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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป  

          ๑. ช่ือสถานศึกษา :  โรงเรียนบ้านมาบยางพร  ต้ังอยู่เลขท่ี 173  หมู่ 6  ตำบลมาบยางพร  อำเภอปลวกแดง 
              จังหวัดระยอง  รหัสไปรษณีย์ 21140  โทรศัพท์ 038-029591–2   โทรสาร : - 
              E-Mail : bmp_school@hotmail.com  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1    
          ๒. เปิดสอน : ระดับช้ันอนุบาล ๑ ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
          ๓. เขตพื้นท่ีบริการ ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 2 บ้านเนินสวรรค์  หมู่ท่ี 3 บ้านมาบยางพร  และหมู่ท่ี 6  
บ้านมาบยางพรใหม่ ตำบลมาบยางพร  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง 
          4. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบ้านมาบยางพร ได้จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2509  โดยมีนายชุ่ม จันทร์เกษม  
และนางย้วน จันทร์เกษม  มอบท่ีดินให้ 20 ไร่  2 งาน  13  ตารางวา  เพื่อสร้างโรงเรียนโดยผู้ริเริ่มและคณะได้สร้าง 
อาคารเรียนช้ันเดียวขนาด  3 ห้อง  มีมุขตรงกลาง  และจัดหาวัสดุอุปกรณ์  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี  เปิดทำการสอนในระดับในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – 4  ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2513  ได้มีการเปล่ียนแปลง 
เขตจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดระยอง  โรงเรียนจึงเปล่ียนเขตการปกครองมาอยู่หมู่ท่ี 6  ตำบลมาบยางพร   
อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง  เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2515  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  
5–7   เมื่อพ.ศ. 2520  ได้มีการเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาจึงเปิดสอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ในปี พ.ศ. 2531   
ได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนช้ันเด็กเล็กและปีการศึกษา 2537  ได้เปล่ียนจากช้ันเด็กเล็กเป็นช้ันอนุบาล   
          5. ข้อมูลด้านการบริหาร 

    5.1 นายณัฏฐ์กฤศ  วงษ์พิทักษ์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ระดับปริญญาโท  สาขา บริหารการศึกษา 
     5.2 นายศุภวิชชัย  สยามประโคน  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร  วุฒิการศึกษาสูงสุด  
ระดับปริญญาโท  สาขา บริหารการศึกษา 
      5.3 นายปราโมทย์ บุญมี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร 
     5.4 นางกิตติยา พูลเลิศ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
     5.5 นางสาวบุษยา กำแพงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ      

    5.6 นางสุภาวดี โสมาศรี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
    5.7 นายฐิติวัฒน์ ฟั่นต่างเช้ือ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    5.8 ระบบการบริหาร 
โรงเรียนบ้านมาบยางพร แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป นอกจากการแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน 
 ๔ ฝ่ายแล้ว ยังกระจายอำนาจการบริหารจัดการไปยังหัวหน้าสายช้ัน บุคลากรฝ่ายต่างๆ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 
ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์โรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นที่ปรึกษาท้ัง ๔ ฝ่าย โดยมีการเน้นให้เป็น  
ระบบ PDCA บริหารจัดการอย่างเต็มท่ีท้ัง ๔ ฝ่าย 
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       แผนผังการบริหารโรงเรียนบ้านมาบยางพร 

 ปีการศึกษา 256๕ 
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การบริหารและการจัดการตามโครงสร้างการบริหารและภารกิจ   โรงเรียนบ้านมาบยางพร 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรยีนบ้านมาบยางพร ระดับก่อนประถมศึกษา 
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     5.9 ปรัชญาโรงเรียน : สุวิชาโน ภวํ  โหติ  :  ผู้รู้ดี คือ  ผู้เจริญ 
            5.10 คำขวัญของโรงเรียน : โรงเรียนทันสมัย สร้างวิสัยทัศน์ครู มุ่งสู่มาตรฐาน  
ประสานความร่วมมือ 
       5.11 วิสัยทัศน์ (Vision)  
      พัฒนาคุณธรรม  เป็นผู้นำความรู้  อยู่อย่างพอเพียง เล่ียงส่ิงเสพติด รักสิทธิ์ประชาธิปไตย 
ให้โอกาสการศึกษา  ชุมชนพัฒนา  รักษาเอกลักษณ์ไทย  แหล่งเรียนรู้พร้อมใช้  ภูมิทัศน์สดใส  ก้าวไกล
เทคโนโลยี 
       5.12 พันธกิจ (MISSON) 
      1. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียน ครู ผู้บริหารและหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      2. จัดการศึกษาอย่างเสมอภาคท่ัวถึงให้กับประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเป็น
บุคคลท่ีมีความรู้ มีคุณธรรม มีจิตสำนึกเป็นชาติไทย มีวิถีประชาธิปไตย ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
      3. พัฒนาระบบและความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการ 
      4. บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทุกคนมีส่วนร่วมรองรับการกระจายอำนาจ 
      5. ระดมการลงทุนให้ชุมชนร่วมจัดการศึกษา 
      5.13 ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน : 

 

 

 

 5.14 อักษรย่อของโรงเรียน :  บ.ม.พ. 
 5.15 สีประจำโรงเรียน :  สีม่วง – ขาว 
         สีม่วง หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ สีขาว หมายถึง ความพอเพียง 
 5.16 คำขวัญของโรงเรียน : เรียนดี  ส่ิงแวดล้อมเด่น  เน้นคุณธรรม 
 5.17 เอกลักษณ์ของโรงเรียน : มีวินัย ใฝ่คุณธรรม 
 5.18 อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ยิ้มง่าย ไหว้สวัสดี 
 5.19 จุดเน้นของโรงเรียน : เด็กมาบยางพรเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข 
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      1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา    

  ตารางท่ี 1  จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านมาบยางพร จำแนกตาม 
                             ปีการศึกษา 
 

 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน 

พนักงาน 
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที ่

อื่นๆ 
รวม 
 (คน) 

2562 1 51 2 15 7 76 
2563 2 60 2 15 9 88 
2564 2 59 2 14 9 86 
256๕ 2 63 2 18 7 92 

 
ท่ีมา : ข้อมูลปีการศึกษา 2562 ณ วันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 

               ข้อมูลปีการศึกษา 2563 ณ วันท่ี 4 กันยายน 2563 
             ข้อมูลปีการศึกษา 2564 ณ วันท่ี 10 มกราคม 2564 
              ข้อมูลปีการศึกษา 256๕ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   แผนภูมิแสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านมาบยางพร จำแนกตามปีการศึกษา 
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     ตารางท่ี 2  จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านมาบยางพร จำแนกตาม 
                     หน้าที่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบกาณ์ 
            

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน) ระดับการศึกษา (คน) 

ชาย หญิง 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อำนวยการ 1 - - - 1 
รองผู้อำนวยการ 1 - - - 1 
ข้าราชการครู ๑๐ ๕๓ - ๕๖ ๗ 
พนักงานราชการ - ๒ - ๑ ๑ 
ครูอัตราจ้าง ๒ ๑๒ - 14 - 
ครูต่างประเทศ 1 ๓ - ๔ - 
ครูพี่เล้ียงเด็กพิการฯ - 1 - 1 - 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ - 1 - 1 - 
ผู้ช่วยสอน ๑ ๓ - 4 - 
ลูกจ้าง - - - - - 
นักการภารโรง - - - - - 
คนขับรถ - - - - - 
นักศึกษาฝึกสอน - ๑ ๑ - - 

รวมทั้งหมด 1๖ 7๖ ๑ ๘๑ ๑๐ 
 

       ท่ีมา : ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565  โรงเรียนบ้านมาบยางพร  ปีการศึกษา 2565 

         
 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านมาบยางพร จำแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

ต่ำกว่า ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี 

ป.ตรี 
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      1.3  ข้อมูลนักเรียน 

   ตารางท่ี ๓  จำนวนนักเรียนของโรงเรียนบ้านมาบยางพร จำแนกตามชั้นเรียน 
 

ระดับช้ันนักเรียน 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

จำนวน 
ห้อง 

จำนวน 
นักเรียน 

จำนวน 
ห้อง 

จำนวน 
นักเรียน 

จำนวน 
ห้อง 

จำนวน 
นักเรียน 

จำนวน 
ห้อง 

จำนวน 
นักเรียน 

อนุบาลปีท่ี ๒ 6 171 6 135 6 167 6 177 
อนุบาลปีท่ี ๓ 6 144 6 167 6 142 6 176 
รวมระดับ 
ก่อนประถมศึกษา 

12 315 12 302 12 309 12 353 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 7 224 8 181 8 208 7 182 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 6 207 6 191 6 202 7 223 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 5 186 6 187 6 224 6 208 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 5 178 5 186 6 214 6 227 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 5 190 5 181 6 209 6 220 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 5 164 5 194 6 203 6 216 
รวมระดับ 
ประถมศึกษา 

33 1,149 35 1,120 38 1,260 38 1,276 

รวมทั้งหมด 45 1,464 47 1,422 50 1,569 50 1,629 
       

              ท่ีมา : ข้อมูลปีการศึกษา 2562 ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2562 
          ข้อมูลปีการศึกษา 2563 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

    ข้อมูลปีการศึกษา 2564 ณ วันท่ี 10 สิงหาคม 2564 
      ข้อมูลปีการศึกษา 2565 ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนของโรงเรียนบ้านมาบยางพร จำแนกตามช้ันเรียน 
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      1.4  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกท่ีใช้ 

  1.4.1  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

   ตารางท่ี 4  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวน (ห้อง) 

1. ห้องสมุดสารานุกรมไทย 1 
2. ห้องวิทยาศาสตร์ 1 
3. ห้องคอมพิวเตอร์  3 
4. แหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 
5. สวนหิน 1 
6. สวนวิทยาศาสตร์ 1 
7. สวนอาเซียน 1 
8. สวนวรรณคดี 1 
9. ร้านค้าสวัสดิการ 1 
10. ธนาคารพอเพียง 1 
11. ห้องพระมหาชนก 1 
12. ห้องส่ือภาษาอังกฤษ 1 
13. ห้อง To Be Number One 1 
14. สนามกีฬา 1 
15. มุมหนังสือ/มุมนันทนาการ 1 
16. โรงอาหาร 1 
17. ถนนแห่งการเรียนรู ้ 1 
18. ห้องดนตรี/นาฎศิลป ์ 1 
19. เรือนพยาบาล 1 
20. ห้องเรียนพัฒนาทักษะด้านโค้ดด้ิง ผ่านพื้นท่ีพัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล 1 

 
1.4.2  คอมพิวเตอร์ 
       ใช้เพื่อการเรียนการสอน     จำนวน   65  เครื่อง 
      ใช้เพื่อการบริหารจัดการ/งานธุรการ    จำนวน    17  เครื่อง 

1.4.3  สนามเด็กเล่น 
       ใช้เพื่อพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย   จำนวน     2  เครื่อง 
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 1.4.4  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 

   ตารางท่ี 5  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวน (แห่ง) 

1. วัดมาบยางพร 1 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร 1 

 

     1.4.5  พ้ืนท่ีการปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ 
      โรงเรียนบ้านมาบยางพร  จัดพื้นท่ีในการปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ  ได้แก่ อาคาร
เอนกประสงค์ (โดม)  สนามฟุตบอล  บ่อน้ำบ่อทราย  และสนามเด็กเล่น 

       1.5  สภาพชุมชนโดยรวม 
 1.5.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท ขนาดกลาง มีประชากรประมาณ 
15,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน มีหน่วยงานของรัฐระดับตำบล  ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบลมาบยางพร  องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร วัดมาบยางพร มีตลาด และเขตนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี  เขตนิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น  เขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่บ้านจัดสรร  บ้านเช่า  
ร้านค้า   
   อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย  รับจ้าง  และเกษตรกรปลูกสับปะรด  มันสำปะหลัง   
   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ    
   ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ   

  • ประเพณีทำบุญกลางบ้าน (ช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม) 
   • ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ (ช่วงเดือนเมษายน) 
   • ประเพณีวันสับปะรดหวาน (ช่วงเดือนเมษายน) 
  • ประเพณีแห่เทียนพรรษา (ช่วงเดือนกรกฎาคม)  
  • ประเพณีตักบาตรเทโว (ช่วงเดือนตุลาคม) 
   • ประเพณีลอยกระทง (ช่วงเดือนพฤศจิกายน) 

  1.5.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  อาชีพหลักคือ ค้าขาย  รับจ้าง  เกษตรกรรม ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี  50,000  บาท  จำนวนคนเฉล่ียต่อ
ครอบครัว  3-5  คน 
  1.5.3 โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
      โดยสรุปสถานภาพของโรงเรียนเป็นได้ท้ังโอกาสและอุปสรรค ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ  มีจุดแข็ง 
ด้านการบริหารงบประมาณ  การบริหารวิชาการ การบริหารบุคลากร และด้านการบริหารท่ัวไป  เศรษฐกิจของชุมชนดีมี
ความพร้อม ให้งบลงทุนจัดการศึกษา  
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1.6  ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
        ตารางท่ี 6  จำนวนอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

หลังที่ แบบ สร้าง พ.ศ. ชั้น 
จำนวนห้อง 

ทั้งหมด ใช้การได้ 
1 อาคารอนุบาล 2545 1 6 6 
2 อาคารสิริสุนทรินท์ (พิเศษ 1 ช้ัน)   2547 1 8 8 
3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  (สปช.

105/29) 
2556 2 6 6 

4 อาคารอร่ามพล แสงงาม (สปช.
105/29) 

2556 2 6 6 

5 อาคาร สปช.105/29 ปรับปรุง 
2 ช้ัน 12 ห้องเรียน 

2561 2 12 12 

6 อาคารสีเขียว สปช.105/29 2559 2 4 4 
7 อาคารกองทุนไฟฟ้าระยอง1 2563 2 4 4 
8 อาคารกองทุนไฟฟ้าชลบุรี 2 2563 1 3 3 
9 ศูนย์คอมพิวเตอร์นักเรียนและ

ชุมชน   
2547 1 1 1 

10 อาคารโรงอาหาร 2553 1 1 1 
11 อาคารธนาคารพอเพียง  2561 1 4 4 

 
       1.6.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
       1. อาคารเรียน จำนวน  8  หลัง 
      2. อาคารประกอบ จำนวน  3  หลัง 
       1.6.2 จำนวนห้องเรียนท้ังหมด  50  ห้อง  แบ่งเป็น 
       ช้ันอนุบาล 2 - 3 =  12  ห้อง 
      ช้ัน ป.1 - ป.6 =  38  ห้อง 
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1.7 เกียรติคุณท่ีได้รับและผลงานท่ีภาคภูมิใจ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 – 2565 
        ตาราง 7 เกียรติคุณและผลงานที่ภาคภูมิใจ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 

 

ชื่อ-นามสกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
สถานศึกษา 
 โรงเรียนบ้านมาบยางพร       ตราพระราชทาน ผ่านการประเมินรอบ

ท่ีสาม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ
ไทย ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา   
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2562 - 
2566 

   มูลนิธิสมเด็จ      
พระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี 

       รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเย่ียม 
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 
2562 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

       รางวัลกลุ่มยุวเกษตรดีเด่น อันดับท่ี 3 
ในการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 
ประจำปี 2562 

  สำนักงานเกษตร
จังหวัดระยอง 
 

ผู้บริหาร 
- - - 

ครู 
 1.  นางสาวทิพวรรณ  สังข์ศิริ 
 2.  นางสาวเจนจิรา พนมรัมย์ 

      รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน   
การปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖9 

  กลุ่มโรงเรียน     
ปลวกแดง 

 1.  นางสาววรรณพุทธ วรรณาวงศ์ 
 2.  นางสาวสุนิสา  สุนีย์ 

      รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
ดฉีก ตัด ปะ กระ าษ ระดับปฐมวัย ในงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖9 

  กลุ่มโรงเรียน    
ปลวกแดง 

 1.  นางสาวทิพวรรณ  สังข์ศิริ 
 2.  นางสาวเจนจิรา พนมรัมย์ 

      รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน   
การปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖9 

  สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา ระยอง 
เขต 1 

 1.  นางสาววรรณพุทธ  วรรณาวงศ์       รางวัลครูผู้อุทิศตนเพื่อศิษย์              
ปีการศึกษา 2562  เนื่องในงานวนัครู 
ประจำปี 2563 

  กลุ่มโรงเรียน    
ปลวกแดง 

 1.  นางสาวเจนจิรา พนมรัมย์       รางวัลครูดีมีนวัตกรรมเด่น ปีการศึกษา 
2562  เนื่องในงานวนัครู ประจำปี 2563 

  กลุ่มโรงเรียน    
ปลวกแดง 

นักเรียน 
1. เด็กชายวชิรวิทย์  ปฏิพันโด 
2. เด็กชายพุฒิภัทร  กรินทร์ลักษณ์ 
3. เด็กชายศิวกร  แก้วขาว 

      รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
การปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖9 

  กลุ่มโรงเรียน     
ปลวกแดง 
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ชื่อ-นามสกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
นักเรียน 
 1.   เด็กหญิงจิรสุดา  สระบัว 
 2.   เด็กหญิงวราภรณ์  สมทอง 
 3.   เด็กหญิงกวินตรา  นิราราช 

      รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
ดฉีก ตัด ปะ กระ าษ ระดับปฐมวัย  ในงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖9 

  กลุ่มโรงเรียน     
ปลวกแดง 

 1.  เด็กชายวชิรวิทย์  ปฏิพันโด 
 2.  เด็กชายพุฒิภัทร  กรินทร์ลักษณ์ 
 3.  เด็กชายศิวกร  แก้วขาว 

      รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน   
การปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖9 

  สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา ระยอง 
เขต 1 

 
 
 

        ตาราง 8 เกียรติคุณและผลงานที่ภาคภูมิใจ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

 

ชื่อ-นามสกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านมาบยางพร       ตราพระราชทาน ผ่านการประเมินรอบ

ท่ีสาม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ
ไทย ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา   
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2562 - 
2566 

   มูลนิธิสมเด็จ      
พระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี 

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการ
คัดเลือกแนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ    
(Best Practices) ระดับภาค ด้านการ
บริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย  

  สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 8 
 

       รางวัลกลุ่มยุวเกษตรดีเด่น อันดับท่ี 2 
ในการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 
ประจำปี 2563 

  สำนักงานเกษตร
จังหวัดระยอง 
 

       รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการถอด
บทเรียนและแสดงผลงานวิธีการปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศ (Best Practices)  ตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมา      
ภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)        
ปีการศึกษา 2563 

  สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา ระยอง 
เขต 1 
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ชื่อ-นามสกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านมาบยางพร     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2        

เหรียญทอง กิจกรรมบริษัทสร้างการดี    
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
ปีการศึกษา 2563 

  สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา ระยอง 
เขต 1 

ผู้บริหาร 
- - - 

ครู 
นางสาวเจนจิรา   พนมรัมย์       เกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุขในงาน 

วันครูครั้งท่ี 65 ประจำปี พ.ศ. 2564 

  สำนักงานคณะกรรม 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
(สพฐ.) 

นางสาวทิพยวรรณ   สังข์ศิริ       เกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุขในงาน  

วันครูครั้งท่ี 65 ประจำปี พ.ศ. 2564 

  สำนักงานคณะกรรม 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
(สพฐ.) 

นักเรียน 
- - - 

 
 
 

        ตาราง 9 เกียรติคุณและผลงานที่ภาคภูมิใจ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 

 

ชื่อ-นามสกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านมาบยางพร       ตราพระราชทาน ผ่านการประเมินรอบ

ท่ีสาม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ
ไทย ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา   
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2562 - 
2566 

   มูลนิธิสมเด็จ      
พระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี 

       รางวัลชมเชย สถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา 
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำ     
ปีการศึกษา ๒๕๖4 

  สำนักงานคณะกรรม 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
(สพฐ.) 

       โล่เกียรติคุณกิจกรรมโรงเรียน       
เเลกเปล่ียนเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา ระยอง 
เขต 1 
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ชื่อ-นามสกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านมาบยางพร       ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก 

(พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘) จากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) โดยมีการรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน 
SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-๑๙ 

 สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การ
มหาชน)  (สมศ.) 

       กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น อันดับท่ี ๓    จังหวัดระยอง 
ผู้บริหาร 
นายณัฏฐ์กฤศ  วงษ์พิทักษ์       ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่องใน   

วันครู ครั้งท่ี ๖๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   กลุ่มโรงเรียน 
ปลวกแดง 

ครู 
นางสาววัชริทร์  วารีเสาวคนธ์ รางวัลครูดีมีนวัตกรรมเด่น   สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา
ประถมศึกษา ระยอง 
เขต 1 

นักเรียน 
- - - 

 
 

 
        ตาราง 10 เกียรติคุณและผลงานที่ภาคภูมิใจ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 

 

ชื่อ-นามสกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านมาบยางพร       ตราพระราชทาน ผ่านการประเมินรอบ

ท่ีสาม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ
ไทย ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา   
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2562 - 
2566 

   มูลนิธิสมเด็จ      
พระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี 

       รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการประกวด
แข่งขันการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
Science Show   ปี 2565 

  สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา ระยอง 
เขต 1 

  

 

 


