ประวัติโรงเรียนลาซาล
คณะภราดาลาซาล ได้ก่อตัง้ โรงเรียนลาซาล ณ เลขที่ ๒๓ หมู่ ๗ ตําบลบางนา อําเภอพระโขนง
จังหวัดกรุงเทพฯ (ปั จจุบนั เลขที่ ๗๕๒ ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ) ในเนื้อที่
๔๓ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา (ปั จจุบนั เนื้อที่ ๕๕ ไร่ ๒ งาน ๑๓ ตารางวา) โรงเรียนลาซาลเป็ น
โรงเรียนประเภทสามัญศึกษา ในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รบั อนุ ญาตให้จดั ตัง้ โรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ในนาม
มูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ปี แรกเปิ ด ทํ าการสอน เมื่อวัน ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ (๑๙๖๓) เปิ ด รับ เฉพาะ
นักเรียนชาย
ตัง้ แต่ชนั ้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๑ ถึง มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓ มีนักเรียนจํานวน ๓๔๒ คน ครูจํานวน ๑๑ คน
และคณะภราดาจํานวน ๔ ท่าน โดยมีนายชิน บุณยานันทน์ ดํารงตําแหน่ งผูร้ บั ใบอนุ ญาต ภราดาไมเคิล
พิเอเลต์ ดํารงตําแหน่ งอธิการโรงเรียน นายยงยุทธ โชติรวี ดํารงตําแหน่ งผูจ้ ดั การโรงเรียน และนายชิน
ประกอบกิจ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ครูใหญ่ และได้ร บั อนุ ญ าตให้ใช้อ ัก ษรย่ อ โรงเรีย น “ล.ซ.” เมื่อ วัน ที่ ๒
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖

ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ภราดาเหวียนวันได อัลเบิรต์ ได้รบั มอบอํานาจให้รกั ษาการแทนผูร้ บั ใบอนุญาต
และดํารงตําแหน่งอธิการโรงเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ภราดาโยเซฟ แมรตส์ ได้รบั มอบอํานาจให้รกั ษาการแทน
ผู้ร บั ใบอนุ ญ าตและดํ า รงตํ า แหน่ ง อธิก ารโรงเรีย น และนายสีถ า รัต นตรัย ภพ
ดํารงตําแหน่งครูใหญ่ ในปี การศึกษานี้ได้มกี ารพัฒนาทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะ
วิชาภาษาอังกฤษ โดยอธิการเองเป็ นผูส้ อนรวมถึงคณะภราดาอื่นๆ ด้วย
ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ภราดาคงศัก ดิ ์ ชลหาญ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้จ ัด การและ
ครูใหญ่ และในปี น้ีได้มกี ารยื่นขออนุ ญาตสอนภาษาอังกฤษระดับประถมต้น และขออนุ ญาตใช้แปลน
เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนเป็ นตึก ๔ ชัน้ ๑ หลัง สระว่ายนํ้าขนาด ๒๕ x ๒๕ เมตร จํานวน ๑ สระ
และสถานทีอ่ าบนํ้าเด็กประจํา ๑ แห่ง
ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้ก่อสร้างอาคารคอนกรีต ๔ ชัน้ ๑ หลัง ภายหลังตัง้ ชื่อว่า ตึกโยเซฟ ตาม
ชือ่ ของอธิการ และสร้างสระว่ายนํ้า
ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ภราดา แอนดรู ซัน มาดํารงตําแหน่ งแทนอธิการโยเซฟ และ
เปลีย่ นครูใหญ่จาก นายคงศักดิ ์ ชลหาญ เป็ น นายสมพันธ์ งามดี ในปี น้ีทางโรงเรียน
ได้ปรับปรุงประตูทางเข้าโรงเรียนและป้ ายโรงเรียนใหม่ มีพิธีเปิ ดตึกโยเซฟ มีนักเรีย น
จํานวน ๑,๕๔๑ คน และมีครูจาํ นวน ๕๔ คน
ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ภราดาโยเซฟ วัน คอย อธิการเจ้าคณะมาดํารงตําแหน่ งแทน
อธิการโรงเรียน ภราดาแอนดรู ซัน
ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ภคินีลาซาล ๕ ท่านแรก ได้เข้ามาร่วมงานกับคณะ
ภราดาลาซาล ซึ่งเป็ น คณะนั ก บวชที่ถือ ระเบีย บวินัย เดีย วกัน ภคินี ล าซาล
ทํางานใน ๓ ประเทศ คือ ประเทศเวียดนาม สหรัฐอเมริกา และประเทศ
ไทย และในปี น้มี กี ารขออนุญาตเพิม่ ห้องเรียนอีก ๒๐ ห้อง เป็ น ๔๕ ห้องเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ภราดาอํานวย ปิ่ นรัตน์ คณะเซนต์คาเบรียล ดํารงตําแหน่ ง
ผู้ ร ั บ ใบ อ นุ ญ าต แ ล ะใน ปี นี้ โรงเรี ย น ได้ รั บ ก ารรั บ รอ งวิ ท ย ฐาน ะฯ จาก
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็ นปี ท่ี ภราดาโยเซฟ วันคอย ดํารงตําแหน่ งอธิการ นาย
สมพันธ์ งามดี ดํารงตําแหน่ งครูใหญ่ และเป็ นช่วงทีโ่ รงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนเป็ นอย่างมาก

ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ทางโรงเรียนเปิ ดรับนักเรียนหญิงเข้าเรียนเป็ นปี แรก (เดิมเป็ นโรงเรียนชาย
ล้วน) ในปี น้ีเป็ นปี แรกทีโ่ รงเรียนจัดงานวิชาการทีเ่ รียกชื่อว่า ลาซาลเลีย่ นแฟร์ (๒๓ - ๒๔ ธ.ค. ๒๕๒๑)
ปี น้ีมอี าคารเรียนทัง้ หมด ๓ หลัง คือ อาคารเรียน ๔ ชัน้ ๒ หลัง และชัน้ เดียว ๑ หลัง มีนักเรียน ๒,๐๘๘
คน และครู ๖๖ คน
ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เปลีย่ นผูร้ บั ใบอนุญาตจาก ภราดาอํานวย ปิ่ นรัตน์ เป็ น ซิสเตอร์สนุ นั ทา เจียร
นัยกุล และในปี น้ีมกี ารเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การจาก นายยงยุทธ โชติระวี เป็ น ภราดากันย์ วงษ์ชรี ี ในปี น้ี
ทางโรงเรียนได้สร้างอาคารเรียน ๓ ชัน้ ๑ หลัง สําหรับนักเรียนอนุบาล สามารถจุนักเรียนได้ ๔๐๐ คน
และโรงเรียนได้รบั อนุ มตั ขิ ยายชัน้ เรียนจากเดิมชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๑ ถึง มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓ เป็ นตัง้ แต่
ระดับชัน้ อนุบาล ๑ ถึง มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓
ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ โรงเรียนขออนุญาตขยายชัน้ เรียนถึงมัธยมศึกษาปี ท่ี ๔ และใน
ปี น้ี ภราดากันย์ วงษ์ชรี ี ดํารงตําแหน่งผูจ้ ดั การและครูใหญ่
ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เปลีย่ นผูจ้ ดั การ จาก ภราดากันย์ วงษ์ชรี ี เป็ นซิสเตอร์ สุนันทา เจียรนัย
กุล และเปลีย่ นแปลงครูใหญ่จากภราดากันย์ วงษ์ชรี ี เป็ น นายวิรตั น์ คําเจริญ
ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ โรงเรียนได้รบั อนุญาตให้เปิ ดใช้อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ใช้ชอ่ื ว่า JVK และ
อาคารเรียน ๔ ชัน้ เพิ่ม ๑ หลัง ใช้ช่ือว่า อาคารมิเกล รวมในปี น้ีมอี าคารเรียนทัง้ หมด ๔ หลัง คือ
อาคารยอห์น ลาซาล, อาคารโยเซฟ, อาคารมิเกล อาคารแมรีแ่ อน มีอาคารหอประชุม ๑ หลัง และสระ
ว่ายนํ้า ๑ สระ
ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ภราดาโยเซฟ แมรตส์ ดํารงตําแหน่ งอธิการโรงเรียน แทนภราดาโยเซฟ วัน
คอย
ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ภราดาบุญเชิด เกตุรตั น์ รักษาการแทนอธิการ โยเซฟ แมรตส์
ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ภราดากันย์ วงษ์ชรี ี ดํารงตําแหน่ งเป็ นผูร้ บั ใบอนุ ญาตและอธิการโรงเรียน ใน
ปี น้ีโรงเรียนขอเปลีย่ นแปลงการเปิ ดทําสอนระดับก่อนประถมศึกษา และได้รบั อนุญาตให้เปิ ดทําการสอน
ชัน้ ตัง้ แต่อนุบาลปี ท่ี ๑ ถึง ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๖
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ มีจาํ นวนนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง รวม ๔,๓๑๐ คน มีครูทาํ การสอนจํานวน
๑๗๐ คนตลอดเวลาโรงเรียนมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน พัฒนาบุคลากร พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และพัฒนาการติดตามงาน
และประเมินผลงานอย่างสมํ่าเสมอ อีกทัง้ โรงเรียนยังได้พฒ
ั นาด้านอื่นๆ เช่น
๑. สร้างศูนย์สง่ เสริมสุขภาพและพลานามัย เป็ นอาคาร ๒ ชัน้ ห้องออกกําลังกาย ห้องอบไอนํ้า
๒. สร้างปะรําพิธหี น้าอาคารเรียน ทาสีตกึ ใหม่ และติดตัง้ เสาธงใหญ่สงู ๑๘ เมตร
๓. ติดตัง้ เครือ่ งสูบนํ้า ๘ เครือ่ ง รอบบริเวณโรงเรียน
๔. จัดซือ้ ศาลาไทยนังพั
่ กผ่อน จํานวน ๒๐ หลัง
๕. สร้างบ้านพักนักกีฬาเอนกประสงค์สาํ หรับพัก ๓๐ คน พร้อมห้องพยาบาล

๖. ติดตัง้ โทรทัศน์วงจรเปิ ด (Multimedia) ในห้องเรียนมัธยมปลายและห้องอนุบาลทุกห้อง
๗. ติดตัง้ จานดาวเทียมและเคเบิล้ ทีว ี เพือ่ ให้นกั เรียนรับชมและฟั งข่าวทีท่ นั เหตุการณ์ทวโลก
ั่
๘. สร้างโรงอาหารใหญ่ใหม่สะอาดและทันสมัย
๙. สร้างอาคารหอสมุด ๒ ชัน้ (หอความรูป้ ี กาญจนาภิเษก)
๑๐. ซือ้ ตูค้ อนเทนเนอร์สาํ หรับเป็ นทีพ่ กั นักกีฬา ๒ ตู้ ๆ ๒ ชัน้ (หลังหอประชุม JVK)
๑๑. จัดสร้างม้านังพร้
่ อมหลังคา ๒๕ ชุด
๑๒. จัดสร้างบ้านพัก La Salle Villa สําหรับเป็ นศูนย์ประชุม และฝึกอบรม
๑๓. จัดสร้างห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ Multimedia ๒ ชัน้ ๒๕๐ ทีน่ งั ่
๑๔. จัดสร้างห้องบายใจ มีอนิ เตอร์เน็ตบริการครูและผูป้ กครอง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลได้รบั การรับ รองมาตรฐานคุณ ภาพ
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
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร ในระดับ ชัน้ ก่ อ นประถมศึ ก ษา ประถมศึ ก ษา และ
มัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ภราดาประภาส ศรีเจริญ ดํารงตําแหน่ งผู้ช่วยครูใหญ่ ฝ่ ายวิชาการ มีการ
พัฒนาทางด้านวิชาการอย่างมาก ในปี การศึกษานี้โรงเรียนมีการพัฒนาในด้านอื่นๆ เพิม่ ขึน้ มีหอ้ งเรียน
ทัง้ หมด ๘๗ ห้อง จําแนกเป็ น ระดับก่อนประถมศึกษา ๑๘ ห้อง ระดับประถมศึกษา ๔๘ ห้อง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ๑๕ ห้อง และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๖ ห้อง รวมมีนกั เรียนทัง้ หมด ๔,๓๖๐ คน
มีครูทาํ การสอน
๒๐๑ คน ในปี การศึกษานี้ โรงเรียนยังได้พฒ
ั นาด้านอื่นๆ เช่น
๑. ลาดยางสนามหน้าหอประชุม Kan Minihall
๒. สร้างสวนป่ าเมาคลี
๓. สร้างหลังคาทางเดินหน้าอาคารแมรีแ่ อนด์ ถึงอาคารยอห์น ลาซาล
๔. ปรับพืน้ ทีส่ วนหย่อมหน้าอาคารยอห์น ลาซาล
๕. สร้างระบบสารสนเทศด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชือ่ มโยงทัง้ โรงเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โรงเรีย นลาซาลได้ร บั คัด เลือ กให้เป็ นโรงเรีย นเครือ ข่า ยการใช้ห ลัก สูต ร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในปี การศึกษานี้ โรงเรียนยังได้พฒ
ั นาด้านอื่นๆ เช่น
๑. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น สร้างสนามเด็กเล่น
๒. ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล พร้อมสร้างหลังคา
๓. สร้างบ้านพักสําหรับคุณครู
๔. ปรับปรุงหอประชุมใหญ่
๕. สร้างหลังคาคลุมลานบริเวณตึกอนุบาล
๖. ติดตัง้ บอร์ดดิจติ อล แสดงสถิตจิ าํ นวนนักเรียน ครู แต่ละระดับ
๗. ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าห้องสมุด และหลังอาคารยอห์น เดอ ลาซาล

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ภราดาชัยพร กิจมงคล ดํารงตําแหน่ งผูร้ บั ใบอนุ ญาต และอธิการโรงเรียน
แทน ภราดากันย์ วงษ์ชรี ี และในปี การศึกษานี้โรงเรียนลาซาลจัดฉลองการก่อตัง้ ครบ ๔๐ ปี
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ภราดาบุ ญ เชิด เกตุ รตั น์ มา
ดํ ารงตํ าแห น่ งผู้ ร ั บ
ใบอนุ ญาต และอธิการโรงเรียน แทน ภราดาชัยพร กิจ
มงคล ที่ย้ายไปดํารง
ตํ าแหน่ งที่โรงเรีย นลาซาลจัน ทบุ รี และในปี ก ารศึกษานี้
โรงเรียนลาซาลได้ผ่าน
การตรวจมาตรฐานสถาบันการศึกษา จากศึกษานิเทศก์ของ
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึก ษา กรุ งเทพมหานคร เขต ๑ โรงเรีย นได้จ ดั ทํ า
หลัก สูต รสถานศึก ษา
ขัน้ พืน้ ฐานครบทุกระดับช่วงชัน้
เมือ่ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลได้รบั อนุญาตจากมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย โอนโรงเรียนให้แก่ มูลนิธลิ าซาล ตามหนังสืออนุญาตที่ กส ๑๐ / ๒๕๔๗
ในปี การศึกษานี้ โรงเรียนได้พฒ
ั นาสิง่ ต่างๆ ดังนี้
๑. สวนหย่อม หลังอาคารยอห์น เดอ ลาซาล
๒. ห้อง Multimedia (โสตฯ มัธยมต้น)
๓. สร้างโรงช้าง มัธยมต้น
๔. สวนหย่อมหน้าตึกโยเซฟ
๕. สร้างห้องทดลองวิทยาศาสตร์ มัธยมต้น
๖. สร้างห้องคอมพิวเตอร์ มัธยมต้น
๗. โต๊ะอ่านหนังสือ
๘. เครือ่ งเล่นฝึกทักษะ นักเรียนอนุบาล
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ซ่อมแซมอาคารลาซาล ซึง่ เป็ นอาคารหลังแรกของ
โรงเรียน สร้างขึ้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็ นอาคารคอนกรีต ๔ ชัน้ ความยาว ๑๐๔ เมตร ตัว
อาคารได้เกิดการทรุดตัวโดยการเอนไปทางด้านหน้า จึงมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องซ่อมแซม โดยการเปลีย่ น
เสาเข็มใหม่ทงั ้ อาคาร ปรับฐานอาคารใหม่ ปรับระดับของพืน้ ให้อยู่ในแนวระนาบเดียวกัน และยกอาคาร
ขึน้ เหนือพื้นดินอีก ๑.๕ เมตร เพื่อหลีกเลีย่ งนํ้ าท่วมในช่วงหน้าฝน ในการซ่อมแซมนี้ ทางโรงเรียนต้อง
สูญเสียการใช้หอ้ งเรียนชัน้ ล่างทัง้ หมด และต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซม ๓๓ ล้านบาท อีกทัง้ ยัง
ได้รบั การอนุ มตั ใิ ห้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็ นอาคาร ๕ ชัน้ อีก ๑ หลัง ตัง้ อยู่ดา้ นหลังของอาคาร
ลาซาล เพื่อได้มีห้องเรียนมาทดแทนห้องเรียนที่ขาดหายไปของอาคารลาซาล และมีห้องเพียงพอ
สําหรับห้องประกอบต่าง ๆ อาคารนี้เรียกว่า อาคารพระเมตตา

และโรงเรียนยังได้สร้างโบสถ์ขนาดเล็ก ๑ หลัง ตัง้ อยูข่ า้ งบ้านพักภราดา
ไว้ใช้สาํ หรับทําพิธที างศาสนาโดยใช้ชอ่ื ว่า วัดน้อยนักบุญยวง ลาซาล
ในปี การศึกษานี้ โรงเรียนได้รบั รางวัล ดังนี้
๑. การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความดีเด่น ในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จากเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา กทม.เขต ๑
๒. โรงเรียนได้รบั เชิญให้ไปนําเสนอผลงานเกีย่ วกับการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนสือ่ ความ
ทีเ่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ตามหนังสือรับเลขที่ ศธ.๐๔๐๑๔/๖๔๒๙
๓. รางวัลประกาศนียบัตร การเป็ นประธานคณะกรรมการวัด และประเมินผลงานเวทีวชิ าการ
ของสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ที่ โรงเรียนสุรศักดิ ์มนตรี กรุงเทพฯ
๔. การนํ าเสนอผลงานโครงการ“รักการอ่านสานสู่ฝัน”จากเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต ๑
๕. รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (รางวัลพฤกษานครา) โครงการ
แมกไม้มงิ่ เมือง ประเภทสวนสวยโรงเรียนงาม ของกรุงเทพมหานคร
๖. รับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ที่พระราชวังไกลกังวลหัวหิน ใน
โอกาสที่คณะผู้บริหาร คณะครู คณะผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนลาซาล ได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยสึนามิ ผ่านมูลนิธริ าชประชานุเคราะห์
ในปี การศึกษานี้ โรงเรียนยังได้พฒ
ั นาสิ่ งต่างๆ ดังนี้
๑. ลานเอนกประสงค์ในร่ม ของนักเรียนระดับอนุบาล
๒. อาคารซ่อมบํารุง
๓. ซ่อมบํารุงปรับปรุง หอประชุม JVK
ทําพืน้ ใหม่ เป็ นแบบพืน้ อะมิกา้
ทําเวทีและฉาก
๔. ก่อสร้างสนามฝึกซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิส
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลเปลีย่ นเลขประจําบ้าน จากเลขที่ ๒๓ หมู่ท่ี ๗ แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ เป็ นเลขที่ ๗๕๒ ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ในปี น้ีโรงเรียนลาซาลได้เปิ ดใช้อาคารพระเมตตาซึ่งเป็ นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก ๕ ชัน้ หลังใหม่ของโรงเรียน โดยเริม่ เปิ ดสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติในระดับช่วงชัน้
ที่ ๑ และในปี น้ีโรงเรียนได้รบั โล่ขอบคุณจากกลุ่มโรงเรียนที่ ๓ เขตสวนหลวง ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา เกีย่ วกับงานปกครองซึง่ โรงเรียนลาซาลได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมใน
กลุม่ มาด้วยดี

ในปี การศึกษานี้ โรงเรียนยังได้พฒ
ั นาในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ทีน่ งอ่
ั ่ านหนังสือ (ระหว่างทางเดิน ม.ต้น – ม.ปลาย)
๒. สร้างห้องสมุดมัธยม
๓. ขยายห้องพยาบาล
๔. ก่อสร้างปะรําพิธใี หม่
๕. จัดซือ้ ตูน้ ้ําดืม่ ใหม่ ทีท่ าํ จากไฟเบอร์กลาส และติดตัง้ เครือ่ งกรองนํ้าและเครือ่ งทําความเย็น
๖. สวนหย่อมใหม่ ด้านหน้าและด้านข้างอาคารพระเมตตา
๗. รัว้ กัน้ อาณาเขตอาคารเรียน (ด้านหน้าตึกอนุบาล ถึง อาคารยอหน์ ลาซาล)
๘. จัดซือ้ เครือ่ งดนตรีดุรยิ างค์
๙. ปรับปรุงห้องการเรียนรูร้ ะดับมัธยมปลาย (ห้องโสตฯ ห้องฟิ สกิ ส์ ห้องเคมี ห้องชีวะ)
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รบั การรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ด้าน
ปฐมวัย และประถมศึกษา – มัธยมศึกษา
และในปี การศึกษานี้ โรงเรียนได้พฒ
ั นาสิง่ ต่างๆ ดังนี้
๑. ปรับปรุงห้องพักครูมธั ยมต้น โดยจัดสร้างเป็ นอาคาร ๒ ชัน้
๒. ขยายและปรับปรุงหอประชุม JVK
๓. จัดซุม้ ประตูดา้ นหน้าวัดน้อย น.ยวง
๔. ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ (ห้องภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ)
๕. จัดทําห้องบริการ แนะแนวใหม่
๖. สร้างเสาธงใหม่
๗. จัดสร้างห้องคอมพิวเตอร์กลาง สําหรับนักเรียนระดับอนุบาลและกิจกรรมอื่นๆ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ในปี นี้ ภราดาวิก ตอร์ กิ ล มู โ นส มาดํ า รง
ตําแหน่ งอธิการบ้าน มีหอ้ งเรียนทัง้ หมด ๑๐๗ ห้อง จําแนกเป็ นระดับก่อน
ประถมศึกษา ๑๘ ห้อง ระดับประถมศึกษา ๕๔ ห้อง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ๒๓ ห้อ ง ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย ๑๒ ห้อ ง มีนั ก เรีย น
ทัง้ หมด ๕,๑๑๔ คน เป็ นนักเรียนชาย ๒,๘๗๖ คน นักเรียนหญิง ๒,๒๓๘
คน มีครูทาํ การสอน ๒๖๔ คน เป็ นครูชาย ๖๗ คน ครูหญิง ๑๙๗ คน
ในปี การศึกษานี้ โรงเรียนได้พฒ
ั นาสิง่ ต่างๆ ดังนี้
๑. ปรับปรุงพืน้ หน้าปะรําด้านหน้าลาซาล
๒. สร้างสนามบาส ระดับมัธยมต้น
๓. สร้างห้องศิลปะ ระดับประถม
๔. ปรับปรุงหลังคาระหว่างตึกพระเมตตา – ลาซาล
๕. ปรับปรุงโรงคุณธรรม จากอาคารเปิ ดโล่งเป็ นอาคารปิ ดและติดตัง้ Air-Condition
๖. โรงอาหารใหม่ เพือ่ นักเรียนระดับประถมฯ และงานต่างๆ

๗. ปรับปรุงร้านค้าโรงอาหารใหญ่
๘. ปรับปรุงทางเดินจากหน้าโรงเรียนมาทีอ่ าคารลาซาล
๙. ปรับปรุงอุปกรณ์ระบายอากาศ หอประชุม JVK
๑๐. ปรับปรุงห้องนอนวิลล่า และติดตัง้ Air-Condition ทุกห้อง
๑๑. จัดสร้างโรงซ่อมบํารุงเพิม่ เติม
๑๒. ทาสีตกึ พระเมตตาใหม่
๑๓. จัดซือ้ คอมพิวเตอร์กลาง สําหรับนักเรียนระดับอนุบาลและกิจกรรมอื่นๆ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ปี น้โี รงเรียนลาซาลได้รบั รางวัลธนาคารยอดเยีย่ มจากธนาคารออมสินสํานักงาน
ใหญ่ สะพานควาย ในฐานะที่โรงเรียนให้การสนับสนุ นเรื่องการออมของนักเรียน มีห้องเรียนทัง้ หมด
๑๐๘ ห้อง จําแนกเป็ นระดับก่อนประถมศึกษา ๑๘ ห้อง ประถมศึกษา ๕๓ ห้อง มัธยมศึกษาตอนต้น
๒๔ ห้อง และมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๓ ห้อง มีนัก เรีย นทัง้ หมด ๕,๐๘๙ คน เป็ น นัก เรีย นชาย
๒,๘๕๕ คน นักเรียนหญิง ๒,๒๓๔ คน มีครูทําการสอน ๒๖๖ คน เป็ นครูชาย ๖๒ คน ครูหญิง ๒๐๔
คน
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ Bro. David Hawke อธิการใหญ่ประจําภาคพื้น เอเชีย แปซิฟิค มา
เยีย่ มโรงเรียนในเครือลาซาลอย่างเป็ นทางการ และโรงเรียนได้จดั พิธตี อ้ นรับ และงานเลีย้ งต้อนรับท่าน
ทีโ่ รงเรียนลาซาลบางนา
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ Bro. Superior General มหาอธิการ มาเยีย่ มโรงเรียนในเครือ
ลาซาลอย่างเป็ นทางการ และโรงเรียนได้จดั พิธตี ้อนรับ และงานเลีย้ งต้อนรับท่านที่โรงเรียนลาซาลบาง
นา
ในปี นี้ โรงเรียนได้รบั รางวัล ดังนี้
๑. รางวัลเหรียญทองวิชาวิทยาศาสตร์ จากการแข่งขันวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ
๒. รางวัลเหรียญเงินวิชาคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันวิชาการคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ
๓. รางวัลทีมชนะเลิศ จากการประกวดรําวงมาตรฐาน ครัง้ ที่ ๒ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๒ ณ
ศูนย์การค้า- มาบุญครอง กรุงเทพมหานคร จัดโดยสโมสรโรตารีปทุมวัน
๔. รางวัลทีมชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบคําถามหนังสือสารานุ กรมไทยสําหรับเยาวชน รอบ
คัดเลือกระดับจังหวัด ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
๕. รางวัลเหรียญเงินวิชาคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิ ก
ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ณ เมืองยอร์กจาร์กาตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
และในปี น้ี โรงเรียนได้พฒ
ั นาสิง่ ต่างๆ ดังนี้
๑. จัดสร้างห้องศิลปะ (มัธยมต้น)
๒. จัดสร้างห้อง Sound Lab ชัน้ ๕
๓. สร้างห้องดนตรีไทย
๔. จัดสร้างห้องพักครู ชัน้ ๕
๕. จัดสร้างห้องพละ ประถม
๖. ติดตัง้ คอมพิวเตอร์ในห้องพักครูทุกระดับ

๗. ติดตัง้ แอร์หอ้ งหัวหน้าสาย ห้องพักครู และห้องประกอบ
๘. ติดตัง้ เครือ่ งทํานํ้าดืม่ สะอาดในห้องพักครู - นักเรียน(เพิม่ ) และปรับปรุงของนักเรียน
๙. สร้างห้องดนตรี – นาฏศิลป์
๑๐. ขยายห้องจริยธรรม
๑๑. จัดสร้างห้องสมุดอนุบาล และห้องสมุดแผนกเข้มข้น
๑๒. ปรับปรุงเครือ่ งกระจายเสียงภายในโรงเรียน/ห้องประชุม/JVK/ห้องกิจกรรม/และวัดน้อย
๑๓. ติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดภายในโรงเรียน
๑๔. จัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมต้นใหม่
๑๕. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน กระดานอัจฉริยะ Activstudio , Projector และ คอมพิวเตอร์
ในห้องประกอบ และห้องเรียนรู้
ปี ๒๕๕๓ โรงเรียนมีหอ้ งเรียนทัง้ หมด ๑๐๘ ห้อง จําแนกเป็ นระดับก่อนประถมศึกษา ๑๘
ห้อง ระดับประถมศึกษา ๕๒ ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๒๔ ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑๔ ห้อง มีนักเรียนทัง้ หมด ๔,๙๙๕ คน เป็ นนักเรียนชาย ๒,๗๘๔ คน นักเรียนหญิง ๒,๒๑๑
คน มีครูทาํ การสอน ๒๖๙ คน เป็ นครูชาย ๗๓ คน ครูหญิง ๑๙๖ คน ผูบ้ ริหารโรงเรียน ภราดา
บุญเชิด เกตุรตั น์ ดํารงตําแหน่ งผูร้ บั ใบอนุ ญาต ซิสเตอร์สุนันทา เจียรนัยกุล ดํารงตําแหน่ งผูจ้ ดั การ
นายวิรตั น์ คําเจริญ ดํารงตําแหน่งผูอ้ ํานวยการโรงเรียน ซิสเตอร์มารี จินดาหาญดํารง ดํารงตําแหน่ง
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปกครอง นายเดโชชัย ไทยวิรชั ดํารงตําแหน่งรองผูอ้ ํานวยการฝ่ ายวิชาการ ในปี
นี้ โรงเรียนได้พฒ
ั นาสิง่ ต่างๆ ดังนี้
๑. จัด ซื้อ และติด ตัง้ กระดาน Activboard , โปรเจคเตอร์ และคอมพิว เตอร์ (เพิ่ม เติม ) ใน
ห้องเรียนแผนกเข้มข้น และห้องประกอบ
๒. ติดตัง้ TV ตามจุดต่างๆ
๓. สร้างห้องฝ่ ายกิจการนักเรียน
๔. สร้างห้องสือ่ อนุบาล
๕. เหล็กกัน้ ระเบียงหน้าต่าง ตึกยวง
๖. เทพืน้ ซีเมนต์รอบๆ ขอบสนามฟุตบอล
๗. สร้างฐานลูกเสือ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนลาซาลได้รบั รองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับการศึกษาปฐมวัย และ ระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในปี น้ี โรงเรียนได้พฒ
ั นาสิง่ ต่างๆ ดังนี้
๑. เพิม่ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑ ห้อง
๒. ต่อเติมสนามบาส (ม.ต้น)
๓. ปรับปรุงลานหน้าเสาธง (ปูกระเบือ้ ง)
๔. สร้างห้องประชาสัมพันธ์ใหม่
๕. ปรับปรุงสวนเมาคลีและสวนไดโนเสาร์
๖. ปรับปรุงโรงอาหาร

๗. เสริมแนวรัว้ ด้านหลังห้องประชุม Kan Minihall
๘. ปรับปรุงห้องปฏิบตั กิ ารทางภาษา
๙. ปรับปรุงห้องโสตฯ ๑ และ โสตฯ ๒ มัธยมปลาย
๑๐. ห้องพยาบาลแห่งใหม่
๑๑. ห้องสมุดประถมแห่งใหม่
๑๒. ก่อสร้างค่ายลูกเสือชัวคราวโรงเรี
่
ยนลาซาล
๑๓. โรงเพาะเห็ด
๑๔. ปรับปรุงพืน้ โรงช้าง (ม.ต้น) และพืน้ ด้านข้างกรงนก (ม.ปลาย)
๑๕. เพิม่ หลังคาทางเดิน
ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ภราดาประภาส ศรีเจริญ มาดํารงตําแหน่งผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต แทน
ภราดาบุญเชิด เกตุรตั น์ ทีย่ า้ ยไปดํารงตําแหน่งทีโ่ รงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ซิ
สเตอร์สนุ นั ทา เจียรนัยกุล ดํารงตําแหน่งผูจ้ ดั การ นายวิรตั น์ คําเจริญ ดํารงตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการ ในปี การศึกษานี้ โรงเรียนลาซาลได้รบั รางวัล ดังนี้
๑. ได้รบั โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ “โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจําปี
๒๕๕๕”
จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาประชาธิปไตยในคณะกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ
๒. ได้รบั รางวัล ส่งเสริมการออมให้นกั เรียน โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
มัธยมศึกษา งานวันออมแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๕ ชุมนุมสหกรณ์ออม
ประเทศไทย จํากัด

พอเพียง ระดับ
ทรัพย์แห่ง

๓. ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประถมศึกษาปี ท่ี ๔ - ๖ (ประเภทหญิง)
สถานศึกษาส่งเสริมการแข่งขันโครงการ “ธนชาติ ธนชาติรเิ ริม่ ...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”
ประจําปี ๒๕๕๕
๔. โรงเรียนลาซาลมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน
(O-NET) ปี การศึกษา ๒๕๕๖ ระดับประถมศึกษาปี ท่ี ๖ รวม ๘ กลุม่ สาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง
และในปี น้ี โรงเรียนได้พฒ
ั นาสิง่ ต่างๆ ดังนี้
๑. เปลีย่ นเครือ่ งคอมพิวเตอร์ใหม่ สําหรับห้องเรียนระดับประถม ๒ ห้อง
๒. สร้างห้องนํ้าครูใหม่ (ห้องประชุม Kan Mini Hall)
๓. ปูกระเบือ้ งห้องเรียน อาคารโยเซฟ
๔. ซ่อมแซมระบบบําบัดนํ้าเสีย

๕. ทําหลังคา และปูกระเบือ้ งสระว่ายนํ้า
๖. ปูกระเบือ้ งห้องเรียน อาคารมิเกล ชัน้ ๔
๗. ปรับปรุงและซ่อมแซมโรงคุณธรรม
๘. ซ่อมหลังคากันสาดแผ่นโพลีค่ าบอนเน็ต อาคารพระเมตตา
๙. เปลีย่ นหลอดไฟและติดตัง้ พัดลมในห้องเรียน อาคารลาซาล
๑๐. ซ่อมปั ม๊ นํ้าพัดลม หอประชุม JVK
๑๑. ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้ าทัง้ โรงเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนลาซาลจัดงานฉลองครบ ๕๐ ปี โรงเรียนลาซาล เมือ่ วันที่ ๑๗
ธันวาคม ๒๕๕๖ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) เสด็จเยีย่ มสมาชิกและติดตามผลการ
ดําเนินงานชมรม และทรงเปิ ดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาล และศูนย์เพือ่ นใจ TO BE
NUMBER ONE
ในปี การศึกษานี้ โรงเรียนลาซาลได้รบั รางวัล ดังนี้
๑. ได้รบั รองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานด้าน ปฐมวัยและประถมศึกษามัธยมศึกษา
๒. รางวัลชนะเลิศ ได้รบั ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์พระบรมราชินนี าถ การ
แข่งขัน Sport Dance ประจําปี ๒๐๑๓ จ.นครพนม รุน่ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี
๓. ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการ
บริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจําปี ๒๕๕๖ จาก
กระทรวงศึกษาธิการ
๔. โรงเรียนลาซาลมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ปี การศึกษา
๒๕๕๖ ระดับประถมศึกษาปี ท่ี ๖ รวม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง
๕. ได้รบั รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจําปี
๒๕๕๖
จากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๖. โรงเรียนลาซาลเป็ นสถานศึกษาเข้มแข็งปลอดยาเสพติด
๗. ได้รบั โล่เชิดชูเกียรติโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี ๒๕๕๖
๘. ได้รบั รางวัลยอดเยีย่ ม สายสามัญศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการ
ออม
ประจําปี ๒๕๕๖ ประเภท โรงเรียนทีม่ จี าํ นวนนักเรียนตัง้ แต่ ๔,๐๐๐ คนขึน้ ไป จากผูอ้ าํ นวยการธนาคาร
ออมสิน

และนอกจากนี้ในปี น้ี โรงเรียนได้พฒ
ั นาสิง่ ต่างๆ ดังนี้
๑. ปรับปรุงห้องนํ้าชาย/หญิง โดยใช้ระบบบําบัดนํ้าเสีย
๒. ทาสีใหม่อาคารยวง เดอลาซาล และอาคารแมรีแ่ อนด์
๓. ปรับปรุงถนนทางเดิน
๔. จัดซือ้ เครือ่ งดนตรี โปงลาง และ ระนาดเอก ระนาดทุม้ (รางทอง)
๕. จัดซือ้ โทรทัศน์/โน๊ตบุ๊ค/โปรเจคเตอร์/คอมพิวเตอร์และเครือ่ งเสียงในห้องเรียน และสํานักงาน
๖. ปรับปรุงภูมทิ ศั น์และตบแต่งแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน
๗. จัดสร้างห้องศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE
๘. จัดสร้างห้องศูนย์เรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ครูฝ่ายปฏิบตั กิ ารสอน ๒๗๐ คน นักเรียน ๕,๑๕๗ คน นักเรียนชาย
๒,๘๖๒ คน นักเรียนหญิง ๒,๒๙๕ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) มีอาคารเรียน ๕ หลัง มี
ห้องเรียนจํานวน ๑๐๙ ห้อง แบ่งเป็ นระดับก่อนประถมศึกษา ๑๘ ห้อง ระดับประถมศึกษา ๕๑ ห้อง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๒๕ ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๕ ห้อง
ในปี การศึกษานี้ โรงเรียนลาซาลได้รบั รางวัล ดังนี้
๑. ได้รบั พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ถ้วยรางวัลพระราชทานการ
ประกวด บรรเลง ดนตรีไทย “ศรทอง” พ.ศ.2557 ประเภท ระนาดเอก ระดับประถมศึกษา
๑. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจําปี ๒๕๕๗ จากสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี
๒. สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพน้ื บ้านประจําปี
๒๕๕๗ ระดับมัธยมศึกษา จากกระทรวงวัฒนธรรม เมือ่ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
๓. สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียน
รักษาดินแดน ศูนย์การกําลังสํารอง
๔. โรงเรียนลาซาลมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET)
ปี การศึกษา ๒๕๕๗ ระดับประถมศึกษาปี ท่ี ๖ รวม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญ
ทองแดง
๕. รองชนะเลิศอันดับ ๑ การส่งเสริมการประหยัดนํ้าในสถาบันการศึกษาของ
การประปานครหลวง “Water Ranger ปี ท่ี ๓” ปฏิบตั กิ ารพิทกั ษ์น้ํา ปี ท่ี ๓ เมือ่ วันที่ ๒๙ สิงหาคม
๒๕๕๗
๖. รองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สจุ ริต ประจําปี ๒๕๕๗
ได้รบั โล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

และในปี น้ี โรงเรียนได้พฒ
ั นาสิง่ ต่างๆ ดังนี้
๑. เปลีย่ นเครือ่ งคอมพิวเตอร์ใหม่ สําหรับห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน ๑ ห้อง
๒. จัดซือ้ โทรทัศน์ และเปลีย่ นโปรเจคเตอร์ใหม่ในห้องเรียน
๓. จัดซือ้ และติดตัง้ กระดานอัจฉริยะ,โปรเจคเตอร์ และคอมพิวเตอร์ (เพิม่ เติม) ในห้องเรียน
และห้องกิจกรรม
๔. จัดซือ้ เครือ่ งดนตรีคยี บ์ อร์ด ห้องเรียนเข้มข้น
๕. จัดซือ้ โน๊ ตบุ๊ค เข้าห้องสมุดเข้มข้น และห้องสารสนเทศ มัธยมต้น
๖. จัดซือ้ คอมพิวเตอร์หอ้ งสารสนเทศ ประถมปลาย
๗. ปรับปรุงอาคารเรียนมิเกล ทาสีใหม่ และปูกระเบือ้ ง
๘. ทาสีสนามบาสใหม่
๙. ทําแสลนกันแดดตึกพระเมตตา และตึกมิเกล
๑๐. ทําหลังคากันแดดหน้าตึกโยเซฟ
๑๑. โรงเรียนลาซาล ได้รบั รางวัลรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชันต์
่ ปี การศึกษา ๒๕๕๗
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ภราดาบุญเชิด เกตุรตั น์ มาดํารงตําแหน่งผูแ้ ทนผูร้ บั
ใบอนุญาต /
อธิการโรงเรียน แทน ภราดาประภาส ศรีเจริญ ทีย่ า้ ยไปดํารงตําแหน่งทีโ่ รงเรียน
ลาซาล
โชติรวีนครสวรรค์ ครูฝ่ายปฏิบตั กิ ารสอน ๒๓๔ คน ครูฝ่ายสนับสนุน ๙ คน
นักเรียน ๕,๑๖๖ คน นักเรียนชาย ๒,๘๗๖ คน นักเรียนหญิง ๒.๒๙๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) มีอาคารเรียน ๕ หลัง มีหอ้ งเรียนจํานวน ๑๐๙ ห้อง แบ่งเป็ นระดับ
ก่อนประถมศึกษา ๑๘ ห้อง ระดับประถมศึกษา ๕๑ ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๒๕ ห้อง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๕ ห้อง
ในปี การศึกษานี้ โรงเรียนลาซาลได้รบั รางวัล ดังนี้
๑. สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๘ จาก โรงเรียน
รักษาดินแดน ศูนย์การกําลังสํารอง
๒. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รบั ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารีการประกวดสือ่ ดิจทิ ลั สร้างสรรค์ ประเภท STOP MOTION ๒๕๕๘
๓. โรงเรียนลาซาลมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพน้ื ฐาน (O-NET)
ปี การศึกษา ๒๕๕๘ ระดับประถมศึกษาปี ท่ี ๖ รวม ๕ กลุม่ สาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ ๕๐

๔. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันประกวดการเขียนเรียงความในโครงการ
“เยาวชนรักษ์ชา้ งไทย” ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๘
และนอกจากนี้ในปี น้ี โรงเรียนได้พฒ
ั นาสิง่ ต่างๆ ดังนี้
๑. ปรับปรุงห้องประชุม JVK โดยการติดตัง้ แอร์ และทําฝ้ า
๒. ปรับปรุงห้องสบายใจและห้องสมาคมศิษย์เก่า
๓. ปรับปรุงปะรําพิธี หน้าอาคารลาซาล
๔. ปรับปรุงสนามฟุตซอล
๕. ปรับปรุงโรงทาน (ข้างกรงนก)
๖. ติดตัง้ หลังคาสแลน สนามบาส 2 ,อาคารมิเกล
๗. ติดตัง้ ทีบ่ งั แดดหลังคาอัศจรรย์สนามฟุตบอล
๘. จัดหากระดานอัจฉริยะ (E-Board) และโปรเจคเตอร์
๙. ชุดทดลองวิทยาศาสตร์
๑๐. ติดตัง้ อุปกรณ์เครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก
๑๑. จัดซือ้ และติดตัง้ E-Board สําหรับชัน้ ม.ปลาย
๑๒. คอมพิวเตอร์ ๓ in ๑ (เครือ่ งมือสอง) สําหรับห้องประกอบ และห้องคอมพิวเตอร์อนุบาล
และ
ห้องเรียน
๑๓. ปรับปรุงห้องทูบี เป็ น ๒ ชัน้ เพือ่ ใช้เป็ นห้องเก็บอนุสรณ์ของโรงเรียน (ห้อง archive )
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีครูฝ่ายปฏิบตั กิ ารสอน ๒๖๓ คน ครูฝ่ายสนับสนุน ๑๐ คน นักเรียน ๕,๐๕๗ คน
นักเรียนชาย ๒,๗๘๖ คน นักเรียนหญิง ๒,๒๗๑ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) มีอาคาร
เรียน
๕ หลัง มีหอ้ งเรียน จํานวน ๑๑๐ ห้อง แบ่งเป็ น ระดับก่อน
ประถมศึกษา ๑๘ ห้อง ระดับประถมศึกษา
๕๑ ห้อง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ๒๖ ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๕ ห้อง
และในปี การศึกษานี้ โรงเรียนลาซาลได้รบั รางวัล ดังนี้
๑. สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพน้ื บ้าน
ประจําปี ๒๕๕๙ ระดับจังหวัด / เขตกรุงเทพมหานคร ประเภท มัธยมศึกษา
2. ได้รบั โล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาทีส่ ง่ เสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียน
โครงการประเมินและพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศทาง คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ประจําปี ๒๕๕๙
3. โล่รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ปี การศึกษา 2559 จากหน่วยบัญชาการ
4. รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี ๑-๓ ประเภทชาย การแข่งขันอ่านฟั งเสียง

โครงการ ธนชาต ริเริม่ ..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครัง้ ที่ ๔๕ ประจําปี ๒๕๕๙ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5. รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี ๑-๓ ประเภทหญิง การแข่งขันอ่านฟั งเสียง โครงการ
ธนชาต ริเริม่ ..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครัง้ ที่ ๔๕ ประจําปี ๒๕๕๙ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6. โรงเรียนลาซาลมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพน้ื ฐาน (O-NET) ปี การศึกษา
๒๕๕๙ ระดับประถมศึกษาปี ท่ี ๖ รวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ ๕๐
และนอกจากนี้ในปี น้ี โรงเรียนได้พฒ
ั นาสิง่ ต่างๆ ดังนี้
๑. ห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ มัธยมปลาย
๒. จัดซือ้ คอมพิวเตอร์ 3 in 1 (เครือ่ งมือสอง) สําหรับห้องคอมพิวเตอร์ และห้องเรียน ม.ปลาย
๓. หนังสือภาษาอังกฤษ ห้องสมุดเข้มข้น
๔. ปรับปรุงด้านหน้าห้องสมุด
๕. จัดซือ้ เครือ่ งล้างจาน สําหรับร้านค้าโรงอาหารใหญ่
๖. สร้างหลังคาสนามฟุตซอล
๗. ติดสแลนสนามบาสเกตบอล
๘. ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องนํ้านักเรียนตึกมิเกล
๙. ติดตัง้ ลูกกรง แนวกําแพงกันย์มนิ ิฮอล์ ถึงตึกอนุบาล
๑๐. จัดซือ้ ถังดับเพลิงเพิม่ เติมทีช่ าํ รุดและส่วนทีย่ งั มีใช้ไม่เพียงพอ
๑๑. ห้องศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
๑๒. ห้องโครงการวิศวกรรมพืน้ ฐาน (เลโก้)
๑๓. ปรับปรุงห้องสบายใจใหม่
๑๔. จัดซือ้ และติดตัง้ กระดาน Activboard , โปรเจคเตอร์ และคอมพิวเตอร์ (เพิม่ เติม)
ในห้องเรียน และห้องกิจกรรม
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีครูฝ่ายปฏิบตั กิ ารสอน 256 คน ครูฝ่ายสนับสนุน 9 คน นักเรียน 4,949
คน นักเรียนชาย 2,696 คน นักเรียนหญิง 2,253 คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) มี
อาคารเรียน ๕ หลัง มีหอ้ งเรียน จํานวน 110 ห้อง แบ่งเป็ น ระดับก่อนประถมศึกษา ๑๘ ห้อง ระดับ
ประถมศึกษา 51 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 26 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 ห้อง
ในปี การศึกษานี้ โรงเรียนลาซาลได้รบั รางวัล ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ได้รบั ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประเภทชาย การแข่งขันอ่านฟั งเสียง โครงการ ธนชาต ริเริม่ ..เติม
เต็ม เอกลักษณ์ไทย ครัง้ ที่ 46 ประจําปี 2560 (ระดับประเทศ)
2. โรงเรียนลาซาลมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพน้ื ฐาน (O-NET) ปี การศึกษา
๒๕๖๐
3. เกียรติบตั รโรงอาหารโรงเรียนลาซาล (เขตบางนา) ได้มาตรฐาน ดี

4. รับรองมาตรฐานความสะอาดและสิง่ แวดล้อม (Clean and Green Standard)
ได้มาตรฐานระดับ ดีเลิศ
1. โรงเรียนลาซาลมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพน้ื ฐาน (O-NET) ปี การศึกษา
๒๕๖๐
2. ระดับประถมศึกษาปี ท่ี ๖ รวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ ๕๐
และนอกจากนี้ในปี น้ี โรงเรียนได้พฒ
ั นาสิง่ ต่างๆ ดังนี้
1. หลังคากันแดด หน้าอาคารเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ปรับปรุงห้องประชุม Kan Mini Hall (เพิม่ เติม ทีน่ งจาก
ั่
240 เป็ น 340 ทีน่ ง)
ั่
3. หลังคาสนามแชร์บอล(ข้างJVK)
4. ปรับระบบไฟฟ้ า
5. ปรับปรุงหลังคาทางเดิน
6. ปรับปรุงผ้าเพดานและตบแต่งห้องโรงคุณธรรม / ห้องคุณธรรม
7. ห้องดนตรี (โปงลาง)
8. ต่อเติมห้องเศรษฐกิจพอเพียง
9. ปรับปรุงห้องศูนย์วชิ าการ
10. จัดซือ้ หนังสือภาษาอังกฤษ ห้องสมุดเข้มข้น
11. จัดซือ้ และติดตัง้ กระดาน Activboard , โปรเจคเตอร์ และคอมพิวเตอร์ ในห้องเรียนชัน้
ม.ต้น
12. จัดสร้างวัดน้อยใหม่ (ข้างบ้านซิสเตอร์)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนลาซาลได้รบั รางวัล ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ได้รบั ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทหญิง การแข่งขันอ่าน
ฟั งเสียง โครงการ ธนชาต ริเริม่ ..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครัง้ ที่ 47 ประจําปี
2561 (ระดับประเทศ)
2. โรงเรียนลาซาลได้รบั รางวัล ยอดเยีย่ ม สายสามัญศึกษา การ
ประกวด
ธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจําปี 2561
3. ได้รบั เข็มเชิดชูเกียรติ “ผูก้ าํ กับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น” ประจํา
ปี การศึกษา 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561
และนอกจากนี้ในปี น้ี โรงเรียนได้พฒ
ั นาสิง่ ต่างๆ ดังนี้
1. ก่อสร้างหลังคาหน้าปะรําพิธี

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปรับปรุงห้องนํ้าชาย สนามบาสเกตบอล
หลังคาสนามแชร์บอล
หลังคากันแดดและกันฝนได้ หน้าปะรําพิธี หน้าโรงเรียน
ปรับปรุงห้องพักครู/ห้องนํ้าอาคารเรียน/ห้องวิชาการ ระดับมัธยมต้น
สร้างห้องดนตรี (เปี ยโน) สําหรับนักเรียนแผนกเข้มข้น
ปรับปรุงหลังคา/ฝ้ า โรงคุณธรรม
ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล
ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และห้องวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมต้น

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนลาซาลได้รบั รางวัล ดังนี้
1. รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจําปี การศึกษา 2561
ให้ไว้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562
2. รางวัล ยอดเยีย่ ม สายสามัญศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริม
การออม ประจําปี 2562
3. ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นธนาคารต้นแบบ ประจําปี 2562
4. เป็ นสถานศึกษาทีม่ คี ุณภาพในการส่งเสริมการออมและพัฒนาการศึกษา
ผ่านโครงการธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง Virtual School Bank
และนอกจากนี้ในปี น้ี โรงเรียนได้พฒ
ั นาสิง่ ต่าง ๆ ดังนี้
1. หลังคาอลูซงิ ค์ หน้าตึกพระเมตตา
2. หลังคาอลูซงิ ค์ หน้าตึกลาซาล
3. หลังคาอลูซงิ ค์ หน้าตึกมิเกล
4. ปรับปรุงห้องประชุมคุณธรรม เพิม่ ห้องนํ้า
5. ติดตัง้ สือ่ ช่วยสอน E-Board , คอมพิวเตอร์ , โปรเจคเตอร์ , ชุดลําโพง
(ม.ต้น 14 ชุด/ ประถม 15 ชุด / อนุบาล 6 ชุด ในห้องเรียน และห้องกิจกรรม (เพิม่ เติม)
6. ติดตัง้ พัดลมยักษ์ 1 ตัว ลานโดน 300 ปี
7. จัดซือ้ อุปกรณ์หอ้ งเรียนคหกรรม
8. ติดตัง้ air conditioner ห้องวิทยาศาสตร์ และห้องคุณธรรม
9. จัดซือ้ คอมพิวเตอร์ (Computer all in one มือ 2 จํานวน 84 เครือ่ ง)
10. ซ่อมแซมหมูบ่ า้ นครู
11. ปรับปรุงห้อง table tennis
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เปลีย่ นผูอ้ าํ นวยการจาก นายวิรตั น์ คําเจริญ เป็ น นางสาวชนิดา สุทธิจติ
มีครูฝ่ายปฏิบตั กิ ารสอน 260 คน ครูฝ่ายสนับสนุน 9 คน มีนกั เรียน 4,942 คน มีอาคารเรียน 5 หลัง
มีหอ้ งเรียน จํานวน 110 ห้อง

และในปี การศึกษานี้ โรงเรียนลาซาลได้รบั รางวัล ดังนี้
1. โรงเรียนลาซาล เปนสถานศึกษาที่มียอดการออมสูงสุด กิจกรรมสงเสริมการออม
ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำป 2563
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนลาซาล มีคะแนนรายสาระสูงกวา
คาเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำป
การศึกษา 2563
และนอกจากนี้ในปี น้ี โรงเรียนได้พฒ
ั นาสิง่ ต่าง ๆ ดังนี้
1. หลังคาอลูซงิ ค์ หน้าอาคารโยเซฟ
2. ทาสีภายนอกอาคารเรียนพระเมตตา
3. ทีจ่ อดรถครู
4. ปรับปรุงห้องหัวหน้าสายมัธยมปลาย
5. รัว้ รอบอาคารเรียน (ประตูเข้า - ออก อาคารเรียน)
6. บ้านพักพนักงาน
7. ห้องอาหารนักเรียนไปกลับ โรงอาหารใหญ่ ชัน้ 2
8. ห้องนํ้าอาคารโยเซฟ มัธยมปลาย
9. อาคารเรียนรวมมัธยมปลาย และศูนย์แนะแนว มัธยมปลาย
10. ห้องคหกรรม ระดับประถมศึกษา
11. ห้องนํ้านักเรียนประถมศึกษา
12. ปรับปรุงห้องศิลปะ ประถมศึกษา
ปัจจุบนั ปี พ.ศ. 2564 มีครูฝ่ายปฏิบตั กิ ารสอน 252 คน ครูฝ่ายสนับสนุน 10 คน มีนกั เรียน
4,859 คน โดยแบ่งเป็ น นักเรียนชาย 2,606 คน นักเรียนหญิง 2,253 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน
2564) มีอาคารเรียน 5 หลัง มีหอ้ งเรียน จํานวน 110 ห้อง แบ่งเป็ น ระดับก่อนประถมศึกษา 18 ห้อง
ระดับประถมศึกษา 52 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 25 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 ห้อง

