
 

 

 

 
ประวติัโรงเรียนลาซาล 

 

คณะภราดาลาซาล ไดก่้อตัง้โรงเรยีนลาซาล ณ เลขที ่ ๒๓ หมู่ ๗ ตําบลบางนา อาํเภอพระโขนง 

จงัหวดักรุงเทพฯ (ปัจจุบนั เลขที่  ๗๕๒  ถนนลาซาล  แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพฯ)  ในเน้ือที ่

๔๓  ไร่  ๓  งาน ๑๕ ตารางวา  (ปัจจุบนั เน้ือที่ ๕๕ ไร่ ๒ งาน ๑๓ ตารางวา)  โรงเรยีนลาซาลเป็น

โรงเรยีนประเภทสามญัศกึษา ในการกํากบัดูแลของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 

กระทรวงศกึษาธกิาร  ได้รบัอนุญาตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีน  เมื่อวนัที่  ๑๐  เมษายน พ.ศ.  ๒๕๐๖  ในนาม

มลูนิธคิณะเซนตค์าเบรยีลแหง่ประเทศไทย   

ปีแรกเปิดทําการสอน เมื่อวนัที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๐๖   (๑๙๖๓)   เปิดรบัเฉพาะ

นกัเรยีนชาย   

ตัง้แต่ชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๑ ถึง มธัยมศกึษาปีที่ ๓ มนีักเรยีนจํานวน ๓๔๒  คน ครูจํานวน  ๑๑  คน  

และคณะภราดาจํานวน  ๔ ท่าน โดยมนีายชนิ บุณยานันทน์ ดํารงตําแหน่งผูร้บัใบอนุญาต ภราดาไมเคลิ 

พเิอเลต์  ดํารงตําแหน่งอธกิารโรงเรยีน  นายยงยุทธ โชตริว ีดํารงตําแหน่งผูจ้ดัการโรงเรยีน และนายชนิ 

ประกอบกิจ ดํารงตําแหน่งครูใหญ่  และได้รบัอนุญาตให้ใช้อักษรย่อโรงเรียน “ล.ซ.”  เมื่อวันที่ ๒ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖   

 
 

                

 

 



 

 

 

ปี พ.ศ.  ๒๕๐๙ ภราดาเหวยีนวนัได อลัเบริต์ ไดร้บัมอบอํานาจใหร้กัษาการแทนผูร้บัใบอนุญาต 

และดาํรงตาํแหน่งอธกิารโรงเรยีน  

 ปี พ.ศ.  ๒๕๑๐ ภราดาโยเซฟ  แมรตส ์ ไดร้บัมอบอํานาจใหร้กัษาการแทน

ผู้รบัใบอนุญาตและดํารงตําแหน่งอธิการโรงเรียน  และนายสีถา  รตันตรยัภพ    

ดาํรงตําแหน่งครใูหญ่   ในปีการศกึษาน้ีไดม้กีารพฒันาทางดา้นวชิาการ   โดยเฉพาะ

วชิาภาษาองักฤษ โดยอธกิารเองเป็นผูส้อนรวมถงึคณะภราดาอื่นๆ ดว้ย 

 ปี พ.ศ. ๒๕๑๒  ภราดาคงศักดิ ์ ชลหาญ  ดํารงตําแหน่งผู้จ ัดการและ

ครูใหญ่ และในปีน้ีได้มกีารยื่นขออนุญาตสอนภาษาองักฤษระดบัประถมต้น   และขออนุญาตใชแ้ปลน

เพื่อก่อสรา้งอาคารเรยีนเป็นตกึ  ๔ ชัน้   ๑ หลงั   สระว่ายน้ําขนาด  ๒๕  x  ๒๕  เมตร  จาํนวน ๑ สระ  

และสถานทีอ่าบน้ําเดก็ประจาํ ๑ แหง่ 

 ปี พ.ศ.  ๒๕๑๕  ไดก่้อสรา้งอาคารคอนกรตี  ๔  ชัน้ ๑ หลงั ภายหลงัตัง้ชื่อว่า ตกึโยเซฟ ตาม

ชือ่ของอธกิาร และสรา้งสระวา่ยน้ํา 

 

 ปี พ.ศ.  ๒๕๑๖  ภราดา แอนดรู  ซนั   มาดํารงตําแหน่งแทนอธกิารโยเซฟ  และ

เปลีย่นครใูหญ่จาก   นายคงศกัดิ ์ ชลหาญ  เป็น นายสมพนัธ ์ งามด ี ในปีน้ีทางโรงเรยีน

ได้ปรบัปรุงประตูทางเขา้โรงเรยีนและป้ายโรงเรยีนใหม่ มีพิธีเปิดตึกโยเซฟ มีนักเรยีน 

จาํนวน ๑,๕๔๑ คน และมคีรจูาํนวน  ๕๔ คน   

 

 

 ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ภราดาโยเซฟ วนัคอย อธิการเจ้าคณะมาดํารงตําแหน่งแทน

อธกิารโรงเรยีน ภราดาแอนดร ูซนั 

 

 

 ปี พ.ศ. ๒๕๑๘   ภคนีิลาซาล ๕  ท่านแรก ได้เขา้มาร่วมงานกบัคณะ

ภราดาลาซาล ซึ่งเป็นคณะนักบวชที่ถือระเบียบวินัยเดียวกัน  ภคินีลาซาล

ทํางานใน  ๓  ประเทศ  คอื  ประเทศเวยีดนาม   สหรฐัอเมรกิา   และประเทศ

ไทย และในปีน้ีมกีารขออนุญาตเพิม่หอ้งเรยีนอกี ๒๐ หอ้ง เป็น ๔๕ หอ้งเรยีน  

 

 ปี พ.ศ.  ๒๕๑๙ ภราดาอํานวย ป่ินรตัน์ คณะเซนต์คาเบรยีล ดํารงตําแหน่ง

ผู้ ร ับ ใบ อ นุ ญ าต   แล ะ ใน ปี น้ี โรง เรีย น  ได้ รับ ก ารรับ รอ งวิท ย ฐาน ะฯ  จาก

กระทรวงศกึษาธกิาร  ซึ่งเป็นปีที ่ภราดาโยเซฟ  วนัคอย  ดํารงตําแหน่งอธกิาร  นาย

สมพนัธ์ งามด ี ดํารงตําแหน่งครูใหญ่  และเป็นช่วงทีโ่รงเรยีนมกีารปรบัปรุงพฒันาการ

เรยีนการสอนเป็นอยา่งมาก  

 



 

 

 

 ปี พ.ศ.  ๒๕๒๑ ทางโรงเรยีนเปิดรบันักเรยีนหญิงเขา้เรยีนเป็นปีแรก (เดมิเป็นโรงเรยีนชาย

ลว้น) ในปีน้ีเป็นปีแรกทีโ่รงเรยีนจดังานวชิาการทีเ่รยีกชื่อว่า ลาซาลเลีย่นแฟร ์ (๒๓ - ๒๔ ธ.ค. ๒๕๒๑)  

ปีน้ีมอีาคารเรยีนทัง้หมด ๓ หลงั คอื อาคารเรยีน ๔ ชัน้ ๒ หลงั  และชัน้เดยีว ๑ หลงั  มนีักเรยีน ๒,๐๘๘ 

คน  และคร ู๖๖ คน  

ปี พ.ศ.  ๒๕๒๒  เปลีย่นผูร้บัใบอนุญาตจาก  ภราดาอาํนวย ป่ินรตัน์ เป็น ซสิเตอรส์นุนัทา เจยีร

นยักุล และในปีน้ีมกีารเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการจาก  นายยงยุทธ โชตริะว ีเป็น ภราดากนัย ์วงษ์ชรี ี ในปีน้ี

ทางโรงเรยีนไดส้รา้งอาคารเรยีน ๓ ชัน้ ๑  หลงั สาํหรบันักเรยีนอนุบาล สามารถจุนักเรยีนได ้ ๔๐๐ คน 

และโรงเรยีนไดร้บัอนุมตัขิยายชัน้เรยีนจากเดมิชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑ ถงึ มธัยมศกึษาปีที ่๓ เป็นตัง้แต่

ระดบัชัน้อนุบาล ๑ ถงึ มธัยมศกึษาปีที ่๓ 

 

ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ โรงเรยีนขออนุญาตขยายชัน้เรยีนถงึมธัยมศกึษาปีที ่๔  และใน

ปีน้ี ภราดากนัย ์วงษ์ชรี ี ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการและครใูหญ่   

 

 

 ปี พ.ศ. ๒๕๒๖   เปลีย่นผูจ้ดัการ  จาก  ภราดากนัย ์ วงษ์ชรี ี เป็นซสิเตอร ์  สุนันทา เจยีรนัย

กุล  และเปลีย่นแปลงครใูหญ่จากภราดากนัย ์ วงษ์ชรี ีเป็น นายวริตัน์  คาํเจรญิ   

ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ โรงเรยีนไดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดใชอ้าคารหอประชุมอเนกประสงค ์ ใชช้ือ่วา่   JVK  และ

อาคารเรยีน  ๔  ชัน้ เพิ่ม ๑ หลงั ใช้ชื่อว่า อาคารมิเกล  รวมในปีน้ีมอีาคารเรยีนทัง้หมด ๔ หลงั คือ 

อาคารยอห์น ลาซาล, อาคารโยเซฟ, อาคารมเิกล อาคารแมรีแ่อน  มอีาคารหอประชุม ๑ หลงั และสระ

วา่ยน้ํา ๑ สระ 

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๑  ภราดาโยเซฟ แมรตส์  ดํารงตําแหน่งอธกิารโรงเรยีน แทนภราดาโยเซฟ วนั

คอย               

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๒  ภราดาบุญเชดิ เกตุรตัน์  รกัษาการแทนอธกิาร โยเซฟ แมรตส ์

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๔  ภราดากนัย ์ วงษ์ชรี ี ดาํรงตําแหน่งเป็นผูร้บัใบอนุญาตและอธกิารโรงเรยีน ใน

ปีน้ีโรงเรยีนขอเปลีย่นแปลงการเปิดทําสอนระดบัก่อนประถมศกึษา และไดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดทําการสอน

ชัน้ตัง้แต่อนุบาลปีที ่๑ ถงึ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖ 

 ปี พ.ศ. ๒๕๔๒  มจีาํนวนนกัเรยีนชาย  และนกัเรยีนหญงิ รวม ๔,๓๑๐ คน มคีรทูาํการสอนจาํนวน  

๑๗๐  คนตลอดเวลาโรงเรยีนมกีารพฒันาในดา้นต่าง ๆ  เช่น  การพฒันาสื่อและอุปกรณ์การเรยีนการ

สอน พฒันาบุคลากร พฒันาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน และพฒันาการตดิตามงาน

และประเมนิผลงานอยา่งสมํ่าเสมอ อกีทัง้โรงเรยีนยงัไดพ้ฒันาดา้นอื่นๆ เชน่ 

 ๑.  สรา้งศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพและพลานามยั เป็นอาคาร ๒ ชัน้ หอ้งออกกาํลงักาย หอ้งอบไอน้ํา  

 ๒.  สรา้งปะราํพธิหีน้าอาคารเรยีน ทาสตีกึใหม ่และตดิตัง้เสาธงใหญ่สงู ๑๘ เมตร 

 ๓.  ตดิตัง้เครือ่งสบูน้ํา ๘ เครือ่ง รอบบรเิวณโรงเรยีน 

 ๔.  จดัซือ้ศาลาไทยนัง่พกัผอ่น จาํนวน ๒๐ หลงั 

 ๕.  สรา้งบา้นพกันกักฬีาเอนกประสงคส์าํหรบัพกั ๓๐ คน พรอ้มหอ้งพยาบาล 



 

 

 

 ๖.  ตดิตัง้โทรทศัน์วงจรเปิด (Multimedia)  ในหอ้งเรยีนมธัยมปลายและหอ้งอนุบาลทุกหอ้ง 

 ๗.  ตดิตัง้จานดาวเทยีมและเคเบิล้ทวี ีเพือ่ใหน้กัเรยีนรบัชมและฟังขา่วทีท่นัเหตุการณ์ทัว่โลก 

 ๘.  สรา้งโรงอาหารใหญ่ใหมส่ะอาดและทนัสมยั 

 ๙.  สรา้งอาคารหอสมดุ ๒ ชัน้ (หอความรูปี้กาญจนาภเิษก) 

 ๑๐. ซือ้ตูค้อนเทนเนอรส์าํหรบัเป็นทีพ่กันกักฬีา ๒ ตู ้ๆ ๒ ชัน้ (หลงัหอประชุม JVK) 

 ๑๑. จดัสรา้งมา้นัง่พรอ้มหลงัคา ๒๕ ชุด 

 ๑๒. จดัสรา้งบา้นพกั La Salle Villa สาํหรบัเป็นศนูยป์ระชุม และฝึกอบรม 

 ๑๓. จดัสรา้งหอ้งประชุมพรอ้มอุปกรณ์ Multimedia ๒ ชัน้ ๒๕๐ ทีน่ัง่ 

 ๑๔. จดัสรา้งหอ้งบายใจ มอีนิเตอรเ์น็ตบรกิารครแูละผูป้กครอง 

  ปี พ.ศ.  ๒๕๔๓  โรงเรยีนลาซาลได้รบัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ

ก า ร ศึ ก ษ า    จ า ก สํ า นั ก ง า น  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า เอ ก ช น 

กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับชัน้ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และ

มธัยมศกึษา 

 

 ปี พ.ศ.  ๒๕๔๔ ภราดาประภาส ศรเีจรญิ  ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการ  มีการ

พฒันาทางดา้นวชิาการอยา่งมาก ในปีการศกึษาน้ีโรงเรยีนมกีารพฒันาในดา้นอื่นๆ เพิม่ขึน้  มหีอ้งเรยีน

ทัง้หมด ๘๗ ห้อง จําแนกเป็น ระดบัก่อนประถมศกึษา ๑๘  ห้อง ระดบัประถมศกึษา ๔๘ ห้อง ระดบั

มธัยมศกึษาตอนตน้ ๑๕ หอ้ง และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ๖ หอ้ง รวมมนีกัเรยีนทัง้หมด ๔,๓๖๐ คน  

มคีรทูาํการสอน             ๒๐๑ คน ในปีการศกึษาน้ี โรงเรยีนยงัไดพ้ฒันาดา้นอื่นๆ เชน่ 

 ๑.  ลาดยางสนามหน้าหอประชุม Kan Minihall 

 ๒.  สรา้งสวนป่าเมาคล ี

 ๓.  สรา้งหลงัคาทางเดนิหน้าอาคารแมรีแ่อนด ์ ถงึอาคารยอหน์ ลาซาล 

 ๔.  ปรบัพืน้ทีส่วนหยอ่มหน้าอาคารยอหน์ ลาซาล 

 ๕. สรา้งระบบสารสนเทศดว้ยเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์ชือ่มโยงทัง้โรงเรยีน 

 

 ปี พ.ศ. ๒๕๔๕   โรงเรียนลาซาลได้รบัคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตร

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ในปีการศกึษาน้ี โรงเรยีนยงัไดพ้ฒันาดา้นอื่นๆ เชน่ 

 ๑.  ปรบัปรุงสนามเดก็เล่น  สรา้งสนามเดก็เล่น 

 ๒.  ปรบัปรุงสนามบาสเกตบอล พรอ้มสรา้งหลงัคา 

 ๓.  สรา้งบา้นพกัสาํหรบัคุณคร ู

 ๔.  ปรบัปรุงหอประชุมใหญ่ 

 ๕.  สรา้งหลงัคาคลุมลานบรเิวณตกึอนุบาล 

 ๖.  ตดิตัง้บอรด์ดจิติอล แสดงสถติจิาํนวนนกัเรยีน คร ูแต่ละระดบั 

 ๗. ปรบัปรุงสวนหยอ่มหน้าหอ้งสมดุ และหลงัอาคารยอหน์ เดอ ลาซาล 

 



 

 

 

ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๖   ภราดาชยัพร  กจิมงคล    ดํารงตําแหน่งผูร้บัใบอนุญาต   และอธกิารโรงเรยีน 

แทน ภราดากนัย ์วงษ์ชรี ี และในปีการศกึษาน้ีโรงเรยีนลาซาลจดัฉลองการก่อตัง้ครบ ๔๐ ปี   

 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๗   ภราดาบุญเชิด   เกตุรตัน์   มา ดํ ารงตํ าแห น่ งผู้ ร ับ

ใบอนุญาต  และอธกิารโรงเรยีน  แทน   ภราดาชยัพร  กิจ มงคล  ที่ย้ายไปดํารง

ตําแหน่งที่โรงเรียนลาซาลจันทบุรี  และในปีการศึกษาน้ี โรงเรยีนลาซาลไดผ้่าน

การตรวจมาตรฐานสถาบนัการศกึษา  จากศกึษานิเทศก์ของ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา กรุงเทพมหานคร  เขต ๑  โรงเรยีนได้จดัทํา หลกัสูตรสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐานครบทุกระดบัชว่งชัน้  

เมือ่วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๔๗ โรงเรยีนลาซาลไดร้บัอนุญาตจากมลูนิธคิณะเซนตค์าเบรยีลแหง่

ประเทศไทย โอนโรงเรยีนใหแ้ก่  มลูนิธลิาซาล  ตามหนงัสอือนุญาตที ่กส ๑๐ / ๒๕๔๗   

 

ในปีการศกึษาน้ี โรงเรยีนไดพ้ฒันาสิง่ต่างๆ ดงัน้ี 

 ๑.  สวนหยอ่ม หลงัอาคารยอหน์ เดอ ลาซาล 

 ๒.  หอ้ง Multimedia (โสตฯ มธัยมตน้) 

 ๓.  สรา้งโรงชา้ง มธัยมตน้ 

 ๔.  สวนหยอ่มหน้าตกึโยเซฟ 

 ๕.  สรา้งหอ้งทดลองวทิยาศาสตร ์มธัยมตน้ 

 ๖.  สรา้งหอ้งคอมพวิเตอร ์มธัยมตน้ 

 ๗.  โต๊ะอ่านหนงัสอื 

 ๘.  เครือ่งเล่นฝึกทกัษะ นกัเรยีนอนุบาล 

 ปี พ.ศ. ๒๕๔๘   โรงเรยีนไดร้บัการอนุมตัใิหซ่้อมแซมอาคารลาซาล  ซึง่เป็นอาคารหลงัแรกของ

โรงเรยีน  สร้างขึ้นตัง้แต่ปี  พ.ศ.  ๒๕๐๖  เป็นอาคารคอนกรตี  ๔  ชัน้ ความยาว ๑๐๔  เมตร   ตวั

อาคารไดเ้กดิการทรุดตวัโดยการเอนไปทางดา้นหน้า  จงึมคีวามจําเป็นทีจ่ะต้องซ่อมแซม โดยการเปลีย่น

เสาเขม็ใหม่ทัง้อาคาร  ปรบัฐานอาคารใหม่ ปรบัระดบัของพืน้ใหอ้ยู่ในแนวระนาบเดยีวกนั  และยกอาคาร

ขึน้เหนือพื้นดนิอกี ๑.๕ เมตร  เพื่อหลกีเลีย่งน้ําท่วมในช่วงหน้าฝน ในการซ่อมแซมน้ี  ทางโรงเรยีนต้อง

สญูเสยีการใชห้อ้งเรยีนชัน้ล่างทัง้หมด   และตอ้งใชง้บประมาณในการซ่อมแซม  ๓๓ ลา้นบาท  อกีทัง้ยงั

ไดร้บัการอนุมตัใิหส้รา้งอาคารเรยีนหลงัใหม่  เป็นอาคาร  ๕ ชัน้  อกี ๑ หลงั  ตัง้อยู่ดา้นหลงัของอาคาร

ลาซาล  เพื่อได้มีห้องเรยีนมาทดแทนห้องเรยีนที่ขาดหายไปของอาคารลาซาล  และมีห้องเพียงพอ

สาํหรบัหอ้งประกอบต่าง ๆ  อาคารน้ีเรยีกวา่  อาคารพระเมตตา   

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

และโรงเรยีนยงัไดส้รา้งโบสถข์นาดเลก็ ๑  หลงั ตัง้อยูข่า้งบา้นพกัภราดา  

ไวใ้ชส้าํหรบัทาํพธิทีางศาสนาโดยใชช้ือ่วา่ วดัน้อยนกับุญยวง  ลาซาล               

 

                        

ในปีการศึกษาน้ีโรงเรียนได้รบัรางวลั ดงัน้ี 

 ๑. การอ่านคดิวเิคราะห์และเขยีนสื่อความดเีด่น ในระดบัประถมศกึษา-มธัยมศกึษา จากเขต

พืน้ทีก่ารศกึษา กทม.เขต ๑ 

 ๒. โรงเรยีนไดร้บัเชญิใหไ้ปนําเสนอผลงานเกีย่วกบัการอ่านคดิวเิคราะห ์ และการเขยีนสือ่ความ

ทีเ่ขตพืน้ทีก่ารศกึษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ตามหนงัสอืรบัเลขที ่ศธ.๐๔๐๑๔/๖๔๒๙ 

 ๓. รางวลัประกาศนียบตัร   การเป็นประธานคณะกรรมการวดั   และประเมนิผลงานเวทวีชิาการ

ของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ที ่โรงเรยีนสรุศกัดิม์นตร ีกรุงเทพฯ 

 ๔. การนําเสนอผลงานโครงการ“รกัการอ่านสานสู่ฝัน”จากเขตพื้นที่การศกึษากรุงเทพมหานคร 

เขต ๑ 

 ๕. รางวลัพระราชทานจากสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนีินาถ (รางวลัพฤกษานครา) โครงการ

แมกไมม้ิง่เมอืง ประเภทสวนสวยโรงเรยีนงาม ของกรุงเทพมหานคร 

 ๖. รบัพระราชทานโล่รางวลัจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัที่พระราชวงัไกลกงัวลหวัหนิ  ใน

โอกาสที่คณะผู้บรหิาร คณะครู  คณะผู้ปกครอง และนักเรยีนโรงเรยีนลาซาล ได้ร่วมบรจิาคช่วยเหลอื 

ผูป้ระสบภยัสนึาม ิผา่นมลูนิธริาชประชานุเคราะห ์

ในปีการศึกษาน้ี โรงเรียนยงัได้พฒันาส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 

 ๑. ลานเอนกประสงคใ์นรม่ ของนกัเรยีนระดบัอนุบาล 

 ๒. อาคารซ่อมบาํรุง 

 ๓. ซ่อมบาํรุงปรบัปรุง หอประชุม JVK  

  ทาํพืน้ใหม ่เป็นแบบพืน้อะมกิา้ 

  ทาํเวทแีละฉาก  

 ๔. ก่อสรา้งสนามฝึกซอ้มกฬีาเทเบลิเทนนิส 

         วนัที ่๒๖ มกราคม ๒๕๔๘  โรงเรยีนลาซาลเปลีย่นเลขประจาํบา้น จากเลขที ่ ๒๓ หมู่ที ่ ๗ แขวง

บางนา  เขตบางนา กรุงเทพฯ เป็นเลขที ่๗๕๒  ถนนลาซาล  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ   

 ปี พ.ศ. ๒๕๔๙  ในปีน้ีโรงเรยีนลาซาลได้เปิดใชอ้าคารพระเมตตาซึ่งเป็นอาคารคอนกรตีเสรมิ

เหลก็ ๕ ชัน้ หลงัใหมข่องโรงเรยีน  โดยเริม่เปิดสอนวชิาภาษาองักฤษโดยครชูาวต่างชาตใินระดบัชว่งชัน้

ที ่๑  และในปีน้ีโรงเรยีนไดร้บัโล่ขอบคุณจากกลุ่มโรงเรยีนที ่๓ เขตสวนหลวง ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่มใน

การดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน นกัศกึษา เกีย่วกบังานปกครองซึง่โรงเรยีนลาซาลไดใ้หก้ารสนบัสนุนกจิกรรมใน

กลุม่มาดว้ยด ี

 



 

 

 

 ในปีการศกึษาน้ี โรงเรยีนยงัไดพ้ฒันาในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 ๑. ทีน่ัง่อ่านหนงัสอื (ระหวา่งทางเดนิ ม.ตน้ – ม.ปลาย) 

 ๒. สรา้งหอ้งสมดุมธัยม 

 ๓. ขยายหอ้งพยาบาล 

 ๔. ก่อสรา้งปะราํพธิใีหม ่

 ๕. จดัซือ้ตูน้ํ้าดืม่ใหม ่ทีท่าํจากไฟเบอรก์ลาส และตดิตัง้เครือ่งกรองน้ําและเครือ่งทาํความเยน็ 

 ๖. สวนหยอ่มใหม ่ดา้นหน้าและดา้นขา้งอาคารพระเมตตา 

 ๗. รัว้กัน้อาณาเขตอาคารเรยีน (ดา้นหน้าตกึอนุบาล ถงึ อาคารยอหน์ ลาซาล) 

 ๘. จดัซือ้เครือ่งดนตรดุีรยิางค ์

 ๙. ปรบัปรุงหอ้งการเรยีนรูร้ะดบัมธัยมปลาย (หอ้งโสตฯ หอ้งฟิสกิส ์หอ้งเคม ีหอ้งชวีะ) 

 ปี พ.ศ.  ๒๕๕๐  โรงเรยีนไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการศกึษา จากสาํนักงานรบัรอง

มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) ระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน ดา้น 

ปฐมวยั และประถมศกึษา – มธัยมศกึษา    

และในปีการศกึษาน้ี โรงเรยีนไดพ้ฒันาสิง่ต่างๆ ดงัน้ี 

 ๑. ปรบัปรุงหอ้งพกัครมูธัยมตน้ โดยจดัสรา้งเป็นอาคาร ๒ ชัน้ 

 ๒. ขยายและปรบัปรุงหอประชุม JVK  

 ๓. จดัซุม้ประตดูา้นหน้าวดัน้อย น.ยวง 

 ๔. ปรบัปรุงหอ้งศนูยก์ารเรยีนรู ้(หอ้งภาษาไทย คณิตศาสตร ์สงัคม ภาษาองักฤษ) 

 ๕. จดัทาํหอ้งบรกิาร แนะแนวใหม ่

 ๖. สรา้งเสาธงใหม ่

๗. จดัสรา้งหอ้งคอมพวิเตอรก์ลาง สาํหรบันกัเรยีนระดบัอนุบาลและกจิกรรมอื่นๆ 

ปี  พ.ศ. ๒๕๕๑  ในปี น้ี   ภราดาวิกตอร์  กิล  มูโนส   มาดํารง

ตาํแหน่งอธกิารบา้น   มหีอ้งเรยีนทัง้หมด  ๑๐๗  หอ้ง   จาํแนกเป็นระดบัก่อน

ประถมศกึษา  ๑๘   หอ้ง  ระดบัประถมศกึษา  ๕๔  หอ้ง  ระดบัมธัยมศกึษา

ตอนต้น   ๒๓  ห้อง  ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ๑๒  ห้อง มีนักเรียน

ทัง้หมด  ๕,๑๑๔  คน  เป็นนกัเรยีนชาย  ๒,๘๗๖  คน  นกัเรยีนหญงิ ๒,๒๓๘ 

คน มคีรทูาํการสอน ๒๖๔ คน เป็นครชูาย ๖๗  คน  ครหูญงิ ๑๙๗  คน   

 

ในปีการศกึษาน้ี โรงเรยีนไดพ้ฒันาสิง่ต่างๆ ดงัน้ี 

๑. ปรบัปรุงพืน้หน้าปะราํดา้นหน้าลาซาล 

๒. สรา้งสนามบาส ระดบัมธัยมตน้ 

๓. สรา้งหอ้งศลิปะ ระดบัประถม 

๔. ปรบัปรุงหลงัคาระหวา่งตกึพระเมตตา – ลาซาล 

๕. ปรบัปรุงโรงคุณธรรม จากอาคารเปิดโล่งเป็นอาคารปิดและตดิตัง้ Air-Condition 

๖. โรงอาหารใหม ่เพือ่นกัเรยีนระดบัประถมฯ และงานต่างๆ  



 

 

 

๗. ปรบัปรุงรา้นคา้โรงอาหารใหญ่  

๘. ปรบัปรุงทางเดนิจากหน้าโรงเรยีนมาทีอ่าคารลาซาล 

๙. ปรบัปรุงอุปกรณ์ระบายอากาศ หอประชุม JVK  

๑๐. ปรบัปรุงหอ้งนอนวลิล่า และตดิตัง้ Air-Condition ทุกหอ้ง 

๑๑. จดัสรา้งโรงซ่อมบาํรุงเพิม่เตมิ 

๑๒. ทาสตีกึพระเมตตาใหม ่

๑๓. จดัซือ้คอมพวิเตอรก์ลาง สาํหรบันกัเรยีนระดบัอนุบาลและกจิกรรมอื่นๆ 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ปีน้ีโรงเรยีนลาซาลไดร้บัรางวลัธนาคารยอดเยีย่มจากธนาคารออมสนิสาํนกังาน

ใหญ่ สะพานควาย ในฐานะที่โรงเรยีนให้การสนับสนุนเรื่องการออมของนักเรยีน  มหี้องเรยีนทัง้หมด 

๑๐๘  หอ้ง  จําแนกเป็นระดบัก่อนประถมศกึษา ๑๘ หอ้ง ประถมศกึษา ๕๓  หอ้ง  มธัยมศกึษาตอนต้น  

๒๔  ห้อง  และมธัยมศึกษาตอนปลาย ๑๓ ห้อง  มีนักเรยีนทัง้หมด  ๕,๐๘๙ คน เป็นนักเรียนชาย 

๒,๘๕๕ คน นกัเรยีนหญงิ ๒,๒๓๔ คน มคีรทูําการสอน ๒๖๖ คน  เป็นครชูาย  ๖๒ คน  ครหูญงิ  ๒๐๔ 

คน   

วนัที่ ๓ ธนัวาคม ๒๕๕๒    Bro. David Hawke  อธกิารใหญ่ประจําภาคพื้น เอเชยี แปซฟิิค มา

เยีย่มโรงเรยีนในเครอืลาซาลอย่างเป็นทางการ และโรงเรยีนไดจ้ดัพธิตีอ้นรบั  และงานเลีย้งตอ้นรบัท่าน

ทีโ่รงเรยีนลาซาลบางนา 

วนัที่ ๒๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๓  Bro. Superior  General มหาอธกิาร  มาเยีย่มโรงเรยีนในเครอื

ลาซาลอย่างเป็นทางการ และโรงเรยีนไดจ้ดัพธิตี้อนรบั และงานเลีย้งต้อนรบัท่านที่โรงเรยีนลาซาลบาง

นา 

ในปีน้ีโรงเรียนได้รบัรางวลั ดงัน้ี  

๑.  รางวลัเหรยีญทองวชิาวทิยาศาสตร ์ จากการแขง่ขนัวชิาการวทิยาศาสตร ์ ระดบัประเทศ   

๒.  รางวลัเหรยีญเงนิวชิาคณิตศาสตร ์จากการแขง่ขนัวชิาการคณิตศาสตร ์ระดบัประเทศ 

๓.  รางวลัทมีชนะเลศิ  จากการประกวดรําวงมาตรฐาน ครัง้ที ่๒ ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๒ ณ 

ศนูยก์ารคา้- มาบุญครอง กรุงเทพมหานคร จดัโดยสโมสรโรตารปีทุมวนั   

๔.  รางวลัทมีชนะเลศิ  จากการแขง่ขนัตอบคําถามหนังสอืสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชน รอบ

คดัเลอืกระดบัจงัหวดั ณ โรงเรยีนมธัยมวดัธาตุทอง  

  ๕.  รางวลัเหรยีญเงนิวชิาคณิตศาสตร ์จากการแขง่ขนัคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรโ์อลมิปิก  

ระหวา่งประเทศ ระดบัประถมศกึษา ณ เมอืงยอรก์จารก์าตา สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี  

  และในปีน้ี โรงเรยีนไดพ้ฒันาสิง่ต่างๆ ดงัน้ี  

๑.  จดัสรา้งหอ้งศลิปะ (มธัยมตน้)  

๒.  จดัสรา้งหอ้ง Sound Lab ชัน้ ๕  

๓.  สรา้งหอ้งดนตรไีทย 

๔.  จดัสรา้งหอ้งพกัคร ูชัน้ ๕ 

๕.  จดัสรา้งหอ้งพละ ประถม 

๖.  ตดิตัง้คอมพวิเตอรใ์นหอ้งพกัครทูุกระดบั  



 

 

 

๗.  ตดิตัง้แอรห์อ้งหวัหน้าสาย  หอ้งพกัคร ู และหอ้งประกอบ 

๘.  ตดิตัง้เครือ่งทาํน้ําดืม่สะอาดในหอ้งพกัคร ู- นกัเรยีน(เพิม่) และปรบัปรุงของนกัเรยีน 

๙.  สรา้งหอ้งดนตร ี– นาฏศลิป์ 

๑๐. ขยายหอ้งจรยิธรรม 

๑๑. จดัสรา้งหอ้งสมดุอนุบาล และหอ้งสมดุแผนกเขม้ขน้ 

๑๒. ปรบัปรุงเครือ่งกระจายเสยีงภายในโรงเรยีน/หอ้งประชุม/JVK/หอ้งกจิกรรม/และวดัน้อย 

๑๓. ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดภายในโรงเรยีน 

๑๔. จดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรร์ะดบัมธัยมตน้ใหม ่

๑๕. จดัซื้อสื่อการเรยีนการสอน  กระดานอจัฉรยิะ Activstudio  ,  Projector  และ คอมพวิเตอร ์ 

ในหอ้งประกอบ และหอ้งเรยีนรู ้

ปี  ๒๕๕๓   โรงเรยีนมหีอ้งเรยีนทัง้หมด  ๑๐๘  หอ้ง  จําแนกเป็นระดบัก่อนประถมศกึษา  ๑๘  

หอ้ง  ระดบัประถมศกึษา ๕๒  หอ้ง  ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  ๒๔  หอ้ง  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

๑๔  ห้อง   มนีักเรยีนทัง้หมด  ๔,๙๙๕  คน  เป็นนักเรยีนชาย  ๒,๗๘๔  คน  นักเรยีนหญิง ๒,๒๑๑  

คน  มคีรทูาํการสอน  ๒๖๙  คน  เป็นครชูาย  ๗๓  คน   ครหูญงิ  ๑๙๖  คน  ผูบ้รหิารโรงเรยีน  ภราดา

บุญเชดิ  เกตุรตัน์  ดํารงตําแหน่งผูร้บัใบอนุญาต  ซสิเตอรส์ุนันทา  เจยีรนัยกุล  ดํารงตําแหน่งผูจ้ดัการ    

นายวริตัน์  คาํเจรญิ    ดาํรงตําแหน่งผูอ้ํานวยการโรงเรยีน   ซสิเตอรม์าร ี จนิดาหาญดาํรง ดาํรงตําแหน่ง

ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการฝ่ายปกครอง  นายเดโชชยั ไทยวริชั  ดาํรงตาํแหน่งรองผูอ้ํานวยการฝ่ายวชิาการ ในปี

น้ี โรงเรยีนไดพ้ฒันาสิง่ต่างๆ ดงัน้ี 

๑. จัดซื้อและติดตัง้ กระดาน Activboard  , โปรเจคเตอร์  และคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) ใน

หอ้งเรยีนแผนกเขม้ขน้ และหอ้งประกอบ  

 ๒. ตดิตัง้ TV ตามจุดต่างๆ 

 ๓. สรา้งหอ้งฝ่ายกจิการนกัเรยีน 

     ๔. สรา้งหอ้งสือ่อนุบาล 

     ๕. เหลก็กัน้ระเบยีงหน้าต่าง ตกึยวง 

     ๖. เทพืน้ซเีมนตร์อบๆ ขอบสนามฟุตบอล 

     ๗. สรา้งฐานลกูเสอื 

ปี พ.ศ.  ๒๕๕๔   โรงเรยีนลาซาลไดร้บัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษา   จากสาํนกับรหิารงาน

คณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ในระดบัการศกึษาปฐมวยั และ ระดบั

ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา  ในปีน้ี โรงเรยีนไดพ้ฒันาสิง่ต่างๆ ดงัน้ี 

๑. เพิม่หอ้งเรยีนคอมพวิเตอรร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ๑ หอ้ง 

๒. ต่อเตมิสนามบาส (ม.ตน้) 

๓. ปรบัปรุงลานหน้าเสาธง (ปกูระเบือ้ง) 

๔. สรา้งหอ้งประชาสมัพนัธใ์หม ่

๕. ปรบัปรุงสวนเมาคลแีละสวนไดโนเสาร ์

๖. ปรบัปรุงโรงอาหาร 



 

 

 

๗. เสรมิแนวรัว้ดา้นหลงัหอ้งประชุม Kan Minihall  

๘. ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารทางภาษา 

๙. ปรบัปรุงหอ้งโสตฯ ๑ และ โสตฯ ๒ มธัยมปลาย 

๑๐. หอ้งพยาบาลแหง่ใหม ่

๑๑. หอ้งสมดุประถมแหง่ใหม ่

๑๒. ก่อสรา้งคา่ยลกูเสอืชัว่คราวโรงเรยีนลาซาล 

๑๓. โรงเพาะเหด็ 

๑๔. ปรบัปรุงพืน้โรงชา้ง (ม.ตน้) และพืน้ดา้นขา้งกรงนก (ม.ปลาย) 

๑๕. เพิม่หลงัคาทางเดนิ 

 

ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ภราดาประภาส ศรเีจรญิ มาดาํรงตาํแหน่งผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต แทน 

ภราดาบุญเชดิ เกตุรตัน์ ทีย่า้ยไปดาํรงตาํแหน่งทีโ่รงเรยีนลาซาลโชตริวนีครสวรรค ์ ซิ

สเตอรส์นุนัทา เจยีรนยักุล  ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการ นายวริตัน์ คาํเจรญิ ดาํรงตาํแหน่ง

ผูอ้าํนวยการ  ในปีการศกึษาน้ี โรงเรยีนลาซาลไดร้บัรางวลั ดงัน้ี 

 

๑. ไดร้บัโลป่ระกาศเกยีรตคิุณในฐานะ “โรงเรยีนประชาธปิไตยตวัอยา่ง ประจาํปี 

๒๕๕๕” จากคณะอนุกรรมการสง่เสรมิการศกึษาพฒันาประชาธปิไตยในคณะกรรมการ

เอกลกัษณ์ของชาต ิ 

 

๒. ไดร้บัรางวลั สง่เสรมิการออมใหน้กัเรยีน โดยยดึหลกัเศรษฐกจิ พอเพยีง ระดบั

มธัยมศกึษา งานวนัออมแหง่ชาต ิ ประจาํปี ๒๕๕๕ ชุมนุมสหกรณ์ออม ทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย จาํกดั   

 

๓. ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑ ระดบัประถมศกึษาปีที ่ ๔ - ๖ (ประเภทหญงิ) 

สถานศกึษาสง่เสรมิการแขง่ขนัโครงการ “ธนชาต ิ ธนชาตริเิริม่...เตมิเตม็ เอกลกัษณ์ไทย” 

ประจาํปี ๒๕๕๕  

 

๔.  โรงเรยีนลาซาลมผีลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน  

(O-NET) ปีการศกึษา ๒๕๕๖ ระดบัประถมศกึษาปีที ่๖ รวม ๘ กลุม่สาระการเรยีนรู ้ระดบัเหรยีญทองแดง 

 

และในปีน้ี โรงเรยีนไดพ้ฒันาสิง่ต่างๆ ดงัน้ี   

๑.  เปลีย่นเครือ่งคอมพวิเตอรใ์หม ่สาํหรบัหอ้งเรยีนระดบัประถม ๒ หอ้ง   

๒.  สรา้งหอ้งน้ําครใูหม ่(หอ้งประชุม Kan Mini Hall) 

๓.  ปกูระเบือ้งหอ้งเรยีน อาคารโยเซฟ  

๔.  ซ่อมแซมระบบบาํบดัน้ําเสยี 



 

 

 

๕.  ทาํหลงัคา และปกูระเบือ้งสระวา่ยน้ํา  

๖.  ปกูระเบือ้งหอ้งเรยีน อาคารมเิกล ชัน้ ๔   

๗.  ปรบัปรุงและซ่อมแซมโรงคุณธรรม  

๘.  ซ่อมหลงัคากนัสาดแผน่โพลีค่าบอนเน็ต อาคารพระเมตตา 

๙.  เปลีย่นหลอดไฟและตดิตัง้พดัลมในหอ้งเรยีน อาคารลาซาล 

๑๐. ซ่อมปัม๊น้ําพดัลม หอประชุม JVK 

๑๑. ปรบัปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าทัง้โรงเรยีน  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖   โรงเรยีนลาซาลจดังานฉลองครบ ๕๐ ปี โรงเรยีนลาซาล เมือ่วนัที ่ ๑๗ 

ธนัวาคม ๒๕๕๖ ทลูกระหมอ่มหญงิอุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีองคป์ระธานโครงการรณรงค์

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ (TO BE NUMBER ONE) เสดจ็เยีย่มสมาชกิและตดิตามผลการ

ดาํเนินงานชมรม และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรยีนลาซาล และศนูยเ์พือ่นใจ TO BE 

NUMBER ONE   

ในปีการศกึษาน้ี โรงเรยีนลาซาลไดร้บัรางวลั ดงัน้ี 

๑. ไดร้บัรองมาตรฐานการศกึษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากสาํนกังานรบัรองมาตรฐาน

และประเมนิคณุภาพการศกึษา(องคก์ารมหาชน)ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานดา้น ปฐมวยัและประถมศกึษา-

มธัยมศกึษา 

๒. รางวลัชนะเลศิ ไดร้บัถว้ยรางวลัพระราชทานสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิพ์ระบรมราชนีินาถ การ

แขง่ขนั Sport Dance ประจาํปี ๒๐๑๓  จ.นครพนม รุน่อายไุมเ่กนิ ๑๕ ปี  

 

๓.  ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นสถานศกึษาแบบอยา่งการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้และการ

บรหิาร 

จดัการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  (สถานศกึษาพอเพยีง) ประจาํปี ๒๕๕๖  จาก

กระทรวงศกึษาธกิาร 

 ๔.  โรงเรยีนลาซาลมผีลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 

๒๕๕๖ ระดบัประถมศกึษาปีที ่๖ รวม ๘ กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ระดบัเหรยีญทองแดง 

 

๕.  ไดร้บัรางวลัโรงเรยีนประชาธปิไตยตวัอยา่งรกัษามาตรฐาน ประจาํปี 

๒๕๕๖  

จากสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ี

 ๖.  โรงเรยีนลาซาลเป็นสถานศกึษาเขม้แขง็ปลอดยาเสพตดิ   

๗.  ไดร้บัโล่เชดิชเูกยีรตโิครงการสถานศกึษาสขีาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมขุ ปี ๒๕๕๖ 

๘.  ไดร้บัรางวลัยอดเยีย่ม สายสามญัศกึษา การประกวดธนาคารโรงเรยีน กจิกรรมสง่เสรมิการ

ออม 

ประจาํปี ๒๕๕๖ ประเภท โรงเรยีนทีม่จีาํนวนนกัเรยีนตัง้แต่ ๔,๐๐๐ คนขึน้ไป จากผูอ้าํนวยการธนาคาร

ออมสนิ 



 

 

 

และนอกจากน้ีในปีน้ี โรงเรยีนไดพ้ฒันาสิง่ต่างๆ ดงัน้ี   

๑. ปรบัปรุงหอ้งน้ําชาย/หญงิ โดยใชร้ะบบบาํบดัน้ําเสยี 

๒. ทาสใีหมอ่าคารยวง เดอลาซาล และอาคารแมรีแ่อนด ์

๓. ปรบัปรุงถนนทางเดนิ 

๔. จดัซือ้เครือ่งดนตร ีโปงลาง และ ระนาดเอก ระนาดทุม้ (รางทอง)  

๕. จดัซือ้โทรทศัน์/โน๊ตบุ๊ค/โปรเจคเตอร/์คอมพวิเตอรแ์ละเครือ่งเสยีงในหอ้งเรยีน และสาํนกังาน 

๖. ปรบัปรุงภมูทิศัน์และตบแต่งแหลง่เรยีนรูใ้นโรงเรยีน 

๗. จดัสรา้งหอ้งศนูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE 

๘. จดัสรา้งหอ้งศนูยเ์รยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ครฝู่ายปฏบิตักิารสอน  ๒๗๐ คน    นกัเรยีน ๕,๑๕๗ คน   นกัเรยีนชาย  

๒,๘๖๒ คน  นกัเรยีนหญงิ ๒,๒๙๕ คน  (ขอ้มลู ณ วนัที ่๑๐  มถุินายน  ๒๕๕๗)  มอีาคารเรยีน ๕ หลงั มี

หอ้งเรยีนจาํนวน ๑๐๙ หอ้ง แบ่งเป็นระดบัก่อนประถมศกึษา ๑๘ หอ้ง ระดบัประถมศกึษา ๕๑ หอ้ง  

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ๒๕ หอ้ง  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  ๑๕ หอ้ง   

ในปีการศกึษาน้ี โรงเรยีนลาซาลไดร้บัรางวลั ดงัน้ี 

๑. ไดร้บัพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ถว้ยรางวลัพระราชทานการ

ประกวด  บรรเลง  ดนตรไีทย “ศรทอง” พ.ศ.2557  ประเภท ระนาดเอก ระดบัประถมศกึษา 

 

๑. โรงเรยีนประชาธปิไตยตวัอยา่งตน้แบบ ประจาํปี  ๒๕๕๗ จากสาํนกังานปลดั 

สาํนกันายกรฐัมนตร ี

 

๒. สถานศกึษาดเีดน่ทางวฒันธรรมดา้นดนตรไีทยและดนตรพีืน้บา้นประจาํปี  

๒๕๕๗  ระดบัมธัยมศกึษา จากกระทรวงวฒันธรรม เมือ่วนัที ่๒๖ กนัยายน  ๒๕๕๗  

 ๓. สถานศกึษาวชิาทหารดเีดน่  ประจาํปีการศกึษา  ๒๕๕๗    โรงเรยีน

รกัษาดนิแดน ศนูยก์ารกาํลงัสาํรอง 

๔. โรงเรยีนลาซาลมผีลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET)               

ปีการศกึษา ๒๕๕๗ ระดบั ประถมศกึษาปีที ่๖ รวม ๘ กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ระดบัเหรยีญ

ทองแดง 

๕. รองชนะเลศิอนัดบั ๑  การสง่เสรมิการประหยดัน้ําในสถาบนัการศกึษาของ 

การประปานครหลวง “Water Ranger ปีที ่๓”  ปฏบิตักิารพทิกัษ์น้ํา ปีที ่๓  เมือ่วนัที ่๒๙ สงิหาคม 

๒๕๕๗ 

๖. รองชนะเลศิอนัดบั ๑ โครงการรกัชาตถิูกทางสรา้งเสรมิความซื่อสตัยส์จุรติ ประจาํปี ๒๕๕๗  

ไดร้บัโล่เชดิชเูกยีรตขิองคณะกรรมการ ป.ป.ช.  



 

 

 

และในปีน้ี โรงเรยีนไดพ้ฒันาสิง่ต่างๆ ดงัน้ี   

๑. เปลีย่นเครือ่งคอมพวิเตอรใ์หม ่สาํหรบัหอ้งเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ จาํนวน ๑ หอ้ง   

๒. จดัซือ้โทรทศัน์ และเปลีย่นโปรเจคเตอรใ์หมใ่นหอ้งเรยีน  

๓. จดัซือ้และตดิตัง้ กระดานอจัฉรยิะ,โปรเจคเตอร ์และคอมพวิเตอร ์(เพิม่เตมิ) ในหอ้งเรยีน 

และหอ้งกจิกรรม 

๔. จดัซือ้เครือ่งดนตรคียีบ์อรด์ หอ้งเรยีนเขม้ขน้ 

๕. จดัซือ้โน๊ตบุ๊ค เขา้หอ้งสมดุเขม้ขน้ และหอ้งสารสนเทศ มธัยมตน้ 

๖. จดัซือ้คอมพวิเตอรห์อ้งสารสนเทศ ประถมปลาย 

๗. ปรบัปรุงอาคารเรยีนมเิกล ทาสใีหม ่และปกูระเบือ้ง 

๘. ทาสสีนามบาสใหม ่

๙. ทาํแสลนกนัแดดตกึพระเมตตา และตกึมเิกล 

๑๐. ทาํหลงัคากนัแดดหน้าตกึโยเซฟ 

๑๑. โรงเรยีนลาซาล ไดร้บัรางวลัรณรงคต์่อตา้นการทจุรติคอรปัชัน่ต ์ ปีการศกึษา ๒๕๕๗ 

ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘   ภราดาบุญเชดิ  เกตุรตัน์   มาดาํรงตาํแหน่งผูแ้ทนผูร้บั     

ใบอนุญาต /  

อธกิารโรงเรยีน  แทน ภราดาประภาส  ศรเีจรญิ ทีย่า้ยไปดาํรงตาํแหน่งทีโ่รงเรยีน

ลาซาล 

โชตริวนีครสวรรค ์ ครฝู่ายปฏบิตักิารสอน  ๒๓๔  คน ครฝู่ายสนบัสนุน ๙ คน  

นกัเรยีน ๕,๑๖๖ คน   นกัเรยีนชาย  ๒,๘๗๖ คน  นกัเรยีนหญงิ ๒.๒๙๐ คน  (ขอ้มลู ณ วนัที ่

๑๐  มถุินายน  ๒๕๕๘)  มอีาคารเรยีน ๕ หลงั มหีอ้งเรยีนจาํนวน ๑๐๙ หอ้ง แบ่งเป็นระดบั 

ก่อนประถมศกึษา ๑๘ หอ้ง ระดบัประถมศกึษา ๕๑ หอ้ง  ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ๒๕ หอ้ง  ระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย  ๑๕ หอ้ง  

ในปีการศกึษาน้ี โรงเรยีนลาซาลไดร้บัรางวลั ดงัน้ี 

๑.  สถานศกึษาวชิาทหารดเีดน่  ประจาํปีการศกึษา ๒๕๕๘  จาก โรงเรยีน

รกัษาดนิแดน ศนูยก์ารกาํลงัสาํรอง 

 

๒.  รางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 ไดร้บัถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราช

กุมารกีารประกวดสือ่ดจิทิลัสรา้งสรรค ์ประเภท STOP MOTION ๒๕๕๘ 

 

  ๓.  โรงเรยีนลาซาลมผีลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตพิืน้ฐาน (O-NET)        

ปีการศกึษา ๒๕๕๘ ระดบัประถมศกึษาปีที ่๖ รวม ๕ กลุม่สาระการเรยีนรู ้มากกวา่รอ้ยละ ๕๐    

  

 



 

 

 

          ๔.  รางวลัชนะเลศิอนัดบั ๑ การแขง่ขนัประกวดการเขยีนเรยีงความในโครงการ  

“เยาวชนรกัษช์า้งไทย” ประจาํปีการศกึษา ๒๕๕๘ 

และนอกจากน้ีในปีน้ี โรงเรยีนไดพ้ฒันาสิง่ต่างๆ ดงัน้ี   

๑.  ปรบัปรุงหอ้งประชุม JVK โดยการตดิตัง้แอร ์และทาํฝ้า   

๒.  ปรบัปรุงหอ้งสบายใจและหอ้งสมาคมศษิยเ์ก่า   

๓.  ปรบัปรุงปะราํพธิ ีหน้าอาคารลาซาล   

๔.  ปรบัปรุงสนามฟุตซอล   

๕.  ปรบัปรุงโรงทาน (ขา้งกรงนก) 

๖.  ตดิตัง้หลงัคาสแลน สนามบาส 2 ,อาคารมเิกล  

๗.  ตดิตัง้ทีบ่งัแดดหลงัคาอศัจรรยส์นามฟุตบอล  

๘.  จดัหากระดานอจัฉรยิะ (E-Board)  และโปรเจคเตอร ์ 

๙.  ชุดทดลองวทิยาศาสตร ์  

๑๐.  ตดิตัง้อุปกรณ์เครอืขา่ยไฟเบอรอ์อฟตกิ   

๑๑.  จดัซือ้และตดิตัง้ E-Board สาํหรบัชัน้ ม.ปลาย 

๑๒.  คอมพวิเตอร ์๓ in ๑ (เครือ่งมอืสอง) สาํหรบัหอ้งประกอบ และหอ้งคอมพวิเตอรอ์นุบาล 

และ  

หอ้งเรยีน 

       ๑๓.  ปรบัปรุงหอ้งทบู ีเป็น ๒ ชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นหอ้งเกบ็อนุสรณ์ของโรงเรยีน (หอ้ง archive ) 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  มคีรฝู่ายปฏบิตักิารสอน ๒๖๓ คน ครฝู่ายสนบัสนุน ๑๐ คน นกัเรยีน ๕,๐๕๗ คน   

นกัเรยีนชาย  ๒,๗๘๖ คน  นกัเรยีนหญงิ  ๒,๒๗๑ คน (ขอ้มลู ณ วนัที ่๑๐  มถุินายน  ๒๕๕๙)  มอีาคาร

เรยีน          ๕ หลงั  มหีอ้งเรยีน จาํนวน  ๑๑๐ หอ้ง  แบ่งเป็น ระดบัก่อน

ประถมศกึษา  ๑๘  หอ้ง  ระดบัประถมศกึษา             ๕๑ หอ้ง  ระดบัมธัยมศกึษา

ตอนตน้  ๒๖ หอ้ง  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  ๑๕ หอ้ง 

และในปีการศกึษาน้ี โรงเรยีนลาซาลไดร้บัรางวลั ดงัน้ี 

๑. สถานศกึษาดเีดน่ทางวฒันธรรมดา้นดนตรไีทยและดนตรพีืน้บา้น 

ประจาํปี ๒๕๕๙  ระดบัจงัหวดั / เขตกรุงเทพมหานคร ประเภท มธัยมศกึษา 

 

 2.  ไดร้บัโล่ประกาศเกยีรตคิุณสถานศกึษาทีส่ง่เสรมิการยกระดบัผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน 

โครงการประเมนิและพฒันาสูค่วามเป็นเลศิทาง คณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์(TEDET) 

ประจาํปี ๒๕๕๙ 

 3.  โล่รางวลัสถานศกึษาวชิาทหารดเีดน่   ปีการศกึษา 2559  จากหน่วยบญัชาการ  

 4.  รางวลัชนะเลศิ ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่๑-๓ ประเภทชาย การแขง่ขนัอ่านฟังเสยีง 



 

 

 

โครงการ ธนชาต รเิริม่..เตมิเตม็ เอกลกัษณ์ไทย ครัง้ที ่๔๕ ประจาํปี ๒๕๕๙ ชงิถว้ยพระราชทานสมเดจ็

พระเทพ-รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 5.  รางวลัชนะเลศิระดบัมธัยมศกึษาปีที ่๑-๓ ประเภทหญงิ การแขง่ขนัอ่านฟังเสยีง โครงการ 

ธนชาต รเิริม่..เตมิเตม็ เอกลกัษณ์ไทย ครัง้ที ่๔๕ ประจาํปี ๒๕๕๙ ชงิถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพ-

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 6.  โรงเรยีนลาซาลมผีลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตพิืน้ฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 

๒๕๕๙  ระดบัประถมศกึษาปีที ่๖ รวม ๕ กลุ่มสาระการเรยีนรู ้มากกวา่รอ้ยละ ๕๐ 

และนอกจากน้ีในปีน้ี โรงเรยีนไดพ้ฒันาสิง่ต่างๆ ดงัน้ี   

๑.  หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ มธัยมปลาย 

๒.  จดัซือ้คอมพวิเตอร ์3 in 1 (เครือ่งมอืสอง) สาํหรบัหอ้งคอมพวิเตอร ์และหอ้งเรยีน ม.ปลาย 

๓.  หนงัสอืภาษาองักฤษ หอ้งสมดุเขม้ขน้ 

๔.  ปรบัปรุงดา้นหน้าหอ้งสมดุ 

๕.  จดัซือ้เครือ่งลา้งจาน สาํหรบัรา้นคา้โรงอาหารใหญ่ 

๖.  สรา้งหลงัคาสนามฟุตซอล 

๗.  ตดิสแลนสนามบาสเกตบอล 

๘.  ปรบัปรุงและซ่อมแซมหอ้งน้ํานกัเรยีนตกึมเิกล 

๙.  ตดิตัง้ลกูกรง แนวกาํแพงกนัยม์นิิฮอล ์ถงึตกึอนุบาล  

๑๐.  จดัซือ้ถงัดบัเพลงิเพิม่เตมิทีช่าํรุดและสว่นทีย่งัมใีชไ้มเ่พยีงพอ 

๑๑.  หอ้งศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง 

๑๒.  หอ้งโครงการวศิวกรรมพืน้ฐาน (เลโก)้ 

๑๓.  ปรบัปรุงหอ้งสบายใจใหม ่ 

๑๔.  จดัซือ้และตดิตัง้ กระดาน Activboard  , โปรเจคเตอร ์ และคอมพวิเตอร ์(เพิม่เตมิ) 

       ในหอ้งเรยีน และหอ้งกจิกรรม 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐   มคีรฝู่ายปฏบิตักิารสอน  256 คน  ครฝู่ายสนบัสนุน  9  คน  นกัเรยีน  4,949  

คน   นกัเรยีนชาย  2,696 คน   นกัเรยีนหญงิ  2,253  คน  (ขอ้มลู ณ วนัที ่๑๐  มถุินายน  ๒๕๖๐)  มี

อาคารเรยีน  ๕ หลงั   มหีอ้งเรยีน จาํนวน  110  หอ้ง  แบ่งเป็น ระดบัก่อนประถมศกึษา  ๑๘  หอ้ง ระดบั

ประถมศกึษา 51 หอ้ง  ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  26 หอ้ง  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  15 หอ้ง 

ในปีการศกึษาน้ี โรงเรยีนลาซาลไดร้บัรางวลั ดงัน้ี 

1. รางวลัชนะเลศิ  ไดร้บัถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช

กุมาร ี 

ระดบัประถมศกึษาตอนปลาย ประเภทชาย การแขง่ขนัอ่านฟังเสยีง โครงการ ธนชาต รเิริม่..เตมิ

เตม็ เอกลกัษณ์ไทย ครัง้ที ่46 ประจาํปี 2560 (ระดบัประเทศ) 

2. โรงเรยีนลาซาลมผีลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตพิืน้ฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 

๒๕๖๐ 

3. เกยีรตบิตัรโรงอาหารโรงเรยีนลาซาล (เขตบางนา)  ไดม้าตรฐาน ด ี



 

 

 

4. รบัรองมาตรฐานความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม (Clean and Green Standard)   

ไดม้าตรฐานระดบั ดเีลศิ 

 

1. โรงเรยีนลาซาลมผีลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตพิืน้ฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 

๒๕๖๐ 

2. ระดบัประถมศกึษาปีที ่๖ รวม ๕ กลุ่มสาระการเรยีนรู ้มากกวา่รอ้ยละ ๕๐ 

และนอกจากน้ีในปีน้ี โรงเรยีนไดพ้ฒันาสิง่ต่างๆ ดงัน้ี   

1. หลงัคากนัแดด หน้าอาคารเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 

2. ปรบัปรุงหอ้งประชุม Kan Mini Hall (เพิม่เตมิ ทีน่ัง่จาก 240 เป็น 340 ทีน่ัง่)  

3. หลงัคาสนามแชรบ์อล(ขา้งJVK)    

4. ปรบัระบบไฟฟ้า     

5. ปรบัปรุงหลงัคาทางเดนิ    

6. ปรบัปรุงผา้เพดานและตบแต่งหอ้งโรงคุณธรรม / หอ้งคุณธรรม 

7. หอ้งดนตร ี(โปงลาง)    

8. ต่อเตมิหอ้งเศรษฐกจิพอเพยีง  

9. ปรบัปรุงหอ้งศนูยว์ชิาการ 

10. จดัซือ้หนงัสอืภาษาองักฤษ หอ้งสมดุเขม้ขน้ 

11. จดัซือ้และตดิตัง้ กระดาน Activboard , โปรเจคเตอร ์ และคอมพวิเตอร ์ในหอ้งเรยีนชัน้  

ม.ตน้ 

12. จดัสรา้งวดัน้อยใหม ่(ขา้งบา้นซสิเตอร)์ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรยีนลาซาลไดร้บัรางวลั ดงัน้ี 

1. รางวลัชนะเลศิ  ไดร้บัถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ประเภทหญงิ การแขง่ขนัอ่าน

ฟังเสยีง โครงการ ธนชาต รเิริม่..เตมิเตม็ เอกลกัษณ์ไทย ครัง้ที ่47 ประจาํปี 

2561 (ระดบัประเทศ) 

2.  โรงเรยีนลาซาลไดร้บัรางวลั ยอดเยีย่ม สายสามญัศกึษา การ

ประกวด 

ธนาคารโรงเรยีน กจิกรรมสง่เสรมิการออม ประจาํปี 2561 

3. ไดร้บัเขม็เชดิชเูกยีรต ิ“ผูก้าํกบันกัศกึษาวชิาทหารดเีดน่” ประจาํ 

ปีการศกึษา  2560 ใหไ้ว ้ณ วนัที ่2 สงิหาคม 2561 

และนอกจากน้ีในปีน้ี โรงเรยีนไดพ้ฒันาสิง่ต่างๆ ดงัน้ี   

 1.  ก่อสรา้งหลงัคาหน้าปะราํพธิ ี   



 

 

 

 2.  ปรบัปรุงหอ้งน้ําชาย สนามบาสเกตบอล    

 3.  หลงัคาสนามแชรบ์อล 

 4.  หลงัคากนัแดดและกนัฝนได ้หน้าปะราํพธิ ีหน้าโรงเรยีน  

 5.  ปรบัปรุงหอ้งพกัคร/ูหอ้งน้ําอาคารเรยีน/หอ้งวชิาการ ระดบัมธัยมตน้  

 6.  สรา้งหอ้งดนตร ี(เปียโน) สาํหรบันกัเรยีนแผนกเขม้ขน้   

 7.  ปรบัปรุงหลงัคา/ฝ้า โรงคุณธรรม 

 8.  ปรบัปรุงอาคารเรยีนอนุบาล 

 9.  ปรบัปรุงหอ้งคอมพวิเตอร ์และหอ้งวทิยาศาสตร ์ระดบัมธัยมตน้ 

 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  โรงเรยีนลาซาลไดร้บัรางวลั ดงัน้ี 

1. รางวลัสถานศกึษาวชิาทหารดเีดน่ ประจาํปีการศกึษา 2561  

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่8 สงิหาคม  2562 

2. รางวลั ยอดเยีย่ม สายสามญัศกึษา การประกวดธนาคารโรงเรยีน กจิกรรมสง่เสรมิ 

การออม ประจาํปี 2562 

3. ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นธนาคารตน้แบบ ประจาํปี 2562 

 

4. เป็นสถานศกึษาทีม่คีุณภาพในการสง่เสรมิการออมและพฒันาการศกึษา  

ผา่นโครงการธนาคารโรงเรยีนเสมอืนจรงิ Virtual School Bank 

และนอกจากน้ีในปีน้ี โรงเรยีนไดพ้ฒันาสิง่ต่าง ๆ ดงัน้ี   

 1.  หลงัคาอลซูงิค ์หน้าตกึพระเมตตา 

 2.  หลงัคาอลซูงิค ์หน้าตกึลาซาล 

 3.  หลงัคาอลซูงิค ์หน้าตกึมเิกล 

 4.  ปรบัปรุงหอ้งประชุมคุณธรรม เพิม่หอ้งน้ํา 

 5.  ตดิตัง้สือ่ชว่ยสอน E-Board  , คอมพวิเตอร ์, โปรเจคเตอร ์ , ชุดลาํโพง   

               (ม.ตน้ 14 ชุด/ ประถม 15 ชุด / อนุบาล 6 ชุด  ในหอ้งเรยีน และหอ้งกจิกรรม (เพิม่เตมิ) 

 6.  ตดิตัง้พดัลมยกัษ ์1 ตวั ลานโดน 300 ปี 

 7.  จดัซือ้อุปกรณ์หอ้งเรยีนคหกรรม  

 8.  ตดิตัง้ air conditioner หอ้งวทิยาศาสตร ์และหอ้งคุณธรรม 

 9.  จดัซือ้คอมพวิเตอร ์(Computer all in one มอื 2 จาํนวน 84 เครือ่ง) 

 10. ซ่อมแซมหมูบ่า้นคร ู

 11. ปรบัปรุงหอ้ง table tennis  

 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓   เปลีย่นผูอ้าํนวยการจาก นายวริตัน์  คาํเจรญิ เป็น นางสาวชนิดา  สทุธจิติ                   

มคีรฝู่ายปฏบิตักิารสอน 260 คน  ครฝู่ายสนบัสนุน 9 คน   มนีกัเรยีน   4,942  คน  มอีาคารเรยีน  5 หลงั   

มหีอ้งเรยีน จาํนวน  110  หอ้ง   



 

 

 

และในปีการศกึษาน้ี โรงเรยีนลาซาลไดร้บัรางวลั ดงัน้ี 

1. โรงเรียนลาซาล เปนสถานศกึษาที่มียอดการออมสูงสุด กจิกรรมสงเสรมิการออม  

ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน  ประจำป 2563 

2. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรยีนลาซาล มีคะแนนรายสาระสูงกวา 

คาเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำป

การศึกษา 2563 

และนอกจากน้ีในปีน้ี โรงเรยีนไดพ้ฒันาสิง่ต่าง ๆ ดงัน้ี   

 1.  หลงัคาอลซูงิค ์หน้าอาคารโยเซฟ 

 2.  ทาสภีายนอกอาคารเรยีนพระเมตตา 

 3.  ทีจ่อดรถคร ู

 4.  ปรบัปรุงหอ้งหวัหน้าสายมธัยมปลาย 

 5.  รัว้รอบอาคารเรยีน (ประตเูขา้ - ออก อาคารเรยีน) 

 6.  บา้นพกัพนกังาน 

 7.  หอ้งอาหารนกัเรยีนไปกลบั โรงอาหารใหญ่ ชัน้ 2 

 8.  หอ้งน้ําอาคารโยเซฟ มธัยมปลาย 

 9.  อาคารเรยีนรวมมธัยมปลาย และศนูยแ์นะแนว มธัยมปลาย 

 10. หอ้งคหกรรม ระดบัประถมศกึษา 

 11. หอ้งน้ํานกัเรยีนประถมศกึษา 

 12. ปรบัปรุงหอ้งศลิปะ ประถมศกึษา 

 

ปัจจบุนั ปี พ.ศ. 2564  มคีรฝู่ายปฏบิตักิารสอน 252 คน  ครฝู่ายสนบัสนุน 10 คน   มนีกัเรยีน   

4,859  คน โดยแบง่เป็น  นกัเรยีนชาย  2,606  คน  นกัเรยีนหญงิ  2,253  (ขอ้มลู ณ วนัที ่25  มถุินายน  

2564)  มอีาคารเรยีน  5 หลงั   มหีอ้งเรยีน จาํนวน  110  หอ้ง  แบ่งเป็น ระดบัก่อนประถมศกึษา  18 หอ้ง 

ระดบัประถมศกึษา 52 หอ้ง ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 25 หอ้ง ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  15 หอ้ง 

 

 

 


