล"perskindol summer youth 2013" รุนอาย ุ13 ป  
      - ชนะเลิศ “ฟุตซอลกรมพลศกึษา” รุนอายุ 14 ป 
      - โรงเรียน ไดร้ืออาคารเรียนไมหลังเกา เพื่อดําเนนิการกอสราง โรงเรียนอาหารและ  
        หอประชุมใหม  

                               - โรงเรียนปรับปรุง สนามเด็กเลน ของนักเรียนระดบัชัน้อนุบาลใหมทั้งหมด  
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พ.ศ. 2557        -โรงเรียนไดรับเกียรติบัตรการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-Net) ปการศึกษา 
                      2556 ระดับประถมศึกษาปที่ 6 รวม 8 กลุมสาระการเรียนรูระดับเหรียญทองแดงจาก 
                      สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เม่ือ 29 ส.ค.57 

-โรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนสถานศึกษาดีเดนทางวัฒนธรรมดานดนตรีไทยและดนตรี 
พื้นบานประจําป 2557 ระดับมัธยมศึกษา จัดโดยกรมสงเสริมวัฒนธรรม 
-เด็กชายมุฑิราช  ลักษณวิศิษฎ ป.6 ไดรับเหรียญทองคณิตศาสตร สพฐ.เหรียญเงิน  
คณิตศาสตร จากโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค จาก Center 
One  ชนะเลิศเกม 24 จากโรงเรียนวัดอินทราราม 
-เดก็หญงิเพชรราภรณ  ฟาง  ป.3 การสอบแขงขันอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชาภาษาไทย  
ไดรับรางวัลคะแนนสูงสุดลําดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร(ระดับภาค) CenterOne  
-เด็กหญิงโชติกา  แอนโก ป.4 ชนะเลิศการแขงขันการอานออกเสียงจากวิทยาลัย 
เทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ 
-เดก็ชายภูมิเดชา  สุวรรณรัตน ป.5 ชนะเลิศอันดบั1 การแขงขันตอบปญหาจาก 
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน จากโรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค 
-เดก็หญงิริญญรภัส  ฉัตรมงคลชัย ป.6 การสอบแขงขันอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชา 
ภาษาไทยไดรับรางวัลคะแนนสูงสุดลําดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร(ระดับภาค) บ.เซน็ 
เตอรวันเอ็ดดเูคชั้น ชนะเลิศการแขงขันสะกดคํา จากโรงเรียนวัดอินทราราม 
-เดก็ชายปริญญา  เลิศเดนธรรม ม.2 การสอบแขงขันอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชา 
ภาษาไทยไดรับรางวัลคะแนนสูงสุดลําดับที่ 1 ของภาค บ.เซ็นเตอรวันเอ็ดดูเคชัน้ 
-เดก็ชายธนกฤต  บุญญาวรกุล ป.3 ชนะเลิศอันดบั 1 ระดับกรุงเทพ จาก Center one 

-เดก็ชายอัครวินท  กิจสมัคร ม.2 การสอบแขงขันอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชาวิทยาศาตร 
ไดรับรางวัลคะแนนสูงสุดลําดบัที่ 1 ของภาค บ.เซน็เตอรวันเอ็ดดเูคชัน้ 

-เดก็หญงิอัจฉริยา  หลอกลุแสง ป.6 การสอบแขงขันอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชาสังคม 
ศึกษาไดรับรางวัลคะแนนสูงสุดลําดับที่ 1 ของจังหวัด บ.เซ็นเตอรวันเอ็ดดเูคชั้น 

-เดก็ชายมุฑิราช  ลักษณวิศิษฎ ป.6 เศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎ โรงเรียนสตรีวิทยา 
-เดก็หญงิอนัชญา  วุฒิเศลา ป.5 การสอบแขงขันอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชาสังคมศึกษา 
ไดรับรางวัลคะแนนสูงสุดลําดบัที่ 1 ของจังหวัด บ.เซน็เตอรวันเอ็ดดูเคชัน้ 

-เดก็หญงิญาณศิา  เงาสมสกุล ม.2 การสอบแขงขันอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชาสังคม 
ศึกษาไดรับรางวัลคะแนนสูงสุดลําดับที่ 1 ของภาค บ.เซ็นเตอรวันเอ็ดดเูคชั้น 

-เดก็ชายนราวิชญ  วงษศรีแกว เดก็หญิงณีรนุช  ธนาฤดี เด็กหญงิปวริศา  ฉายวิลัยกรณ  
เด็กชายธนะพนธ  วงคษา ชั้นป.4 ชนะเลิศอันดับ1 การแขงขัน friendship Cup  
ณ ศูนยวัฒนธรรมจนี 
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พ.ศ. 2558        - โรงเรียนผานการประเมินรอบที่สอง “บานนักวิทยาศาสตรนอย” ตามพระราชดําริสมเด็จ  
                          พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ปการศึกษา 2558-2560 

          - เด็กหญิงณีรนุช สวนมาลา นักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 รางวัลพระกินรี บุคคลแบบอยาง 
                        "คนดี คิดสี สังคมดีตามรอยพระยุคลบาท"  คร้ังที่ 6 ประจําป 2559 จากสมัชชานักจัด 
                        รายการขาววิทยุโทรทัศนและหนังสือพิมพแหงประเทศไทย 
                        - เด็กหญิงสุภารา จรัวแสงกุลกจิ นกัเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดเปนเยาชนที่นําชื่อเสียงมาสู 
                          ประเทศชาติ ดานกีฬาประจําป 2559  และนักกีฬายอดเยีย่ม จากคณะกรรมการจัดงาน     
                          วันเด็ก ปการศกึษา 2559 มหาวิทยาลัยเซนตจอหน และสมาคมเทควันโด  
                          แหงประเทศไทย 
                        - เด็กชายธนกฤต ธนสารสาคร  นักเรียนประถมศึกษาปที่ 5  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  
                          ในการแขงขัน  Asmo Thai Science  & Math Compettion 2015 

           - เด็กชายชชัวาล  ปานแกว  นักเรียนประถมศกึษาปที่ 6  ไดรับรางวัลเหรียญเงนิ  
                          ในการแขงขัน  Asmo Thai Science  & Math Compettion 2015 
 
ลักษณะสําคัญของโรงเรียน 
ช่ือ   โรงเรียนซางตาครูสศึกษา 
อักษรยอ  ซ.ศ.  
สังกัด   สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  
ท่ีตั้ง   เลขที่  144/1  ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 
สีประจําโรงเรียน ขาว - แดง 

สีขาว เปนสีแหงความซื่อสัตย จงรักภักดีม่ันอยูในหลักธรรม ไมยอมใหส่ิงใดมา
เจือปน เปนความบริสุทธิ์  พรอมที่พัฒนาตน ข้ึนสูความดีเร่ือยไปไมหยุดยั้ง 
สีแดง เปนสีแหงความรัก  ความกลาหาญ  และความเสียสละ เปนพลังสําคญั
ในการตอสู  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ผูอยูใตรม ขาว - แดง ยอมมีความภาคภูมิใจ
ในเอกลักษณแหงตน ตองเปนบคุคลทีป่ระกอบดวยความกลาหาญ อดทน 
เสียสละ มีความรักความภักดี การยึดม่ันในสัจธรรม และคุณธรรม ดวยความ
บริสุทธิ์ใจ มุงม่ันพรอมที่จะกาวไปขางหนาเพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีแหงตน 

ตนไมสญัลกัษณ ตนเฟองฟา 
ปรัชญาโรงเรียน ศึกษาดี  มีคุณธรรม  นําไปสูความสําเร็จ 
คติพจนโรงเรียน เรียนดี  มีวินัย  จิตใจสูง 
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ตราประจําโรงเรียน เคร่ืองหมายกางเขนเปนเคร่ืองหมายถึงความรัก นักเรียนโรงเรียนซางตาครูส

ศึกษาทกุคน เขามาเรียนรู อบรมบมนิสัยใหมีชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรีข้ึนดวยคุณธรรม 
และความรู รูจักตัดสินใจเพื่อกจิการทีด่ี และถูกตอง แมจะพบอุปสรรค ทุกคนก็
จะพบความสําเร็จในที่สุด 

 
 

สถานท่ีตั้งโรงเรียน 

 
 
 
      2.  โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนซางตาครูสศึกษา ปการศึกษา 2558 
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3. เจตนารมณของโรงเรียน 
  ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน 

ศึกษาดี    มีคุณธรรม    นําไปสูความสําเร็จ 
   คําขวัญของโรงเรียน 
   เรียนดี      มีวินัย    จิตใจสูง 

     วิสัยทัศน 
แผนกปฐมวัยโรงเรียนซางตาครูสศึกษาบริหารจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากลตามหลัก

ธรรมาภิบาล โดดเดนคุณธรรม จริยธรรม ฉลาดลํ้าสุขภาวะ มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
 

การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง  5  ป  บนพื้นฐานการอบรมเล้ียงดู
และการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติ  และพัฒนาการของเด็กแตละคน  ตาม
ศักยภาพ   ภายใตบริบทสังคม  วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู  ดวยความรัก  ความเอ้ืออาทร  และ
ความเขาใจของทุกคนเพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ
เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม 
พันธกิจ 

    1.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
    2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษาของโรงเรียนดวยหลักธรรมาภิบาล 
    3.พัฒนาบุคลากรใหโดดเดนดานคุณธรรม จริยธรรม 
    4.สงเสริมและสนับสนนุใหผูเรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะ 
    5.สงเสริมสนับสนนุใหผูเรียนมีทกัษะชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
    6.สงเสริมใหบคุลากรเห็นคณุคาความเปนไทยและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ  
                            พอเพียง 
        วัตถุประสงค  
  โรงเรียนซางตาครูสศึกษา กําหนดวัตถุประสงค ดังนี ้

1.จัดการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาเยาวชนและบุคคลทั่วไป  ที่มุงเนนความสําคญัของผูเรียนตาม
ศักยภาพและธรรมชาติของบคุคล    เปนทั้งโรงเรียน โรงสอนและสนามฝกหัดการปฏิบัติคณุธรรม       
จริยธรรม กจิเมตตาประเพณีวัฒนธรรม ศาสนธรรมและภูมิปญญาไทยระดับบคุคลและหมูคณะ   
เพื่อใหเปนบุคคลที่ดี   เปนมนุษยที่สมบูรณตามหลักพระคริสตธรรมและศาสนสัมพันธ    และมี
ความรับผิดชอบในฐานะสมาชกิ สังคม ตามอุดมคตทิี่วา “ รักและรับใช ” มีความซื่อสัตยตอ
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ตนเอง ตอผูอ่ืนและตอพระเจา   
  2. จัดการศึกษาระดบัปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ในรูปแบบการศึกษาในระบบ    
สําหรับเดก็และเยาวชน ใชหลักสูตรหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย   พ.ศ. 2546    และหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน  พ.ศ. 2551 เปนแกนหลักของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 
เนนบูรณาการคณุธรรมจริยธรรมตามปรัชญาและหลักการศึกษาคาทอลิก  
   3.จัดกิจกรรมและกระบวนการศึกษาแบบมีสวนรวมและสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
สังคม  ทองถิ่น เปนการเสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาใหเขมแข็ง มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูง   เปนหนึ่งเดียวสอดคลองกับความเปนจริงของชุมชนและสังคมชวยเหลือผู
ยากจนและดอยโอกาส   ทางการศึกษาและเปนการรวมรับภาระดานการศึกษาของรัฐ 
  4.ดําเนินการใหบริการในดานทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาตน 
ดานทักษะ ความรูความสามารถ ประสบการณเรียนรู คานิยมทางสังคม    เพื่อพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและสืบสานภูมิปญญาของสังคมใหแกนักเรียนและผูเกี่ยวของ  
  5.จัดบริการดานวิชาการแกผูปกครอง    ชุมชนดวยโครงการ /  กิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง 
เพื่อเสริมสรางชมุชนแหงการเรียนรูและความแข็งแรงของกระบวนการกลอมเกลา ทางสังคม 
  6.กํากับดูแลเกีย่วกับการจัดบริการอาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัย  บริการรถรับสง
นักเรียนไปกลับ ฯลฯ สําหรับนกัเรียน ครู บุคลากรและผูปกครอง 
  7.ดําเนินการเพื่อใหโรงเรียนเปนสถานที่ที่มีความสงบและปลอดภัย ปลอดอบายมุขและ
ส่ิงเสพติด มีระบบ และวินัยที่ดีและมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งมีสภาพแวดลอมธรรมชาติที่สะอาด 
รมร่ืน และรมเยน็ ปราศจากมลภาวะทีเ่ปนพิษ และบรรยากาศที่อบอุน  ดวยไมตรีจิตและมิตรภาพ  
มีสัญลักษณทางศาสนาเปนส่ิงเตือนใจใหทุกคนมุงสรางคณุงามความด ี
 นโยบาย  
  เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวโรงเรียน    จึงกําหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการจัด
การศึกษา  ดังนี ้
  1.สงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานยิมที่พงึประสงค 
  2.สงเสริมผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีความรูทางวิชาการ และลักษณะนิสัยดาน
ศิลปะ  ดนตรี และกีฬาอยางเต็มตามศักยภาพ  
  3. สงเสริมความสามารถของผูเรียนในการคดิอยางเปนระบบคิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 
   4. พัฒนาการจัดหลักสูตรสูมาตรฐานสากลและจดัระบบการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปน
สําคญั  
  5. สงเสริมความเปนไทยใหกับผูเรียนและรูจักอนุรักษภูมิปญญาไทย 
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  6. พัฒนาการจัดโครงสรางการบริหารโรงเรียน ดวยการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน 
  7. สงเสริมการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาตามกฎกระทรวงกําหนด 
  8. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคณุภาพในการจัดการศึกษา  
  9.พัฒนาการจัดสภาพแวดลอม   อาคารสถานที่     ส่ิงอํานวยความสะดวกและการ
บริการที่สงเสริมใหสถานศึกษาเปนชมุชนแหงการเรียนรู  
  10. พัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางคุณภาพการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา  
  11. สงเสริมความสัมพันธ ความรวมมือกับสถาบนัครอบครัว สถาบันศาสนา 
สถาบันการศกึษาและชุมชน 
เปาหมาย  
  1.ผูเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ลํ้าหนาทางความคดิ ผลิตงาน
อยาง สรางสรรคและรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก 
  2.บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจดัการ กําหนดนโยบาย โครงสราง โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
  3.อาคารสถานที่  สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู  เอ้ือตอการเรียนการสอน 
สาธารณูปโภคครบครัน  ส่ือวัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีทีส่มบูรณทนัสมัย 
  4.บุคลากรโดดเดนดานคณุธรรม จริยธรรม 
  5.ครูเปนครูมืออาชีพ มีขวัญและกําลังใจ ผานการประเมินทัง้ภายในและภายนอก 
  6.ผูเรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะและทกัษะในการดําเนนิชีวิต 
  7.บุคลากรดําเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  8.โรงเรียนมีภาคีเครือขายการจัดการเรียนรูและรวมพัฒนากับสถานศกึษา  องคกรภาครัฐ   
ภาคเอกชน ระดบัทองถิน่ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหวางประเทศ 
อัตลักษณ EDBA 

รัก  เมตตา  รับใช 
เอกลักษณของโรงเรียน  

ซื่อสัตย  สะอาด มารยาทงาม 
  ซื่อสัตย  -  มีความซื่อตรง จริงใจทั้งตอหนาและลับหลัง 
  สะอาด  -  สะอาดทั้งกายและใจ 
  มารยาทงาม –  รูจักกาลเทศะ วางตนไดเหมาะสม 
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4.  ขอมูลผูเรียน 
                1.    ลักษณะโรงเรียน     สามัญทั่วไป      
       ระดับที่เปดสอน      ปฐมวัย  
                                จํานวนหองเรียนจําแนกตามหลักสูตร/โครงการ 

ระดับช้ัน จํานวนหองเรียน 
อนุบาล  1 2 
อนุบาล  2 2 
อนุบาล  3 2 

รวม 6 
สถิติขอมูลจํานวนผูเรียนของโรงเรียนซางตาครูสศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2558 
ระดับช้ันท่ีเปด

สอน 
จํานวน 
หอง 

จํานวนผูเรียน (คน) 
รวม 

ชาย หญิง เดก็พิเศษ 
บริบาล - - - - - 
อนุบาล 1 2 39 21 - 60 
อนุบาล 2 2 41 24 - 65 
อนุบาล 3 2 45 28 - 73 

รวม 6 125 73  198 
       2.  ลักษณะผูรับใบอนญุาต 
  นิติบุคคล 

มูลนิธิในคริสตศาสนา                                                        
5.  ขอมูลบุคลากร 

         จํานวนบุคลากร  จําแนกตามหนาที่   ระดับการศึกษา   
ประเภท/ตําแหนง จํานวนบุคลากร รวม 

ชาย หญิง ต่ํากวาป.ตร ี ป.ตร ี สูงกวาป.
ตร ี

 

ผูทําการแทนผูใบอนุญาต 1    1 1 
ผูจัดการ/ผูอํานวยการ  1   1 1 
ผูชวยผูอํานวยการ  1  1  1 
คร ู  5  5  5 
ครูพ่ีเล้ียง  6 6   6 

รวม 1 13 6 6 2 14 
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