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บทที่ 1  
ระบบสารสนเทศพืน้ฐานของสถานศึกษา 

ระบบสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา สรุปโดยแยกตามล าดับดังนี้ 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
 2.  โครงสร้างการบริหารจดัการโรงเรียน 
 3.  เจตนารมณข์องโรงเรียน 
          4.   ข้อมูลนักเรียน 
          5.   ข้อมูลบุคลากร 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา   ตั้งอยูเ่ลขที่  144/1  ถนนเทศบาลสาย  1   

       แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี   กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์   10600    
โทรศัพท์   02-4666912      โทรสาร  02-465009    
e-mail  sc.ac.santacruz @ gmail.com    website   www.sc.ac.th 
ตั้งอยู่ในเขตพืน้ที่การศกึษา  กรุงเทพมหานคร   เขต 3   

       ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2498  
       เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล   ถึงระดับ มัธยมศกึษาปีที่  3 

 
ข้อมูลด้านการบริหาร 

      ผู้รับใบอนญุาต   บาทหลวง วรวุฒิ    กิจสกุล 
วุฒิการศึกษาสูงสุด      ปริญญาโท      สาขา  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

   ด ารงต าแหน่งตั้งแต่    6  พ.ค. 2557     จนถึงปัจจบุัน เป็นเวลา   -  ปี  10  เดือน 
     ผู้จัดการ    นางสาวประนอมไพร   พิเศษศักดิ์    

วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท       
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่    6  พ.ค. 2557     จนถึงปัจจบุัน เป็นเวลา   -  ปี  10  เดือน 

    ผู้อ านวยการ    นางสาวประนอมไพร   พิเศษศกัดิ์    
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท       
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่    6  พ.ค. 2557     จนถึงปัจจบุัน เป็นเวลา   -  ปี  10  เดือน 
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ประวัติโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
พระศาสนจกัรเมืองไทยได้ตระหนกัถึงความส าคญัของเยาวชน ซึง่เปน็ก าลังของประเทศเพราะ

หากเยาวชนมีความรู้มากเท่าไรประเทศชาติกจ็ะเจริญมากขึ้นเท่านั้น คณุพ่อ อังแซล์ม  เสงี่ยม   ร่วมสมุห์     
จึงได้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เมื่อวันที่   2  พฤศจิกายน 2497 เป็นอาคารไม้  2  ชั้น  1 หลัง  มี    
ห้องเรียน  สร้างบนเนื้อที ่   2  ไร่  328  ตารางวา การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่   15  กุมภาพันธ์   2498   
ใชเ้วลาสร้าง  4  เดือน   เปิดท าการสอนวันที่   17    พฤษภาคม  2498  โดยมีนางลมัย   รัตนไพบูลย์ เป็น
ผู้จัดการและครูใหญ่  จ านวนนักเรียนเริ่มแรก  258  คน 
เกียรติประวตัิของโรงเรียน 
พ.ศ.  2501 คุณพ่ออังแซล์ม   เสงีย่ม     ร่วมสมุห์ ได้แต่งตั้ง นางสาวสนุิตย์   โรจน์รัตน์  เปน็ผู้จัดการ

และนางสาวอัมพร    กาญจนราช  ด ารงต าแหน่ง  ครใูหญ ่  แทนนางลมัย   รัตนไพบูลย์  
และได้ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 

พ.ศ. 2503 ขยายห้องเรยีนเพิ่ม  4  ห้อง  และขอรับนักเรียนเพิม่เปน็   620  คน 
พ.ศ. 2504 ขยายห้องเรยีนเป็น  18   ห้องเรียน  มีครู  22 คน  นักเรียน  694   คน 
พ.ศ. 2505 ขยายห้องเรยีนเป็น  20   ห้องเรียน  มนีักเรียนเพิ่มเป็น   860  คน 
พ.ศ. 2506 ขยายห้องเรยีนเป็น  22   ห้องเรียน 
พ.ศ. 2507 ขยายห้องเรยีนเป็น  27   ห้องเรียน  ก่อสร้างอาคารคอนกรีต   3  ชั้น  1 หลัง 
พ.ศ. 2511 คุณพ่อ อังแซล์ม  เสงีย่ม       ร่วมสมุห์     ถึงแก่มรณภาพ  คุณพ่อยวง บุญเลิศ      

เกตุพัตร   ด ารงต าแหน่ง ผู้จดัการ และอนุมัตใิห้สร้างอาคารคอนกรีต  4  ชั้น  1  หลัง 
พ.ศ. 2512  ขยายห้องเรยีนเป็น  32   ห้องเรียน 
พ.ศ. 2513 คุณพ่อซีลวีโน สนดั     วิจิตรวงศ์     ด ารงต าแหน่งผูจ้ัดการ 
พ.ศ. 2515 คุณพ่อ ยอแซฟ  สังวาลย์    ศุระศรางค์    มารับต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส 
พ.ศ. 2516 คุณพ่อปอล  ถาวร    กิจสกุล รับมอบต าแหน่งจากคณุพ่อยอแซฟ  สังวาลย์     

ศุระศรางค ์
พ.ศ. 2518 แต่งตั้งนางสาวบญุเรือน   เอ่ียมวนานนทชยั  ด ารงต าแหนง่ ครูใหญ่แทนนางสาวอัมพร  

กาญจนราช 
พ.ศ. 2519 แต่งตั้งนางจงจิตต์   ชีพเป็นสุข   ด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่แทนนางสาวบุญเรือน   

เอ่ียมวนานนทชัย 
พ.ศ. 2520 นางจงจิตต์    ชีพเป็นสุข    ขอลาออกจากต าแหน่งเพื่อไปประกอบอาชีพอ่ืน 
  เซอร์แทแรส บญุรักษ์      หมั้นทรัพย์      ด ารงต าแหน่ง      ครูใหญ่ 
  เซอร์โซฟยี์    รุจี  ธุถาวร       ด ารงต าแหน่ง      ผู้จัดการ 
พ.ศ. 2522 แต่งตั้งเซอร์มักแลน  อุดร        บุญทองมาก    ด ารงต าแหน่ง    ครูใหญ่  

แทนเซอร์แทแรส    บุญรักษ์     หมั้นทรัพย ์
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คุณพ่อยอแซฟ เสวียง   ศุระศรางค์  ด ารงต าแหน่งแทน คณุพ่อปอล  ถาวร  กิจสกุล 
พ.ศ. 2524 เซอร์โซฟยี์    รุจี    ธุถาวร  ด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่ แทน เซอร์มักแลน  อุดร   

บุญทองมาก  ซึ่งต้องไปปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ในต่างจังหวัด 
พ.ศ. 2526 เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนญุาตจากคุณพ่อยอแซฟ เสวียง   ศุระศรางค์  เปน็  

             คุณพ่อมีคาแอล  อดุลย์     คูรัตน์  แต่งตั้ง เซอร์ซซูาน  มารินทร์  พุฒตาลศรี   
ด ารงต าแหน่ง  ผู้จดัการ - ครูใหญ่  แทน เซอร์โซฟีย์   รุจี     ธุถาวร 

พ.ศ. 2530 แต่งตั้งเซอร์แคล์ร  สมนึก         สมเนตร   ด ารงต าแหนง่  ผู้จัดการ - ครูใหญ่   
  แทน  เซอร์ซูซาน  มารินทร์        พุฒตาลศรี 
พ.ศ. 2533 เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคณุพ่อมีคาแอล  อดุลย์      คูรัตน์ เป็น  

คุณพ่อเปโตร ศวง   ศุระศรางค ์
พ.ศ. 2534 แต่งตั้ง เซอร์โยเซฟิน   ประนอม   เสนารักษ์   ด ารงต าแหนง่  ผู้จัดการ - ครูใหญ่  แทน  

เซอร์แคลร์  สมนึก       สมเนตร 
พ.ศ. 2535 ขยายห้องเรยีนเป็น  31   ห้องเรียน   นกัเรยีนจ านวน  1,385  คน  ครู   60   คน 
พ.ศ. 2537 แต่งตั้งเซอร์ เทเรซา  ทองล้วน      แดงเดช  ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการ - ครูใหญ่  แทน 
  เซอร์ โยเซฟิน    ประนอม     เสนารักษ์    เปลีย่นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจาก 
  คุณพ่อเปโตร ศวง       ศุระศรางค์    เปน็   คุณพ่อยอแซฟ   สมศักดิ์   ธิราศักดิ ์
พ.ศ. 2538 พัฒนาการเรียนการสอน จัดให้มีการเรยีนคอมพิวเตอร์  และการตรวจ วิเคราะห์ข้อสอบ

ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2539 เริ่มสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  เปน็คอนกรตี   5  ชั้น  และจัดตั้งวงดุรยิางค์ของโรงเรียน  

นักเรยีนได้ท าชื่อเสียงโดยได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปญัหา ( I.Q. Questions )  
ชิงแชมปป์ระเทศไทย ระดบัประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น 

พ.ศ. 2540 จ านวนนักเรยีนเพิ่มเป็น  1,405   คน  ครูจ านวน  63    คน 
พ.ศ. 2541 จ านวนนักเรยีนเพิ่มเป็น  1,804  คน   ครู   75   คน  เริ่มใช้อาคารเรียนหลังใหม่ ได้

พัฒนาการเรียนการสอน  มีการตดิตั้งระบบวดีีทัศน์ทุกห้องเรียน จัดจ้างครูต่างชาตทิี่เป็น
เจ้าของภาษาโดยตรง จากสถาบนัสอนภาษามาสอนวิชาภาษาต่างประเทศ และขยาย
ห้องคอมพิวเตอร์เป็น  2 ห้อง ได้ทุบอาคารเรียนตึกเซนต์โยเซฟ ซึ่งอยูใ่นสภาพทรุดโทรม 
และสร้างโรงอาหารเพื่อบริการด้านอุปโภคและบริโภคต่อนักเรยีนและบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน   

พ.ศ. 2542 เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจาก คณุพ่อยอแซฟ     สมศักดิ์     ธิราศักดิ์  เป็น    
คุณพ่อยอแซฟ  วิจติร   ลิขิตธรรม  แต่งตั้งเซอร์ริต้า  วิชลัดดา     ยิ่งสมสุข  ด ารงต าแหน่ง  
ผู้จัดการ - ครูใหญ่  แทน เซอร์เทเรซา  ทองล้วน   แดงเดช   วงโยธวาทิตของโรงเรียนเข้า
แข่งขันชิงถ้วยพระราชทานฯ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดบั  2  
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พ.ศ. 2543 โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศกึษาทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
จากส านักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน  จ านวนนักเรียนเพิ่มเป็น  2,181  คน   
วงโยธวาทิตของโรงเรียนได้รับ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกมุารี 
ตัวแทนนกัเรียน  เดก็หญิงรัญญา     แซ่เฮ้ง  นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปทีี่  5  ได้รับเลือก
เป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปเชียรก์ีฬาโอลิมปิก ณ  นครซีดนยี์  ประเทศออสเตรเลยี 

พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย 

 โรงเรียนได้รับโล่พร้อมเกียรตบิัตรรับรองว่าโรงเรียนเปน็สถานศึกษาทีจ่ัด 
กิจกรรมด้านจริยศึกษาดเีดน่ 

พ.ศ. 2545 โรงเรียนผ่านการประเมนิคณุภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. 
  ได้รับรางวัลชนะเลศิ การแข่งขันดนตรีโลก ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น 
  รางวัลชนะเลศิการแข่งขันกฬีาบาสเกตบอล  กรุงเทพมหานคร รุ่นอายุไม่เกนิ 10 ปี  
พ.ศ. 2546 แต่งตั้งเซอร์มาร์กาเร็ต     จิตรี     รัตนาวงศ์ไชยา    ด ารงต าแหน่ง  ผู้จัดการ - ครูใหญ่  

แทนเซอร์ริต้า   วิชลัดดา    ยิ่งสมสุข 
  - โรงเรียนได้รับโล่พร้อมเกียรตบิัตรเพื่อแสดงว่าเป็นสถานศกึษาที่ 

ปลอดยาเสพตดิ  
- โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ   

สยามบรมราชกุมารี การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย 
- นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  3   ได้รับรางวัลเหรียญเงนิในการประกวดวาดภาพ

ในการประกวดวาดภาพ ระบายสี จากประเทศญีปุ่่น 
- นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ประถมศึกษาปีที่ 5  และมัธยมศึกษาปีที่  2  

ได้รับรางวัลชนะเลศิอันดับ 1 ระดับภาค  ระดับจังหวัด ในการทดสอบแข่งขันวัด
ความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ของบริษัท ท๊อป  เทสต์  เซนเตอร์ 
จ ากัด 

- นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากล้อม รุ่น 
Standard A  จากสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย 
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พ.ศ. 2547 - เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจาก คณุพ่อยอแซฟ     วิจิตร  ลิขิตธรรม     
เป็น  คณุพ่อฟรังซีสเซเวียร์  สุทศ     ประมวลพร้อม   

- นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  3   ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุด ของกรุงเทพมหานคร 
อังกฤษ  ในการสอบแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษ   จัดโดยบรษิัท ท๊อป เทสต์ จ ากัด 

- รางวัลดีเด่น ในการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นจัด
โดยบริษัท ซากุระ จ ากัด 

  - บุคลากรครูได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   “  คุรุสดุดี ”  ของส านักงาน 
เลขาธิการ คุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ 

  - นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยีย่มระดับภาค 
   และระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการสอบแข่งขันวชิาสังคมศึกษา 
   จัดโดย บริษทั เสริมปัญญา 

- รางวัลชนะเลศิ การประกวดกระทง ประเภทสวยงามเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
งานร่วมใจสบืสานประเพณี  วันลอยกระทง  ณ  วัดกัลยาณมิตร เขตธนุบร ี  
กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2548 แต่งตั้งเซอร์ชังตาล สุเพ็ญ    ตรีว่าอุดม   ด ารงต าแหน่ง   ผู้อ านวยการ  แทน  
                        เซอร์มาร์กาเร็ต  จิตรี  รัตนาวงศ์ไชยา     
  - โรงเรียนได้รับโล ่โรงเรียนดเีด่นโครงการฝึกเยาวชนต้านภัยไข้เลือดออก 
  - ผู้บรหิารได้รับรางวัลเหรยีญเชิดชูเกียรติ   “  คุรุสดุดี    ” 

- กลุ่มธุรกิจโคคา โคลา มอบโล่ โครงการเด็กไทยสดใส ร่วมใจออกก าลังกาย 
  - ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ผู้สอบได้อันดบั 1   ระดับประเทศ ระดบัชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 3 – 4   โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการวิชา   
ภาษาอังกฤษ จัดโดยบริษทั ท๊อป เทสต์ จ ากดั 

- ถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขนัฟุตบอล Thonburi  Inter  Soccer    
Tournament   

พ.ศ. 2549 - โรงเรียนได้พัฒนาห้องมัลติมีเดียเพื่อใหคุ้ณครูและนักเรียนได้สืบค้นข้อมูล 
- โรงเรียนได้รับป้ายอาหารปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข 
- นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาศกึษาปทีี่  1-2  ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม ระดับ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการสอบแข่งขันวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาฯ   
จัดโดยบรษิัท ท๊อป เทสต์ จ ากัด 

 - รางวัลชนะเลศิถ้วยรวมฃาย การแข่งขันเทควันโด  จัดโดย  International  Tae 
Kwan Do  Chung Do Kwan  Tournament Thailand 2006 
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พ.ศ. 2550  - โรเยนได้พัฒนาห้องวิทยาศาสตร์เพื่อเอ้ือต่อการเรยีนการสอน 
 - โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  เหรยีญทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จาก กระทรวง 

                         สาธารณสุข 
  - โรงเรียนได้รับรางวัลโล่ทอง การจัดกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน  โครงการห้องสมุด 
    ดีเด่น ด้านกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดโดยฝ่ายการศกึษา อัครสังฆมณฑล 
    กรุงเทพฯ 
  - รางวัลบรรณารักษ์ดเีด่น  จัดโดยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑล 
    กรุงเทพฯ 
  - โรงเรียนได้รับป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย และ เมนชูสูุขภาพ  จากกระทรวง 
   สาธารณสุข 

- นักเรยีนระดับชั้นประถมศกึษาได้รับรางวัลชนะเลศิ ระดับประเทศ ระดับภาคและ
ระดับจังหวัด ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ใน 5 วิชาหลกั จัดโดยบริษัท ท๊อป 
เทสต์ จ ากัด  

- รางวัลชนะเลศิ การแข่งขันสะกดค า ช่วงชั้นที่ 1  ในงานแข่งขันทักษะภาษาไทย 
จัดโดยศนูย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพท. กทม. เขต  3 

- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอิเลคโทน รุ่นอายุไมเ่กิน 11  ปี จัดโดยส านกั
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

พ.ศ. 2551 - แต่งตั้งเซอร์เวโรนิกา สุภาพร   ประราศรี  ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ แทน 
   เซอร์ชังตาล สุเพญ็    ตรีว่าอุดม 

- รางวัลชนะเลศิ  การแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไมเ่กิน 11  ปี  จัดโดย เขตธนบุร ี
  -           รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ของตัวแทนนกัเรียนระดับชั้น 
                                     ประถมศึกษาปีที่ 4  จากส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
  -            รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร จากการแข่งขันวัดความสามารถ 

            ทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3  จัดโดย บริษัท ท๊อป  
            เทสต์  เซน็เตอร์ จ ากัด 

  -    รางวัลชนะเลศิ อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร จากการแข่งขันวัดความสามารถ  
                                     ทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศกึษาปทีี่ 4  จัดโดย บริษทั  
                                     ท๊อป เทสต์  เซ็นเตอร์ จ ากดั 
  -           รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร จากการแข่งขันวัดความสามารถ 
                                     ทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศกึษาปทีี่ 5  จัดโดย บริษทั ท๊อป  
                                     เทสต์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 
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  -   โรงเรียนได้พัฒนาพื้นที่โดยจดัสร้างลานหฤทัยเพื่อสะดวกในการจัดกจิกรรมของ 
                                     นักเรียนอนุบาล 
  -            จัดสร้างศูนย์บูรณาการนวัตกรรมการเรียนรูเ้พื่อให้คุณครนูักเรียนได้แสดงผลงาน 
                                     ทางวิชาการและใช้เพื่อการประชมุของคุณครูและนักเรียน 
พ.ศ. 2552 - เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคณุพ่อฟรังซีสเซเวียร์  สุทศ  ประมวล 
                                     พร้อมเป็น  คุณพ่อยอห์น บอสโก  วิทยา   คู่วิรัตน ์
  - โรงเรียนได้รับโล่รางวัลชนะเลศิ  การประกวดโครงการเยาวชนร่วมใจ  
                                     ลดน้ าเสีย คืนน้ าใสใหเ้จ้าพระยา  
  - ผู้บริหารได้รับรางวัลเหรยีญเชิดชูเกียรติ   “  คุรุสดุดี    ” 
  - โรงเรียนได้รับโล่ รางวัลชนะเลิศด้านพัฒนาดีเดน่  การประกวด อย. น้อย  
                                     จัดโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข 
  - ตัวแทนนกัเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโลโก้  รางวัล 
                                     ความสามารถ ดีเด่น การประกวดเขียนเรียงความ ตามนโยบายสถานศกึษา  

3 ดี ( D ) 
-          นักเรียนระดบัชั้นประถมศกึษาปทีี่ 4  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
            ระดับประเทศ  ระดับภาค และระดบัจังหวัด ในการสอบแข่งขันวิชา 
            ภาษาอังกฤษ จัดโดย บริษทัเซนเตอร์วัน จ ากัด 
-          รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟตุซอล และเปน็ตัวแทนระดับเขตธนบุร ี
-          บุคลากรได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนฟุตซอลยอดเยี่ยม 
-          บุคลากรครูได้รับเหรียญเชิดชเูกยีรติครูผู้สอนดเีดน่  กลุ่มสาระการเรียนรู ้
            ภาษาต่างประเทศ  ของคุรุสภา 

พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับการรับรองตราสารจัดตั้งเพื่อก้าวสู่การเป็นนติิบุคคล 

  โรงเรียนได้ปรับลดจ านวนห้องเรียนเพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและอาคาร 
                         ประกอบการ 

-   นักเรยีนระดับชั้นประถมศกึษาปทีี่  4  และมัธยมศึกษาปทีี ่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง การประกวดกล่าวสนุทรพจน์ภาษาอังกฤษ งานวันการศึกษาเอกชน 2554 
จัดโดยส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

-           นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่  2  ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงจนี  
งานวันการศึกษาเอกชน 2554 จัดโดยส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

  -  นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหา 
                                     ภาษาไทย 
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  -     นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การสอบแข่งขันทาง 
                                     วิชาการ  ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์  ประจ าปี 2554 รอบระดับเขตพื้นที ่
                                     การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2554 แต่งตั้งเซอร์วีร์จีนี  เทพิน    เดชานนท์   ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ  แทน  
                         เซอร์เวโรนิกา  สุภาพร  ประราศรี  

- โรงเรียนได้รับการประเมนิคุณภาพภายนอก  รอบสาม   จากส านักงานรับรอง
มาตรฐาน และรับรองคุณภาพการศึกษา  ( มหาชน ) 

- ผู้บริหาร เซอร์วีร์จนีี  เดชานนท์  ได้รับเข็มพร้อมเกียรตบิัตร    เชิดชเูกียรติหนึง่ 
แสนครูดี   จัดโดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา        

- ครูได้รับเข็ม พร้อมเกยีรติบัตร  รางวัลหนึ่งแสนครูดี  จ านวน 6  ท่าน  
           จัดโดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

1.นางจริน  นิยมจ้อย  
   2. นางอรวรรณ  ปิ่นเพ็ชร์ 
   3.นางวาสนา  ผิวเกลี้ยง 
   4.นางสาวนวลจันทร์ สีดอกบวบ 
   5.นางดวงกมล  แสงอุไร  
   6. นางกมลกร  คงแก้ว 

- เด็กชายภวัทธ  พิพัฒน์ธนวงศ์  ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการสอบแข่งขันการ
คิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

-  เด็กชายวิชญะ  ภักดิ์แจ่มใส ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการสอบแข่งขันการคิด
และแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

- เด็กชายมุฑิราช  ลักษณวิศิษฏ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการสอบแข่งขันการ
คิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

-  เด็กชายธัชชัย  ธนาฤดี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการสอบแข่งขันการคิด
และแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

- เด็กชายมุฑิราช ลักษณวิศิษฏ์      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปีพ.ศ. 2555 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
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วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนพระมารดานิจจา 
นุเคราะห์ 

- เด็กชายพิทวัส  ทวีกิจวรชัย     ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทาง
วิชาการระดับนานาชาติประจ าปี   พ.ศ. 2555     รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา    ณ   สนามสอบโรงเรียนพระมารดานิจจา
นุเคราะห์ 

. - เด็กชายกฤติธี  พุทธรักษ์      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติประจ าปี  พ.ศ. 2555 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนพระมารดา 
นิจจานุเคราะห์ 

- เด็กชายจิรพัทธ์  ปัญญาสุขุม       ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทาง
วิชาการระดับนานาชาติประจ าปี  พ.ศ. 2555   รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  ณ   สนามสอบโรงเรียนพระมารดานิจจานุ
เคราะห์ 

- เด็กชายทินภัทร  อาภาจตุรวิทย์      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทาง
วิชาการระดับนานาชาติประจ าปี   พ.ศ. 2555      รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
วิชาคณิตศาสตร์    ระดับประถมศึกษา ณ    สนามสอบโรงเรียนพระมารดานิจจา
นุเคราะห์ 

- เด็กชายกรธวัช    จักษุดี    ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติประจ าปี   พ.ศ. 2555   รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ      สนามสอบโรงเรียนพระมารดานิจจา
นุเคราะห์  

- เด็กชายวิชญะ  ภักดิ์แจ่มใส      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับประเทศ ประจ าปี   พ.ศ. 2554  วิชาคณิตศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- เด็กชายวิชญะ ภักดิ์แจ่มใส และ เด็กชายพิทวัส  ทวีกิจวรชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับประถมศึกษา ในงานสัปดาห์
วิชาการโรงเรียนมัธยมสาธิต  ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

- เด็กชายศุภณัฐ  นกบรรจง  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ประจ าปีพ.ศ. 2555 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
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วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโดย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท 

          -   นักเรยีนที่สอบ O - NET  ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนเต็ม  
                           วิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   1.  เด็กชายกรธวัช  จักษุด ี
   2.  เด็กชายกฤติธ ี พุทธรักษ ์
   3.  เด็กชายจิรพัฒน ์ อนุกูลกิจพานิช 
   4.  เด็กหญิงชุติมน  ชาวดง 
   5.  เด็กหญิงปภาวี  กุศลศีลป์วุฒิ 
   6.  เด็กชายภาคิน  สายต่อเนื่อง 
   7.  เด็กชายภูวนชั  ทองพฤกษาลยั 
   8.  เด็กชายวงศธร  โชติชีวสุนทร 
   9.  เด็กชายวชิญะ  ภักดิ์แจ่มใส 
   10.  เด็กชายสรวิชญ ์ ระดับปัญญาวุฒ ิ
   11.  เด็กหญิงสุวชานันท ์ บวรสิทธิไพศาล 
พ.ศ. 2555        ครูได้รับเข็ม พร้อมเกียรติบัตร  รางวัลหนึ่งแสนครูดี จ านวน 12 ท่าน  
   จัดโดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 1.นางสาวกรกช  กิจบ ารุง 
 2.นางจันทนา  หวังสมนึก 

 3.นายอนันต ์ ใจเอ้ือย 
 4.นางสุนีย ์ ทรัพย์ศิร ิ
 5.นางบุญสม  ไพศาลพานิช 

 6.นางบุษรา  ผุดผ่อง 
 7.นางสาวนารี  นักปี ่
 8.นางวันดี  พ่วงจาด 
 9.นางธนพรรณ             มงคลสกุลฤทธิ ์
10.นางสาวจีรนันท ์ เทียนประเสริฐ 

11.นายบัญชา  ไตรรส 
                        12.นางสาวเพลินทิพย์ วชิรภูชัย  
                 -   โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาไทย  

             โดย   บริษัทเซนต์เตอร์ วัน เอ็ดดูเคชั่น  
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1.  เด็กชายณัฐภัทร์  คุ้มเมธา รางวัลอันดับที่ 1 ระดับกรุงเทพมหานคร ( ภาค )  
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 
2.  เด็กชายมุฑิราช  ลักษณวิศิษฏ์รางวัลอันดับที่ 1 ระดับกรุงเทพมหานคร  
( ภาค ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
3.  เด็กหญิงชนากานต์  ลิ้มเจริญธง  รางวัลอันดับที่ 1 ระดับกรุงเทพมหานคร  
( ภาค ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
4.  เด็กชายชญานนท์  สุวรรณะ  รางวัลอันดับที่ 1 ระดับกรุงเทพมหานคร  
( ภาค ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
5.  เด็กหญิงอนัชญา  วุฒิเศลา  รางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

   6.  เด็กชายยศนนท์  สุวรรณะ รางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

  7.  เด็กชายธนชิต พิริยวิทโยภาส  รางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

   8.  เด็กหญิงสโรชา  นาคสนอง  รางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

    -  การแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
  1.  เด็กหญิงกานธ์นิษฐ์ ลักษณวิศิษฎ์ รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้น ป.1-3 

2.  เด็กชายมุฑิราช ลักษณวิศิษฎ์ รางวัลเหรียญทอง ระดับชั้น ป.3-4 
   -  โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาการคณิตศาสตร์ 
 โดย   บริษัทเซนต์เตอร์ วัน เอ็ดดูเคชั่น  

  1.   เด็กชายวรพล ศรีวรเวียง รางวัลอันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร ( ภาค ) 
  2.  เด็กชายมุฑิราช ลักษณวิศิษฎ์ รางวัลอันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร ( ภาค ) 
  3.  เด็กชายอิชฌน์ อมรเวชยกุล รางวัลอันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร ( ภาค ) 
    -  การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ   ( รอบระดับประเทศ ) 
  1.  เด็กชายกรธวัช  จักษุดี  รางวัลเหรียญทอง 
  2.  เด็กชายวิชญะ  ภักดิ์แจ่มใส รางวัลเหรียญเงิน 

  - การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ 
  1.  เด็กชายมุฑิราช  ลักษณวิศิษฏ์ รางวัลเหรียญทอง 
    - โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ 
  1.  เด็กชายมุฑิราช ลักษณะวิศิษฎ์ รางวัลอันดับที่ 1  ของกรุงเทพมหานคร  
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   - โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชา สังคมศึกษา  

 โดย   บริษัทเซนต์เตอร์ วัน เอ็ดดูเคชั่น 

  1.  เด็กชายณัษฐภัทร์ คุ้มเมธา   รางวัลอันดับที่ 1  ระดับประเทศ 

  2.  เด็กหญิงอนัชญา วุฒิเศลา รางวัลอันดับที่ 1  ระดับกรุงเทพมหานคร ( ภาค ) 
      - โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ 

 โดย   บริษัทเซนต์เตอร์ วัน เอ็ดดูเคชั่น 

 1.  เด็กชายมุฑิราช ลักษณวิศิษฏ์ รางวัลอันดับที่ 1  ระดับจังหวัด 

   2.  เด็กชายไทเลอร์ เซฟสเตียน โคล    รางวัลอันดับที่ 1   ระดับกรุงเทพมหานคร(ภาค ) 
     -  การประกวดโครงการข้าวนอกนาประจ าปี 2555 จากมูลนิธิ 

รัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูณนนท์  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร  
ส านักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และกรมการข้าว 

  1.  เด็กหญิงปาริสา ปราบเสียง รางวัลชมเชย 
  2.  เด็กหญิงสุชาดา จิตเพียรธรรม รางวัลชมเชย 
  3.  เด็กหญิงภาพตะวัน สิริวาสโนทัย รางวัลชมเชย 
                  - นักเรยีนที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม  วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
  1.  เด็กชายไทเลอร์  เซฟแบสเตยีน โคล ได้คะแนน 100 คะแนน 

  2.  เด็กชายพชรเทพ จิตพินจิกุล  ได้คะแนน 100 คะแนน 

  3.  เด็กหญิงมณีรัตน ์ วงศ์เพียรพนัธุ ์ ได้คะแนน 100 คะแนน 

                  - นักเรยีนที่สอบ O-NET ได้ 95  คะแนน  วิชาคณิตศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  1.  เด็กหญิงงามลักษณ ์ โกวิทเสถยีรชัย  ได้คะแนน 95 คะแนน 

  2.  เด็กชายเรืองเกยีรต ิ ปิยะณรงคเ์ดช  ได้คะแนน 95 คะแนน 

  3.  เด็กชายวรท  ถิรคุณธร  ได้คะแนน 95 คะแนน 

  4.  เด็กชายสิรวิชญ ์ สุขวัฒนาวิทย ์ ได้คะแนน 95  คะแนน 

  5.  เด็กชายอิชฌน ์ อมรเวชยกุล  ได้คะแนน 95 คะแนน 
พ.ศ. 2556   -   โรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์    ดีเด่น ในระดับประถม 

ศึกษาประจ าปีการศึกษา 2555 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมดีเด่นของมูลนิธิธารน้ าใจ 

       -   โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  (ดีเยี่ยม) ในการประกวดโครงงาน อย.น้อย เพื่อแก้ปัญหา 
สุขภาพในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
เอกชน ประจ าปีการศึกษา 2555 
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- ครูได้รับเข็ม พร้อมเกียรติบตัร  รางวัลหนึ่งแสนครูด ีจ านวน 12 ท่าน 
  จัดโดยส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา 

1. นางรัตนา  วิศาลสิงห ์

   2. นายอภิเดช  ผังรักษ ์
   3. นางสาวพรประภา งามเสกษ ์

   4. นางพรศิริ  คุณประภา  
   5. นายวิศิษย ์ ปัญญาฤทธิ ์
   6. นางอนงค์ภัทร์ ทรัพย์มีชยั 
   7. นางสาวพุทธชาด สุดคนึง 
   8. นางปานทิพย ์ ใจเอ้ือย 
   9. นางมณีรัตน ์ ชัยรัตนะ 
   10.นางสมลักษณ ์ บุญเพชร 
   11.นางสาวทรงศรี ศรีฟ้า 

12.นางสาวบรรจง หลาวเงิน 
- เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   ธัญวณชิกุล  นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  
  ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา รองชนะเลิศ อันดับ 1  
  โครงการเพชรยอดมงกุฎอาเซยีน  จดัโดย ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

                         - เด็กหญิงสุชาดา  จิตเพียรธรรม นักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 ได้เหรียญทองในการ 
   แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์  จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

       - เด็กหญิงธัญวรัตน์  กติติชฎาพงษ์   นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 ได้เหรียญทองในการ 
         แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์  จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

                         - เด็กหญิงชญาภา  เปรื่องวิทยานนท์   นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปทีี่ 5 ได้เหรียญเงนิใน 

                           การแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์  จัดโดย   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

  การศึกษาเอกชน 

-นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O- NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม 

1.เด็กหญิงปาริสา ปราบเสียง 
2.เด็กหญิงชนากานต ์ ลิ้มธงเจรญิ 

3.เด็กชายศุภฤกษ ์ นวกิจศุภกร 
-นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ  O- NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 95 คะแนน 

1.เด็กชายนราธิป กิตติสุบรรณ 

2.เด็กชายธนวรรธ์น เกษมบุญชัย 

3.เด็กชายธนัทชัย สกุลโรจน์วงศ ์
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4.เด็กชายกลวัชร พะเนยีงเวทย ์

5.เด็กชายณพวัฒน ์ เอ๊ียวเจริญ 

6.เด็กชายธนดล  จันทรสวาท 

7.เด็กชายธนกร  เพรามธุรส 

8.เด็กชายศุภณัฐ ม่วงสังข์ 
9. เด็กชายธฤต  ทัศนะนาคะจิตต ์

10. เด็กหญิงณัฎฐชญา สกุลกิตติมศกัดิ ์
-นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O- NET วิชาภาษาอังกฤษ  ได้ 97 คะแนน 

1.เด็กชายธนกร  เพรามธุรส 

      -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O- NET วิชาสุขศึกษา  ได้ 96 คะแนน 

 1.เด็กชายธติิวุฒ ิ เอกมโนรัตน ์

 2.เด็กหญิงภัทรานิษฐ ์ ธัญวณิชกุล 
      - รุ่นอาย ุ15 ปี แข่งขันฟุตบอล "KFC SEVEN SHOOT 2013" ชนะเลิศรอบ 

        คัดเลือกได้เป็นตัวแทน สาขาบิ๊กซีอิสรภาพ 
      - รุ่นอาย ุ13 ปี แข่งขันฟุตบอล "KFC SEVEN SHOOT 2013" ชนะเลิศรอบ 

                                 คัดเลือกได้เปน็ตัวแทน สาขาจรญั 13 
      - รุ่นอาย ุ14 ปี แข่งขันฟุตบอล "KFC SEVEN SHOOT 2013" ชนะเลิศรอบ 
        คัดเลือกได้เป็นตัวแทนสาขาอิสรภาพเดอะมอลท่าพระ 
      - ชนะเลิศ "ฟุตซอลเขตธนบุร"ี รุ่นอายุ 12 ปี 
      - ชนะเลิศ "ฟุตซอลเขตธนบุรี" รุ่นอายุ 15 ปี  
      - ชนะเลิศการแข่งขัน "International Cup" ประเทศฮ่องกง รุ่นอาย ุ13 ปี 
      - ชนะเลิศการแข่งขัน "International Cup" ประเทศฮ่องกง รุ่นอาย ุ15 ปี 
      - ชนะเลิศฟตุบอล "อ้อมน้อยมินิคัพ" รุ่นอายุ 14 ป ี
      - ชนะเลิศ "ฟุตซอลวิทยาลัยเทคโนฯบรัหารธุรกิจ" รุ่นอายุ 15 ป ี
      - ชนะเลิศ "ฟุตซอลวันเด็กพฤกษา3" รุ่นอาย ุ13 ปี 
      - ชนะเลิศ "ฟุตซอลต้านยาพฤกษา3" รุ่น 13 ปี 
      - ชนะเลิศฟตุบอล"perskindol summer youth 2013" รุ่นอายุ 13 ป ี 
      - ชนะเลิศ “ฟุตซอลกรมพลศกึษา” รุ่นอายุ 14 ปี 
      - โรงเรียน ได้รื้ออาคารเรียนไม้หลังเก่า เพื่อด าเนนิการก่อสร้าง โรงเรียนอาหารและ  
        หอประชุมใหม่  

                               - โรงเรียนปรบัปรุง สนามเด็กเล่น ของนักเรยีนระดบัชัน้อนุบาลใหม่ทั้งหมด  
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พ.ศ. 2557        -โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ปีการศึกษา 
                      2556 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับเหรียญทองแดงจาก 
                      ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อ 29 ส.ค.57 

-โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรี 
พื้นบ้านประจ าปี 2557 ระดับมัธยมศึกษา จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
-เด็กชายมุฑิราช  ลักษณวิศิษฎ์ ป.6 ได้รับเหรียญทองคณิตศาสตร์ สพฐ.เหรียญเงิน  
คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค จาก Center 
One  ชนะเลิศเกม 24 จากโรงเรียนวัดอินทราราม 

-เดก็หญงิเพชรราภรณ์  ฟาง  ป.3 การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชาภาษาไทย  
ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดล าดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร(ระดับภาค) CenterOne  
-เด็กหญิงโชติกา  แอนโก ป.4 ชนะเลิศการแข่งขันการอ่านออกเสียงจากวิทยาลัย 
เทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ 
-เดก็ชายภูมเิดชา  สุวรรณรัตน์ ป.5 ชนะเลิศอันดบั1 การแข่งขันตอบปัญหาจาก 
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน จากโรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์ 
-เดก็หญงิริญญ์รภัส  ฉัตรมงคลชัย ป.6 การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชา 
ภาษาไทยได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดล าดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร(ระดับภาค) บ.เซน็ 
เตอร์วันเอ็ดดเูคชั้น ชนะเลิศการแข่งขันสะกดค า จากโรงเรยีนวัดอินทราราม 

-เดก็ชายปริญญา  เลิศเด่นธรรม ม.2 การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชา 
ภาษาไทยได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดล าดับที่ 1 ของภาค บ.เซ็นเตอร์วันเอ็ดดูเคชัน้ 

-เดก็ชายธนกฤต  บุญญาวรกุล ป.3 ชนะเลิศอันดบั 1 ระดับกรุงเทพ จาก Center one 

-เดก็ชายอัครวินท์  กิจสมัคร ม.2 การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชาวิทยาศาตร ์
ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดล าดบัที่ 1 ของภาค บ.เซน็เตอร์วันเอ็ดดเูคชัน้ 

-เดก็หญงิอัจฉริยา  หล่อกุลแสง ป.6 การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชาสังคม 
ศึกษาได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดล าดับที่ 1 ของจังหวัด บ.เซ็นเตอร์วันเอ็ดดเูคชั้น 

-เดก็ชายมฑุิราช  ลักษณวิศิษฎ์ ป.6 เศรษฐศาสตรเ์พชรยอดมงกุฎ โรงเรียนสตรีวิทยา 
-เดก็หญงิอนัชญา  วุฒิเศลา ป.5 การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชาสังคมศึกษา 
ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดล าดบัที่ 1 ของจังหวัด บ.เซน็เตอร์วันเอ็ดดูเคชัน้ 

-เดก็หญงิญาณศิา  เงาสมสกุล ม.2 การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชาสังคม 
ศึกษาได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดล าดับที่ 1 ของภาค บ.เซ็นเตอร์วันเอ็ดดเูคชั้น 

-เดก็ชายนราวิชญ์  วงษศ์รีแก้ว เดก็หญิงณีรนุช  ธนาฤดี เด็กหญงิปวริศา  ฉายวิลัยกรณ์  
เด็กชายธนะพนธ์  วงค์ษา ชั้นป.4 ชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขัน friendship Cup  
ณ ศูนย์วัฒนธรรมจนี 
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พ.ศ. 2558        - โรงเรียนผ่านการประเมนิรอบที่สอง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามพระราชด าริสมเด็จ  
                          พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ปีการศึกษา 2558-2560 

          - เด็กหญิงณีรนุช สวนมาลา นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 รางวัลพระกินรี บุคคลแบบอย่าง 
                        "คนดี คิดส ีสังคมดีตามรอยพระยุคลบาท"  ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2559 จากสมัชชานักจัด 
                        รายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
                        - เด็กหญิงสุภารา จรัวแสงกุลกจิ นกัเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เป็นเยาชนที่น าชื่อเสียงมาสู ่
                          ประเทศชาติ ด้านกีฬาประจ าปี 2559  และนักกีฬายอดเยีย่ม จากคณะกรรมการจัดงาน     
                          วันเด็ก ปีการศกึษา 2559 มหาวิทยาลัยเซนต์จอหน์ และสมาคมเทควันโด  
                          แห่งประเทศไทย 
                        - เด็กชายธนกฤต ธนสารสาคร  นักเรยีนประถมศึกษาปีที่ 5  ได้รับรางวัลเหรยีญเงิน  
                          ในการแข่งขัน  Asmo Thai Science  & Math Compettion 2015 

           - เด็กชายชชัวาล  ปานแก้ว  นักเรียนประถมศกึษาปีที่ 6  ได้รับรางวัลเหรียญเงนิ  
                          ในการแข่งขัน  Asmo Thai Science  & Math Compettion 2015 
 

ลักษณะส าคัญของโรงเรียน 
ชื่อ   โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
อักษรย่อ  ซ.ศ.  
สังกัด   ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
ท่ีตั้ง   เลขที่  144/1  ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 
สีประจ าโรงเรียน ขาว - แดง 

สีขาว เปน็สีแห่งความซื่อสัตย์ จงรักภักดีมัน่อยู่ในหลกัธรรม ไม่ยอมให้สิ่งใดมา
เจือปน เปน็ความบริสุทธิ์  พร้อมที่พัฒนาตน ข้ึนสู่ความดีเรื่อยไปไม่หยุดยั้ง 
สีแดง เป็นสีแห่งความรัก  ความกล้าหาญ  และความเสียสละ เป็นพลังส าคญั
ในการต่อสู้  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผู้อยู่ใต้ร่ม ขาว - แดง ย่อมมีความภาคภูมิใจ
ในเอกลกัษณ์แห่งตน ต้องเป็นบคุคลทีป่ระกอบด้วยความกล้าหาญ อดทน 
เสียสละ มีความรักความภักดี การยึดมัน่ในสัจธรรม และคุณธรรม ด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ มุ่งมั่นพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งตน 

ต้นไม้สญัลกัษณ ์ ต้นเฟื่องฟ้า 
ปรัชญาโรงเรียน ศึกษาดี  มีคุณธรรม  น าไปสู่ความส าเร็จ 
คติพจน์โรงเรียน เรียนดี  มีวินัย  จิตใจสูง 
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ตราประจ าโรงเรียน เครื่องหมายกางเขนเปน็เครื่องหมายถึงความรัก นักเรียนโรงเรียนซางตาครู้ส

ศึกษาทกุคน เข้ามาเรยีนรู้ อบรมบ่มนิสยัให้มีชีวิตที่ดีมศีักดิ์ศรีข้ึนด้วยคุณธรรม 
และความรู้ รู้จักตัดสนิใจเพื่อกจิการทีด่ี และถูกต้อง แม้จะพบอุปสรรค ทุกคนก็
จะพบความส าเรจ็ในที่สุด 

 
 

สถานท่ีตั้งโรงเรียน 

 
 
 
      2.  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ปีการศึกษา 2558 
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3. เจตนารมณ์ของโรงเรียน 
  ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน 

ศึกษาดี    มีคุณธรรม    น าไปสู่ความส าเรจ็ 

   ค าขวัญของโรงเรียน 
   เรียนดี      มีวินัย    จิตใจสงู 

     วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามหลักธรรมาภิบาล   

โดดเด่นคุณธรรม จริยธรรม ฉลาดล้ าสุขภาวะ  มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
    1.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
    2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษาของโรงเรียนด้วยหลักธรรมาภิบาล 
    3.พัฒนาบุคลากรให้โดดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    4.ส่งเสริมและสนับสนนุให้ผู้เรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะ 
    5.ส่งเสริมสนับสนนุให้ผู้เรียนมีทกัษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
    6.ส่งเสริมให้บคุลากรเห็นคณุค่าความเป็นไทยและด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิ  
                            พอเพียง 

        วัตถุประสงค์  
  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1.จัดการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาเยาวชนและบุคคลทั่วไป  ที่มุ่งเน้นความส าคญัของผู้เรียนตาม
ศักยภาพและธรรมชาติของบคุคล    เป็นทั้งโรงเรยีน โรงสอนและสนามฝึกหัดการปฏิบัติคณุธรรม       
จริยธรรม กจิเมตตาประเพณีวัฒนธรรม ศาสนธรรมและภูมิปัญญาไทยระดับบคุคลและหมู่คณะ   
เพื่อใหเ้ปน็บุคคลที่ดี   เปน็มนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลกัพระคริสตธรรมและศาสนสัมพันธ์    และมี
ความรับผิดชอบในฐานะสมาชกิ สังคม ตามอุดมคตทิี่ว่า “ รักและรับใช้ ” มีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง ต่อผู้อ่ืนและต่อพระเจ้า   
  2. จัดการศึกษาระดบัปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ในรูปแบบการศึกษาในระบบ    
ส าหรับเดก็และเยาวชน ใช้หลกัสูตรหลกัสูตรการศกึษาปฐมวัย   พ.ศ. 2546    และหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  พ.ศ. 2551 เป็นแกนหลกัของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 
เน้นบูรณาการคณุธรรมจรยิธรรมตามปรัชญาและหลกัการศึกษาคาทอลิก  
   3.จัดกิจกรรมและกระบวนการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคม  ท้องถิ่น เป็นการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาใหเ้ข้มแข็ง มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูง   เป็นหนึ่งเดียวสอดคล้องกับความเป็นจรงิของชุมชนและสังคมช่วยเหลือผู้
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ยากจนและด้อยโอกาส   ทางการศึกษาและเปน็การร่วมรับภาระด้านการศึกษาของรฐั 
  4.ด าเนินการให้บรกิารในด้านทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการเรยีนการสอน และกิจกรรมพัฒนาตน 
ด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เรียนรู้ ค่านิยมทางสังคม    เพื่อพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและสืบสานภูมิปญัญาของสังคมให้แกน่ักเรียนและผูเ้กี่ยวข้อง  
  5.จัดบริการด้านวิชาการแก่ผู้ปกครอง    ชุมชนด้วยโครงการ /  กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 
เพื่อเสริมสร้างชมุชนแห่งการเรียนรู้และความแข็งแรงของกระบวนการกล่อมเกลา ทางสังคม 
  6.ก ากับดูแลเกีย่วกับการจัดบรกิารอาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัย  บริการรถรับส่ง
นักเรยีนไปกลบั ฯลฯ ส าหรับนกัเรียน ครู บุคลากรและผูป้กครอง 
  7.ด าเนินการเพื่อให้โรงเรียนเปน็สถานที่ที่มีความสงบและปลอดภัย ปลอดอบายมุขและ
สิ่งเสพติด มีระบบ และวินัยที่ดีและมีประสทิธิภาพ พร้อมทั้งมีสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่สะอาด 
ร่มรื่น และร่มเยน็ ปราศจากมลภาวะทีเ่ปน็พิษ และบรรยากาศที่อบอุ่น  ด้วยไมตรจีิตและมิตรภาพ  
มีสัญลักษณ์ทางศาสนาเปน็สิ่งเตือนใจให้ทุกคนมุ่งสร้างคณุงามความดี 

 นโยบาย  
  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวโรงเรยีน    จึงก าหนดนโยบายเพื่อเปน็แนวทางในการจัด
การศึกษา  ดังนี ้
  1.ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านยิมที่พงึประสงค์ 
  2.ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรยีภาพ มีความรู้ทางวิชาการ และลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ  ดนตรี และกีฬาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
  3. ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการคดิอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสนิใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
   4. พัฒนาการจัดหลกัสูตรสู่มาตรฐานสากลและจดัระบบการเรียนรู้ทีเ่นน้ผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ  
  5. ส่งเสริมความเป็นไทยให้กับผูเ้รียนและรู้จักอนุรกัษ์ภูมิปญัญาไทย 
  6. พัฒนาการจัดโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ด้วยการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเปน็
ฐาน 
  7. ส่งเสริมการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาตามกฎกระทรวงก าหนด 
  8. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคณุภาพในการจัดการศึกษา  
  9.พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม   อาคารสถานที่     สิ่งอ านวยความสะดวกและการ
บริการที่ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นชมุชนแห่งการเรียนรู ้ 
  10. พัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างคุณภาพการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา  
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  11. ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับสถาบนัครอบครัว สถาบันศาสนา 
สถาบันการศกึษาและชุมชน 

เป้าหมาย  
  1.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคดิ ผลิตงาน
อย่าง สร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
  2.บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ก าหนดนโยบาย โครงสร้าง โดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล 
  3.อาคารสถานที่  สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้  เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
สาธารณูปโภคครบครัน  สื่อวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทีส่มบูรณ์ทนัสมัย 
  4.บุคลากรโดดเดน่ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
  5.ครูเป็นครูมืออาชีพ มีขวัญและก าลังใจ ผ่านการประเมินทั้งภายในและภายนอก 
  6.ผู้เรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะและทกัษะในการด าเนนิชีวิต 
  7.บุคลากรด าเนนิชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  8.โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศกึษา  องค์กรภาครัฐ   
ภาคเอกชน ระดบัท้องถิน่ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 

อัตลักษณ์ EDBA 
รัก  เมตตา  รับใช ้

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  
ซื่อสัตย์  สะอาด มารยาทงาม 

  ซื่อสัตย์  -  มีความซื่อตรง จริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลงั 
  สะอาด  -  สะอาดทั้งกายและใจ 
  มารยาทงาม –  รู้จักกาลเทศะ วางตนได้เหมาะสม 

4.  ข้อมูลผู้เรียน 

                1.    ลักษณะโรงเรียน     สามัญทั่วไป      

       ระดับที่เปิดสอน      ประถมศกึษา – ม.ต้น 

                                จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามหลักสตูร/โครงการ 

ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน 

ประถม  1 – 6 24 
มัธยมต้น 6 

รวม 30 
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สถิติข้อมูลจ านวนผู้เรียนของโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

ระดับชั้นท่ีเปิด
สอน 

จ านวน 
ห้อง 

จ านวนผู้เรียน (คน) 
รวม 

ชาย หญิง เดก็พิเศษ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 103 62 - 165 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 99 51 - 150 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 103 38 - 141 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 74 48 - 122 
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 90 62 - 152 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 102 48 - 150 

รวม 24 571 309  880 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 38 27 - 65 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 43 28 - 71 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 51 14 - 65 

รวม 6 132 69  201 
รวมท้ังสิ้น 30 703 378  1,081 

       2.  ลักษณะผู้รับใบอนญุาต 
  นิติบุคคล 

มูลนิธิในคริสต์ศาสนา      

      5.  ข้อมูลบุคลากร 
         จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามหน้าที่   ระดับการศึกษา   
 
      
      

 

 
 


