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สารแสดงความยินดี 
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ  ๕๐ ป ี

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จาก 

  

นายภัครธรณ์  เทียนไชย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

  

กระผมในนามของส่วนราชการและพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี  ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง 
ในโอกาสที่โรงเรียนประภัสสรวิทยา  ได้บริหารจัดการคุณภาพทางการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ประจักษ์ 
สู่สังคมมาครบ 50 ปี (ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2511-ปัจจุบัน) 
       ขอเป็นก าลังใจแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือบริหารจัดการ  
และพัฒนาการเรียนการสอน ภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกระแสสังคม ไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจน 
ปรับตัวให้เท่าทันกับการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ขององค์กร 
       สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลสิรินาถ แห่งจังหวัดชลบุรี และ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน มีพละก าลังที่เข้มแข็ง 
มีก าลังกาย ก าลังใจที่ดี ประสบความสุขความเจริญก้าวหน้า ประสบความส าเร็จในชีวิต น าพา 
โรงเรียนประภัสสรวิทยา ให้ด าเนินกิจการไปด้วยความเสถียรมั่นคง รุ่งเรืองสืบไป 
  

 (นายภัครธรณ์  เทียนไชย) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

  
 
 

 

 
  
 

        
 
 
 
 
 
 



 

  สารแสดงความยินดี 
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ  ๕๐ ป ี

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จาก 

 

นายธานินทร์  ชลจิตต์ 
ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 

  

              การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ ในการจัด
การศึกษาจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ความร่วมมือ สนับสนุนและเกื้อกูลกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จะท าให้ผลของการจัดการศึกษาประสบความส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
       โรงเรียนประภัสสรวิทยา ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ส าคัญทางการศึกษา เพราะเป็นสถาบันที่ให้ความส าคัญ 
ในการจัดการศึกษาตามหลักปรัญชาการศึกษา เพ่ือการพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในมิติต่าง ๆ อย่างสมดุล 
เน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่ดีงาม ให้ความเข้มข้น ด้านภาษา 
พัฒนาทักษะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต จัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ความต้องการของสังคมในปัจจุบัน 
และอนาคต อย่างไรก็ตามเบื้องหลังความส าเร็จของโรงเรียน คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากรภายในสถานศึกษา 
และความร่วมมือจากบรรดาผู้ปกครองทุกท่าน ที่เป็นก าลังส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนให้สามารถด าเนินการไปให้มีประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จได้ดี 
       เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 50 ปีประภัสสร กระผมในนามศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ขอส่งความปรารถนาดี 
มายังบุคลากรของสถานศึกษา รวมถึงนักเรียนทุกคน ขอร่วมเป็นก าลังใจในการด าเนินงานต่าง ๆ ให้ส าเร็จ 
ลุล่วงตามท่ีมุ่งหวังทุกประการ และขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ประสบความส าเร็จในกิจการงานตลอดไป 
  

                                                                    

  
(นายธานินทร์  ชลจิตต์) 
ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

สารแสดงความยินดี 
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ  ๕๐ ป ี

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จาก 

  

นายณรงค์ชัย  คุณปลื้ม 
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข 

  

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2511  โดยแรกเริ่มนั้นเปิดท าการสอน ตั้งแต่ระดับ 
อนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
จากกระทรวงศึกษาธิการ  น าไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าในด้านการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ อีกท้ัง 
ยังให้ความส าคัญกับสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
การขยายตัวทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดระยะเวลา 50 ปี  โรงเรียนประภัสสรวิทยาได้พัฒนาศักยภาพ 
จนเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างสรรค์เยาวชนที่มีความรู้และความสามารถ ให้กับประเทศชาติอย่างมากมาย 
ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “มั่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีภาวะผู้น า สู่ความเป็นสากล บนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทย และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผู้เรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนประภัสสรวิทยา 
ล้วนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 
       เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี โรงเรียนประภัสสรวิทยานี้ ผมขออวยพรให้โรงเรียนประภัสสรวิทยา 
ประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและสร้างสรรค์เยาวชนให้มีคุณภาพต่อไป 
  

  
 (นายณรงค์ชัย  คุณปลื้ม) 

นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

สารแสดงความยินดี 
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ  ๕๐ ป ี

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จาก 

  

นายทวีป  กรณียกิจ 
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา 

  

ความจริงจังตั้งใจ  คือ กุญแจไขสู่ความส าเร็จ 
  

       ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนประภัสสรวิทยา ที่ฉลองการจัดการศึกษาครบ 50 ปี ย่อมเป็นสิ่งที่ชี้ชัดว่า  
การจัดการศึกษาของโรงเรียนประภัสสรวิทยา เป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นโรงเรียนที่มีค่าในการพัฒนาประเทศ  
มีบทบาทส าคัญในการศึกษา มีอิทธิพลในด้านการส่งเสริมความคิด พัฒนาสติปัญญา ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยม 
ตลอดจนชี้แนะวิถีการด าเนินชีวิตแก่ผู้เรียน จนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จจนปัจจุบัน 

  
                              

   

  
 (นายทวีป  กรณียกิจ) 

นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารแสดงความยินดี 
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ  ๕๐ ป ี

โรงเรยีนประภัสสรวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จาก 

  

  นายยุทธนา  สุภาภรณ์ 
                                             นายกเทศมนตรีต าบลเสม็ด 
  

             ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้มีโอกาสแสดงความยินดีเนื่องจากสถาบันการศึกษา 
ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ของโรงเรียนประภัสสรวิทยา ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมีหน้าที่หลักในการ 
ให้การศึกษาอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาในทุก ๆ มิติของชีวิต 
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติในอนาคต ให้เป็นผู้มีทักษะทั้งทางวิชาการ 
และทักษะทางสังคม ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม 
       โรงเรียนประภัสสรวิทยา เป็นโรงเรียนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเสม็ด และผมเองก็เป็นศิษย์เก่าคนหนึ่ง 
ได้เห็นการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนมาโดยตลอด จนกระทั่งครบ 50 ปี ในปีการศึกษา 2561 นี้ 
โรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
คู่คุณธรรม พร้อมมีภาวะผู้น า สู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ด าเนินชีวิตด้วยหลักปรัญชา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
       ผมขอร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ทุก ๆ ท่าน และขอให้ทุก ๆ ท่าน 
ประสบความสุข  ความเจริญ ขอเป็นก าลังใจให้กับทุก ๆ ท่าน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและ 
เยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติตลอดไป 
  
  
  

   
(นายยุทธนา  สุภาภรณ)์ 

นายกเทศมนตรีต าบลเสม็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารแสดงความยินดี 
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ  ๕๐ ป ี

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
                                                                   จาก 
 

นายเต็ม  เสืออ่วม 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ 

 

          ในนามส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑  กระผม  นายเต็ม  เสืออ่วม  ขอแสดงความ 
ยิ่งดีอย่างยิ่ง  ต่อประธานและคณะกรรมการบริหาร  ผู้อ านวยการโรงเรียน  คณะครูและบุคลากรทุกท่านของโรงเรียน
ประภัสสรวิทยา  ในโอกาสฉลองครบรอบ ๕๐ ปีประภัสสร 
          กระผมทราบว่า  โรงเรียนประภัสสร  ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๑  โดยมีวัตถุประสงค์  ให้บุตรหลานได้ใช้ความรู้  
ความสามารถอ านวยประโยชน์และพัฒนาสังคม  โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๗  มีนักเรียน
จ านวน ๑๕๒  คน  และได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียน  จนในปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล 
ประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีภาวะผู้น าสู่ความเป็นสากล  บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  และยึดหลักปรีชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากความร่วมแรงร่วมใจของประธานและคณะกรรมการบริหาร  ผู้อ านวยการโรงเรียน  คณะครู
และบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนประภัสสรวิทยา  ได้ร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจนโรงเรียนมีชื่อเสียงมา
อย่างยาวนานถึง ๕ ทศวรรษ 
          เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๕๐ ปี  โรงเรียนประภัสสรวิทยา  กระผมขออวยพรให้ประสบความส าเร็จในการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ  เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของผู้เรียน  สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป 
 
 

 
(นายเต็ม  เสืออ่วม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 สารแสดงความยินดี 
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ  ๕๐ ป ี

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 จาก 

  

ผศ.ดร.ปริญญา  ทองสอน 
หัวหน้าภาควิชาการจัดการเรียนรู้ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  

ขอแสดงความยินดี  กับทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา  จังหวัดชลบุรี ที่ได้เปิดด าเนินการสอนมาครบ 50 ปี   
ซ่ึงเป็นสิ่งที่สมควรยกย่องในด้านการจัดการศึกษาให้กับลูกหลาน ของจังหวัดชลบุรี 

หวังว่าอนาคตต่อ ๆ ไป ทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา คงเป็นหลักในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชน 
ในจังหวัดชลบุรีต่อ ๆ ไป 
  
  

  

       
ผศ.ดร.ปริญญา  ทองสอน 

หัวหน้าภาควิชาการจัดการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  สารแสดงความยินดี 
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ  ๕๐ ป ี

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 จาก 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อ่ิมสวาสดิ์ 
หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  

ผมรู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสแสดงความยินดีต่อโรงเรียนประภัสสรวิทยา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตลอดจน ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนของ 
โรงเรียนประภัสสรวิทยา ที่ได้เห็นการเจริญเติบโตของโรงเรียน ภายใต้การบริหารงานของ ดร.ชลกร ตันประภัสร์ 
การก าหนดงานฉลองครบรอบ 50 ปี ประภัสสร จะเป็นโอกาสของโรงเรียนที่จะให้สาธารณชนได้ชื่นชมผลงาน 
ของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ตลอดจนพัฒนาการรอบด้านของโรงเรียนประภัสสรวิทยาในปัจจุบัน 
       ในนามภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความรู้สึกชื่นชม 
และยินดีต่อภาระหน้าที่ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนประภัสสรวิทยา อย่างมีคุณภาพไปรับใช้สังคม 
และประเทศชาติ โรงเรียนประภัสสรวิทยา นับเป็นสถาบันการศึกษาท่ีผลิตผู้เรียน ให้มีส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม พัฒนาผู้เรียนให้เจริญงอกงามท้ังด้านจิตใจ และสติปัญญา มีความรับผิดชอบไปรับใช้สังคม 
       เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ประภัสสร ผมเชื่อม่ันว่าโรงเรียนประภัสสรวิทยา จะเจริญรุ่งเรือง 
ก้าวหน้าด้านการศึกษา ตลอดจนรักษาการสร้างชื่อเสียงของโรงเรียนประภัสสรวิทยา ที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และก้าวสู่ระดับโลก ขอความเจริญรุ่งเรืองมีแด่โรงเรียนประภัสสรวิทยาตลอดไป 
  
 

              
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิ่มสวาสดิ์) 

หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 สารแสดงความยินดี 
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ  ๕๐ ป ี

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จาก 

  

นางสาวพนมพร  วิริยานนท์ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองอ่างศิลา 

 

        การศึกษา เป็นกระบวนการทางสังคม ที่ท าให้บุคคลได้รับความรู้ ความสามารถ และสร้างประสบการณ์ 
ในชีวิต โรงเรียนประภัสสรวิทยา จัดการศึกษามาครบรอบ 50 ปี จึงเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา 
และความเจริญงอกงามที่ถ่ายทอดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นที่ยอมรับในสังคม  จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง 
ได้อย่างดีเยี่ยม 
       ในโอกาสการฉลองครบรอบ 50 ปี จึงขออวยพรให้โรงเรียนประภัสสรวิทยา เป็นสถาบันการศึกษาท่ี 
เจริญก้าวหน้า สร้างสรรค์ จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การจัดการศึกษา และเป็นที่ยอมรับในสังคมตลอดไป 
  
  
   
  

 
                                          (นางสาวพนมพร  วิริยานนท์) 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองอ่างศิลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

สารแสดงความยินดี 
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ  ๕๐ ป ี

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จาก 

  

นางประไพ  ชลวานิช 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา เทศบาลต าบลเสม็ด 

  

       เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนประภัสสรวิทยา ครบรอบวันสถาปนา 50 ปี ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2562 นี้  
ดิฉันขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้บริหาร คณะคุณครูและเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียนประภัสสรวิทยาทุกท่าน และชื่นชม 
บุคลากรของโรงเรียนที่ได้ด าเนินภารกิจมาอย่างเข้มแข็งเจริญรุดหน้าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เป็นที่ประจักษ์ต่อแวดวง 
การศึกษา ด าเนินงานและพัฒนางานของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับเทศบาลต าบล
เสม็ดมาโดยตลอด  ความส าเร็จของโรงเรียนประภัสสรวิทยา เกิดจากวิสัยทัศน์ ความทุ่มเทของผู้บริหาร  คณะคุณครู  
ทั้งอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนบุคลากรของโรงเรียนประภัสสรวิทยา ทุกท่าน ซึ่งต้องขอชื่นชมมา  ณ  โอกาสนี้ และขอ
เป็นก าลังใจให้ทุกท่านร่วมกันพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและองค์
ความรู้ใหม่ๆ ต่อไป 
       ในโอกาสนี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงอภิบาลรักษาให้
ผู้บริหาร คณะคุณครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนประภัสสรวิทยาทุกท่านประสบความสุข ความส าเร็จในชีวิต                       
มีพลานามัยสมบูรณ์ มีความพร้อมที่จะมีพลังพัฒนาประเทศ ด้านการผลิตบุคลากรสู่สังคมสืบไป 
  

 
 (นางประไพ  ชลวานิช) 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา เทศบาลต าบลเสม็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารแสดงความยินดี 
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ  ๕๐ ป ี

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จาก 

  

นางเรืองวิไล  วระโพธิ์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเสม็ด 

  

                 เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนประภัสสรวิทยา จะมีอายุครบรอบ 50 ปี ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2562 
ดิฉันขอแสดงความยินดีที่ทางโรงเรียน สามารถรักษามาตรฐานทางการศึกษา จนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ไว้วางใจ ให้
ผู้ปกครองของนักเรียน มอบบุตรหลานมาเรียน จนถึง 50 ปี 
       สุดท้ายนี้ ดิฉันหวังว่าทางโรงเรียนจะยังคงรักษามาตรฐานที่ดีให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป และขออวยพรให้ทาง 
โรงเรียนประภัสสรวิทยา คงอยู่คู่กับการศึกษาของจังหวัดชลบุรี และประเทศไทย ตราบนานเท่านาน 
  
  
  
   

  
 (นางเรืองวิไล  วระโพธิ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเสม็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารแสดงความยินดี 
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ  ๕๐ ป ี

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จาก 

  

นายพรชัย  พิศาลสิษฐ์กุล 
                            ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชลบุรี 
                                   และ ผู้แทน สช. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 
  

       โรงเรียนประภัสสรวิทยา  เปน็โรงเรียนเอกชนระดับแนวหน้า ในจังหวัดชลบุรี เป็นโรงเรยีนเอกชน 
ที่เป็นผู้น าทางด้านวิชาการ เป็นโรงเรียนที่น าแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถ 
บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม คณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยง 
แก้ปัญหา ในชีวิตจริง และสามารถน าไปบูรณาการ การเรียน ศิลปะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา 
พลศึกษา ได้อีกด้วย  รวมทั้งการประกอบอาชีพได้ในอนาคต โรงเรียนประภัสสรวิทยา ยงัได้มีการจัดการเรียน 
การสอน  ท ากิจกรรมสนับสนุน เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ น าไปสู่การสร้าง 
นวัตกรรม เตรียมพร้อมผู้เรียนในอนาคต ที่จะไปปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิต และการบริการที่ส าคัญต่ออนาคตของประเทศ เช่น การเกษตร 
อุตสาหกรรม การพลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้เรียน สังคม ชุมชน  และพลเมืองคุณภาพ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
       เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี โรงเรียนประภัสสรวิทยา จังหวัดชลบุรี ผมขอชื่นชมและ 
แสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับโรงเรียนเอกชนคุณภาพในจังหวัดชลบุรี และขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากร โรงเรียนที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น พัฒนาการศึกษา เพ่ือคุณภาพเยาวชนของประเทศชาติ ตลอดมา 
ขอให้ประสบความส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงตลอดไป 
  
  

  
 (นายพรชัย  พิศาลสิษฐ์กุล) 

                            ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชลบุรี 
                                   และ ผู้แทน สช. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 
 

 

 

 
 
 



 

สารแสดงความยินดี 
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ  ๕๐ ป ี

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จาก 

  

นางปัทมา  คุณสืบพงษ์พันธ์ 
นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี และผู้อ านวยการโรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 

   

       ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งโรงเรียนประภัสสรวิทยา ดิฉันขอแสดงความยินดีกับ คณะผู้บริหาร 
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ขอชื่นชมกับความเจริญก้าวหน้า ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประภัสสรวิทยา  
ที่พัฒนาด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอนที่ดี แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารทุกท่าน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
โรงเรียน มีวิสัยทัศน์ที่ดีตลอดมา 
       ในนามตัวแทนคณะกรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดชลบุรี ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย 
ขอประทานพรแก่คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ของโรงเรียนประภัสสรวิทยา 
ประสบแด่ความสุขความเจริญก้าวหน้า ขอเป็นก าลังใจร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา การเรียนการสอนของ 
โรงเรียนประภัสสรวิทยาตลอดไป 
  

  
(นางปัทมา  คุณสืบพงษ์พันธ์) 

                        นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี และผู้อ านวยการโรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารแสดงความยินดี 
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ  ๕๐ ป ี

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จาก 

  

ดร.อุไรวรรณ  ตันประภัสร์ 
                                                      ประธานกรรมการบริหาร 
  
       วันที่ 9 มีนาคม 2562  เป็นโอกาสที่มีความยินดี ได้พบครูในอดีต-ศิษย์เก่า จะมากน้อยแค่ไหน ก็ปราบปลื้มใจ
ที่สุด  ว่ายังมีชีวิตได้พบเห็นกันสักครั้ง แม้จะเป็นครั้งแรก เพราะตลอดชีวิตการท างานมาจนครบ 50 ปี เราก็ยัง 
มีโอกาสได้หวนมาพบกันอีกครั้งค่ะ 
       ขออวยพร ทั้งอาจารย์ทุกท่าน ศิษย์เก่าทุกๆ คน จงเจริญก้าวหน้า มีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะ 
และขอให้ทุกท่าน ให้ก าลังใจกับโรงเรียนประภัสสรวิทยา (ขาว-แดง) ให้เจริญอยู่ยั้งยืนยง 
  
                            

  
(ดร.อุไรวรรณ  ตันประภัสร์) 
ประธานกรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

สารแสดงความยินดี 
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ  ๕๐ ป ี

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จาก 

  

 อาจารย์ไชยยศ  ตันประภัสร์ 
กรรมการผู้จัดการ 

   

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่น  ให้เป็นสถานศึกษาท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
ต่อ การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว และตระหนักว่ารูปแบบการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ 
สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงาน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นของผู้เรียน แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการ 
เปลี่ยนแนวคิด ทฤษฎี การบริหารจัดการ การประกอบธุรกิจและอาชีพได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยในสังคมแห่งเทคโนโลยี 
สารสนเทศ อีกทั้งกิจกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายใต้กรอบกติกาของสัญญา และข้อตกลงต่าง ๆ ท าให้ 
วิถีชีวิต วิถีธุรกิจ และการประกอบอาชีพ เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ทางโรงเรียนจึงได้พยายามจัดระบบการเรียน 
การสอนให้มีการติดตามอยู่ตลอดเวลา  เพ่ือเป็นผลดีต่อผู้เรียน โดยปลูกฝังให้ยึดถือคุณสมบัติ 4 ประการ 

มีวินัย – ขยัน – พัฒนา – ตั้งใจแน่วแน่ 
เป็นหลักน าไปสู่ความส าเร็จ ของการเรียน การประกอบอาชีพ เพื่อด ารงชีวิตปัจจุบัน และอนาคตตลอดไป 

Discipline – Diligent – Develop – Deamination 
  

 
(อาจารย์ไชยยศ  ตันประภัสร์) 

กรรมการผู้จัดการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 สารแสดงความยินดี 
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โรงเรียนประภัสสรวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จาก 

  

รองศาสตราจารย์  ดร.อารมณ์  เพขรชื่น 
ที่ปรึกษา 

  

          “ประภัสสรวิทยา”  โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้  ตลอดระยะเวลา 50 ปี  ได้มุ่งม่ันกับการจัดการเรียนกสน
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ด้วยยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย  สร้างเสริมสมรรถภาพและศักยภาพด้านความรู้  
คุณธรรมค่านิยม  ทักษะชีวิตและทักษะการท างานในสาขาวิชาชีพต่างๆ  สร้างคนเก่ง ดี มีสุข  ให้กับสังคมเอ้ืออาทร   
มีความเป็นสากลที่ด ารงความเป็นไทย ฯลฯ 
           “ประภัสสรวิทยา”  สถาบันการศึกษาที่ผลิตก าลังทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในหลายสาขาวิชาชีพพัฒนาครูดี 
ครูเก่ง  ครูที่เป็น  “Teacher by Born”  ให้แก่สังคมไทย 
           “ประภัสสรวิทยา”  โรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลง  จาก  “มาตรฐานดี  กิจกรรมเด่น  เน้นวินัย”  เป็นแรง
บันดาลใจให้คิดสร้างสรรค์  กิจกรรมวันไหว้ครูที่ครูเป็นครูและเป็นพ่อแม่คนที่สองของลูกศิษย์  จะเป็น ”ผู้ให้”  ด้วยใจรัก
ศิษย์  จนศิษย์ซาบซึ้งใจ  รักและกตัญญูต่อครู  จึงน าดอกไม้มาบูชาพระคุณครู  และวันนั้นจะเป็นวันนัดหมายโดยไม่ต้อง 
มีการนัดหมายของ  “ครอบครัวขาว - แดง”  ว่าเราจะมาพบกัน มากราบครูของเราด้วยกัน  กิจกรรม “วันแห่ง
ความส าเร็จ”  ที่มีลักษณะเฉพาะ  “ครอบครัวขาว-แดง” ประกอบด้วยพ่อ แม่ ครู ศิษย์  จะร่วมกันจัดกิจกรรม 
“Graduate Day”  แสดงความยินดีในความส าเร็จทางการศึกษาโดยมีพ่อ แม่ เป็นผู้มอบวุฒิบัตรแห่งความส าเร็จจากครู
ให้แก่ลูกเรา พ่อ แม่ ครูเป็นหุ้นส่วนแห่งความส าเร็จร่วมกัน   
 “ประภัสสรวิทยา” ในปัจจุบันและในอนาคตจะมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาให้เด็กไทย ครูไทย และสังคมไทย  ให้
เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป (We will go on, on and on ...) 

 
 

 
รองศาสตราจารย์  ดร.อารมณ์  เพขรชื่น 

ที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารแสดงความยินดี 
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โรงเรียนประภัสสรวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จาก 

  

ดร.กิตติศักดิ์   ศรีชวนะ 
กรรมการ 

   

 ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ให้เกียรติข้าพเจ้าในการเขียนสารแสดงความยินดี  
กับทางโรงเรียนในการจัดงานร าลึกครบรอบ 50 ปี ข้าพเจ้าอาจกล่าวได้ว่าเป็นบุคคลแรกที่ได้เข้ามาสู่รั้วขาวแดง 
เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2511 จากท้องทุ่งนามีอาคารคอนกรีต 3 ชั้น ก่อสร้างข้ึนเป็นอาคารเรียนและมีอาคารไม้ 2 ชั้น 
ก่อสร้างขึ้นเป็นหอพักและโรงอาหาร ท่านอาจารย์อุไรวรรณ ตันประภัสร์ ได้บุกเบิก อาจารย์อารมณ์ ตันประภัสร์ 
อาจารย์ทัศนี นิลเปรม อาจารย์กิตติศักดิ์  ศรีชวนะ อาจารย์อรุณ รินทะวงษ์ และอาจารย์สุภาพรรณ เทียมเมธี ยุคแรก
เปิดรับชั้นอนุบาลถึงประถมเจ็ด มีทีมงานประมาณสิบกว่าท่าน ปี 2513 มีครบหลักสูตรอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปี 2514 อาจารย์อุไรวรรณ ได้เดินทางไปดูงานที่ประเทศหกรัฐอเมริกา ช่วงฉลองวันชาติอเมริกา ได้ดูงานถึง 19 รัฐ 
ท่านได้เก็บภาพงานเฉลิมฉลองรัฐต่าง ๆ เป็นที่มาของการก่อตั้งวงดุริยางค์ เริ่มจากเครื่องดนตรีข้างสนามกีฬาแห่งชาติ 
ไปจนถึงแหล่งใหญ่เวิ้งนครเกษม โรงเรยีนได้พัฒนาจากนักเรียนจ านวนร้อยเป็นจ านวนพัน และมีการขยาย 
รับมัธยมปลาย ในปี 2526 ได้มีการสร้างอาคารคอนกรีต 4 ชั้น รองรับการขยายของนักเรียน แต่นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงท าให้ท่านอาจารย์อุไรวรรณ เปลี่ยนนโยบายแบบสายฟ้าแลบยื่นเรื่องขออนุญาต 
เปิดหลักสูตรอาชีวศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจในปี 2527 โดยได้ทีมงานปรึกษาจากสถาบัน 
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ โรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้อบรมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ ในระดับชั้น 
ตัวประโยค ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ในจังหวัดชลบุรี เมื่อเปิดระดับมัธยมได้จัดท าหลักสูตรให้นักเรียนได้เรียน 
หลากหลาย ทั้ง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่าง ๆ และวิชาชีพ จนได้รับรางวัลโรงเรีนผู้น าการใช้หลักสูตร 
ด้านศิลปะ อาจารย์เปล่งพรรณ์  เชาว์สังเกตุ ได้ฝึกนักเรียนส่งผลงานประกวดได้รับรางวัลทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศมากมาย ด้านดนตรีท่านอาจารย์อุไรวรรณ ตันประภัสร์ สนใจดนตรีมาก ได้สร้างวงดุริยางค์ให้ยิ่งใหญ่ 
มีการส่งเข้าแข่งขันทั้งระดับประเทศและระดับโลก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Drum Line World Championship 

ท่านได้เขียนบทเพลงประจ าโรงเรียนโดยให้วงธินตศร ใส่ท านองและดนตรีโดยให้วงดุริยางค์ทหารอากาศมาบรรเลง 
จากความก้าวหน้าที่ข้าพเจ้าได้ติดตามสร้างลูกศิษย์ให้เก่งกล้าเปรียบเสมือนกระจายเมล็ดพันธุ์ การพบกันในครั้งนี้ 
หวังว่าแต่ละคนคงมีสิ่งดี ๆ มาเล่าสู่กันฟัง และเก็บความสัมพันธ์นั้นไว้ ตลอดกาล 
  

 
 (ดร.กิตติศักดิ์   ศรีชวนะ) 

กรรมการ 
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โรงเรียนประภัสสรวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จาก 

  

ดร.สุชีลา  ตันประภัสร์ 
กรรมการ 

  

 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนประภัสสรวิทยา ที่ได้ด าเนินการมายาวนานต่อเนื่องจนครบรอบปีที่ 50 
(ก่อตั้งปี พ.ศ.2511 ถึง ปี พ.ศ.2561) ของการจัดการศึกษา ที่สร้างสรรค์เยาวชน บุคลากร ที่มีคุณภาพ ทั้งด้าน 
ความรู้ ความคิด คุณธรรม จริยธรรม พลานามัย และสุนทรียภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ทักษะกระบวนการ STEM ที่มีจิตส านึกร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประหยัดพลังงาน และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น บัดนี้เวลาที่ล่วงเลยมาถึงปีที่ 50 พวกเรา ขาว-แดง ผ่านการ 
ต่อสู้จนพบกับความส าเร็จของลูกศิษย์แต่ละรุ่นๆ จนเติบโตมีครอบครัว มีอาชีพการงานที่มั่นคง มีเกียรติยศ 
และมีความสุข เป็นบุคลากรส่วนหนึ่งที่ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมบ้านเมือง สู่ความรุ่งโรจน์ ดังนั้นพวกเรา 
ผู้บริหาร-คณาจารย์ รุ่นก่อนๆ ถึงปัจจุบัน ศิษย์เก่าท่ีผ่านสถาบันแห่งนี้ รู้สึกภาคภูมิใจ และชื่นชมยินดีกับ 
ภาพผ่านที่ประทับใจและขอปณิธานที่จะก้าวไปข้างหนู่การศึกษาของชาติ สืบสานภารกิจการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผล 
เพ่ือสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองในประเทศชาติสืบไป 
  
  

 

  
 (ดร.สุชีลา  ตันประภัสร์) 

กรรมการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารแสดงความยินดี 
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ  ๕๐ ป ี

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จาก 

  

ดร.ไตรเทพ  ประทุมนนท์ 
ที่ปรึกษา 

  

เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 50 ปี กระผมในนามของครูเก่า ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ 
ณ โรงเรียนแห่งนี้  ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร คุณครู นักเรียน และศิษย์เก่า มา ณ โอกาสนี้ 
ซ่ึงโรงเรียนประภัสสรวิทยา นับว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ และเป็นโรงเรียนชั้นน ามาตั้งแต่ได้ก่อตั้งมาในอดีต 
จนถึงปัจจุบัน บุคลากร เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และศิษย์ที่จบจากสถาบันแห่งนี้  ก็ได้มีต าแหน่งหน้าที่ 
การงานที่ดี ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง 
       ข้าพเจ้า ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน ที่ได้สร้างให้เยาวชน ได้เป็นพลเมืองดี และหวังว่า 
โรงเรียนประภัสสรวิทยา จะมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป เพื่อให้เยาวชนได้อาศัยเป็นแหล่งวิชาการ และ 
ประสบการณ์ชีวิต เพื่ออนาคตต่อไป 
  
  
  

    
                                                      (ดร.ไตรเทพ  ประทุมนนท์) 

ที่ปรึกษา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติโรงเรียนประภัสสรวิทยา 

ประวัติโรงเรียนประภัสสรวิทยาได้เริ่มถือก าเนิด เมื่อ พ.ศ.2511 โดยคุณชิต และคุณพะเยาว์ ตันประภัสร์ ได้จัดหาทุน
ประมาณ   4 ล้านบาท ซื้อที่ดินต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองจังหวัดชลบุรี และจัดสร้างอาคารตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ มอบให้
อาจารย์อุไรวรรณ ตันประภัสร์ พร้อมคณะครูอีก 13  ท่าน ด าเนินงานด้วยมีวัตถุประสงค์ให้บุตรหลานที่ส าเร็จการศึกษา
ทางด้านการสอน มีโอกาสได้ท างานตามแนวทางท่ีได้รับการฝึกฝนมา ตลอดจนเล็งเห็นว่าการลงทุนทางด้านการศึกษานั้น 
ย่อมจะอ านวยประโยชน์และพัฒนาสังคมได้อย่างก้าวหน้าขึ้นตามล าดับด้วยความร่วมมือร่วมร่วมใจของคณะครู ร่วมกัน
สร้างสรรค์จัดการศึกษาให้เยาวชนของชาติอย่างมีคุณภาพ 

 

ประวัติความก้าวหน้าของโรงเรียน 

พ.ศ.2511 - พ.ศ.2520 

พ.ศ. 2511 จัดตั้งโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 7 มีอาคารเรียน 2 ชั้น 1 หลังในเนื้อที่ 9 ไร่ 85 
ตารางวา มีจ านวนนักเรียน 152 คน 

 

พ.ศ.2511 - พ.ศ.2516 
อาจารย์อุไรวรรณ ต้นประภัสร์ รับต าแหน่งผู้จัดการโรงเรียนประภัสสรวิทยา 

 
พ.ศ. 2512 สร้างอาคาร 3 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว 5 ห้องเรยีน 1 หลัง  
เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 13 ห้องเรียน 
พ.ศ. 2513 ขยายชั้นเรียนเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อเติมอาคาร 3  
เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 10 ห้องเรียน 
 
 



 

พ.ศ. 2514 ต่อเติมอาคาร 1 เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น จ านวน 15 ห้องเรียน 
เปิดสอนอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 22 ห้องเรียน ผลการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เป็นอับดับ 1 
ของจังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. 2515 สร้างอาคารชั้นเดียวอาคาร 5 แผนกอนุบาล  
จ านวนห้องเรียนทั้งหมด 26 ห้องเรียน 

 
พ.ศ. 2516 สร้างอาคารคอนกรีต 3 ชั้น 1 หลัง แทนอาคารโรงจอดรถเดิม  
เพ่ือใช้เป็นอาคาร 7 โดยชั้นล่างเป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ชั้นสองเป็นห้องสมุด และชั้นสามเป็นห้องดนตรี 

 

 
 
พ.ศ.2521 - พ.ศ.2530 
พ.ศ. 2521 เปิดรับสมัครหลักสูตรใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวนห้องเรียนระดับชั้น
อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 39 ห้อง 
พ.ศ. 2522 ซื้อที่ดินเพ่ิม 6 ไร่ จ านวนห้องเรียนขั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 47 ห้องเรียน 
พ.ศ. 2523 เปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 (ม.ศ.3,ม.3) จ านวน 5 ห้องเรียน  เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.4 และ ม.ศ.5 จ านวน 52 ห้องเรียน 
พ.ศ. 2524 เข้าร่วมสัมมนาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์ภาษาอาเซียน ประเทศสิงคโปร์ 
พ.ศ. 2526 
❖ มีอาคารเรียน 8 อาคาร 57 ห้องเรียนรวมมีเนื้อที่ 25 ไร่ 5 งาน 201 ตารางวา 
❖ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้น าการใช้หลักสูตรโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน 
❖ ก่อสร้างอาคารคอนกรีต 4 ชัน้ 26 ห้องเรียน 1 หลัง 
❖ อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น 1 หลัง 



 

 

 
พ.ศ 2527 โรงเรียนได้รับการประเมินโครงการโรงเรียนผู้น าการใช้หลักสูตรกับโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน มี
อาคารเรียน 9 อาคาร และได้พัฒนา การจัดการศึกษาให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมทางด้าน
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ของจังหวัดชลบุรีโดยผู้บริหารได้จัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ขึ้นมา
ในพ้ืนที่ต่อเนื่องกับโรงเรียนประภัสสรวิทยา เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เตรียมผลิตนักเรียน 
นักศึกษาท่ีมีทักษะอาชีพ ป้อนตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และส าหรับโรงเรียนประภัสสรวิทยาก็ยัง
ด าเนินการจัดการศึกษาสายสามัญศึกษาต่อไปอย่างมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 



 

พ.ศ.2527 - พ.ศ.2530 
อาจารย์กิตติศักดิ์ ศรีชวนะ ด ารง ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 

 
พ.ศ.2530 - พ.ศ.2532 
อาจารย์วรรณา ตันประภัสร์ ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนประภัสสรวิทยา 

 
พ.ศ.2531 - พ.ศ.2540 
พ.ศ. 2533 เริ่มโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตรฉบับปรับปรุง (2533) ร่วมกับกรมวิชาการ 
❖ ได้เข้าร่วมโครงการการโรงเรียนร่วม พัฒนาหลักสูตรปรับปรุง กับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2534 ได้ปรับปรุงอาคาร 8 จ านวน 8 ห้อง เปิดเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์,ห้องปฎิบัติการภาษา 
พ.ศ. 2536 

 
❖ อาจารย์สุชีลา ตันประภัสร์ รับต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
❖ ปรับปรุงห้องส านักงานวิชาการและห้องประชุมใหญ่ 
❖ ปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
❖ ปรับปรุงห้องส านักงาน ธุรการ และห้องประชุมส านักงาน 
❖ ปรับปรุงสนามฟุตบอลเป็นสนามคอนกรีต 

พ.ศ.2537 มีอาคารเรียน 4 หลัง 27 ห้องเรียน ห้องประกอบการ 9 ห้อง 
❖ ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 1 และ อาคาร 8 โดยทาสีภายใน 
❖ ปรับปรุงห้องส านักงานตกแต่งพ้ืนที่บริเวณปฎิบัติงานของครูและอาจารย์ใหญ่ 
❖ ปรับปรุงห้องพิมม์ห้องพิมพ์ดีด และห้อง Lab ภาษา พร้อมติดตั้ง 
❖ เครื่องปรับอากาศ 



 

❖ ปรับปรุงหอพักนักเรียน แยกหอพักชายและหอพักหญิง 
❖ ปรับปรุงอาคาร 7 ห้อง 711 เป็นห้อง Minitheatre จุที่นั่งได้ 78 ที่นั่ง 
❖ ปรับปรุงโรงอาหาร 

พ.ศ. 2538 มีอาคารเรียน 8 หลัง ห้องเรียน 27 ห้อง ห้องประกอบการ 9 ห้อง 
❖ ปรับปรุงบริเวณหอพระและปรับปรุงที่นั่งพัก 

พ.ศ. 2539 พัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน โดยหลังจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายปฎิรูปการศึกษา 
โรงเรียน ได้พัฒนาการจัดการศึกษา โดยเริ่มจัดท าธรรมนูญโรงเรียนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน (พ.ศ.2540 -  2544) และได้ด าเนินต่างๆ ตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้ในธรรมนูญโรงเรียน 
พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2550 
พ.ศ 2541 ปรับธรรมนูญโรงเรียนสู่แผนพัฒนาโรงเรียน โดยคณะผู้บริหารและครูได้  ท าแผนพัฒนาโรงเรียน (พ.ศ. 2541 
-  2545) ขึ้นมากับการด าเนินงานของโรงเรียนแทนธรรมนูญโรงเรียนฉบับเดิม 
พ.ศ. 2542 เมื่อได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาแล้วเป็นเวลา 3 ภาคเรียน  ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน มีมติว่า การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้ผลดีระดับหนึ่ง สมควรเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองเพ่ือขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเอกชน ผู้บริหารมีความเห็นชอบจึงได้ด าเนินการดังกล่าว ซึ่งได้รับการ 
ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนจากคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2543 
พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา โดยส านักงาน
คณะกรรมการกาศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับรองมาตรฐาน ครบทั้ง 3 ระดับคือ ระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเป็นระยะเวลา 5 ปี และโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียน
น าร่อง การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 

 
❖ ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา, ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 

พ.ศ. 2545 
❖ โรงเรียนน าร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 โดยกระทรวงศึกษาธิการ 
❖ โรงเรียนน าร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 โดยกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 โรงเรียนปรับโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน เปลี่ยนต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้อ านวยการ โดยแบ่งการ
บริหารงานเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ,ฝ่ายกิจการนักเรียน,ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายบริการโดยมีผู้รับใบอนุญาตเดิม
ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ คือ นายไชยยศ ตันประภัสร์ และในปีนี้โรงเรียนได้การ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาการศึกษาปฐมวัย และประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
❖ โรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตร Mini English Course และสอนเสริมภาษาจีนและญี่ปุ่น 
❖ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาเด็ก รายการสภาเด็ก ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  



 

พ.ศ. 2548 โรงเรียนครบรอบปีที่ 36 ของการก่อตั้งจึงได้จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงามตามธรรมชาติโดย
จัดสวนสวยจากวัสดุรีไซเคิล มีชื่อว่า “อุไรวรรณวนา” 

 
พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2550  
❖ ก่อสร้าง Walk way บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเพ่ือความสะดวกในการใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรมต่างๆ 

 
❖ ก่อสร้างสระว่าย จ านวน 2 สระ เป็นสระมาตรฐานขนาด 12.5 x 25 เมตร และสระเด็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

8 เมตร รวมทั้งหลังคาคลุมสระและอัฒจันทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

❖ เปลี่ยนเครื่องแบบนักเรียน 
▪ ยุคแรกเริ่ม(พ.ศ. 2511 –  2534) 

 
▪ ยุคกลาง(พ.ศ. 2535  –  2548) 

 
 

▪ ปัจจุบัน(พ.ศ. 2548  –  ปัจจุบัน) 

 

 

 



 

พ.ศ. 2550 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนแกนน าเศรษฐกิจพอเพียง โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
พ.ศ 2551 ปรับปรุงอาคารอนุบาล โดยสร้างอาคารเตรียมอนุบาลหลังใหม่ โรงอาหารและปรับปรุงอาคารเรียนเก่าให้มี
สถานที่สวยงามและเหมาะสมต่อการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเพ่ิมเติมอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
❖ ก่อนการปรับปรุง 

 
❖ หลังการปรับปรุง 
❖ โรงเรียนเริ่มใช้หลักงานสูตรการสอนภาษาจีนทุกระดับชั้น 
❖ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนน าร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 โดย

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 
พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เครือข่าย ขับเคลื่อนจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2553 ปรับปรุงทาสีอาคาร 8 ให้สอดคล้องกับอาคาร 1 
พ.ศ. 2555 โรงเรียนสูญเสียกรรมการบริหารโรงเรียน รศ.ดร.โชติ เพชรชื่น 
พ.ศ. 2556 ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนประภัสสรวิทยา 
พ.ศ. 2560 ดร.ไตรเทพ ประทุมนนท์ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนประภัสสรวิทยา 
พ.ศ. 2561 ดร.ชลกร ตันประภัสร์ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนประภัสสรวิทยา 
 

 

 

 



 

ผลงานดีเด่น / เกียรติประวัติ 

พ.ศ. 2526  
❖ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พ.ศ. 2527 
❖ ได้รับการคัดเลือกเป็นแทนโรงเรียนระดับอ าเภอเมืองชลบุรี ในการประกวดมารยาท 

พ.ศ. 2529 

 
❖ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากกระทรวงศึกษาธิการ 
❖ ได้รับรางวัลผลงานศิลปะจากการเข้าร่วมการประกวดศิลปะนานาชาติจากประเทศชิลี,สิงคโปร์,อิรัก 
❖ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรด้านกรรม,จิตรกรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2530 
❖ กองลูกเสือสามัญได้รับเป็นตัวแทนของจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมสวนสนามในวันสถาปนากิจการลูกเสือ 

พ.ศ. 2531 
❖ ได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกสถานศึกษาจริยศึกษาดีเด่น และเสริมสร้างวินัยดีเด่น 

พ.ศ. 2534 
❖ ได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด 
❖ ได้รับรางวัลชมเชยการคัดเลือกสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขตศึกษา 12 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
❖ ได้รับรางวัลการจัดค่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
❖ ได้รับรางวัลการแข่งขันเล่านิทานในระดับประถมศึกษา  จากผู้อ านวยโรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ 

พ.ศ. 2535 – 2536 
❖ ได้รับรางวัลเกียรติยศเป็นโรงเรียนที่รับผิดชอบและช่วยเหลือในกิจกรรม  การแข่งขันทักษะสามัญศึกษา ในวัน

การศึกษาเอกชนครั้งที่ 4-5 
❖ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแห่เทียนพรรษา โดยยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี 

พ.ศ. 2538 
❖ ได้รับรางวัลจัดกิจกรรมร าลึกพระแม่ ในสถานศึกษาดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

พ.ศ 2539 
❖ ได้รับโล่เกียรติคุณ การจัดนิทรรศการเนื่องในปีกาญจนาภิเษก จากสมาคมยุวพุทธิกสมาคม จังหวัดชลบุรี 
❖ รางวัลชนะเลิศงานแห่เทียนจ าน าพรรษาประจ าปีจังหวัดชลบุรี 
❖ ชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิคแดนซ์ จังหวัดชลบุรี ระดับประถมศึกษา 
❖ รองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขันแอโรบิคแดนซ์จังหวัดชลบุรี ระดับมัธยมศึกษา 

 



 

พ.ศ. 2540  
❖ ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ดีเด่น จากส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดชลบุรี 
❖ ได้รับรางวัลพระราชทาน”ห้องสมุดดีเด่น” จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2541 
❖ ครูผู้สอนระดับอนุบาล ประถม และระดับมัธยมได้รับรางวัลครูดีเด่น ของคณะกรรมการคุรุสสภาจังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. 2542 
❖ ได้รับรางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรม“หนูร่วมด้วยช่วยฟื้นวิกฤตเศรษกิจชาติ ระดับจังหวัด 

พ.ศ. 2543 
❖ ได้รับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษา โดยคณะกรรมการจาก

กระทรวงศึกษาธิการ 
❖ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราขทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เขตการศึกษา 12 
❖ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาเอกชน จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 
❖ ครูผู้สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาได้รับรางวัลครูดีเด่นคุรุสภา 
❖ ครูผู้สอนศิลปะระดับมัธยมศึกษาได้รับรางวัลดีเด่น จากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาสามัญกลุ่มที่ 3 จังหวัดชลบุร ี
❖ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ระดับประเทศ โดยสมาคม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย 
พ.ศ. 2544 
❖ ครูต้นแบบ ระดับประเทศ สาขาวิทยาศาสตร์ จากส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (สกศ). 
❖ รางวัลชนะเลิศ การประกวดรถ และรูปขบวนแห่เทียนจ าน าพรรษา อ าเภอเมือง  จังหวัด ชลบุร ี
❖ ชนะเลิศการประกวด การแสดงกลวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาคกลาง

และภาคตะวันออก และรางวัลชมเชยระดับประเทศโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับบริษัทนาน
มีบุ๊คส์จ ากัด 

❖ รางวัลเหรียญเงินจ านวน 2 เหรียญ เหรียญทองแดง  1 เหรียญ และรางวัลชมเชม จ านวน 3 รางวัล การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ระดับประเทศโดยสมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีศึกษาไทย 

❖ รางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอเมืองชลบุรี 
❖ รางวัลเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษาอ าเภอ

เมืองชลบุรี 
❖ รางวัลครูดีเด่น คุรุสภาจังหวัดชลบุรี 4 รางวัล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 รางวัล สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 รางวัล 

และสาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ 1 รางวัล 
พ.ศ. 2545 
❖ รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น ทุกกลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 

กลุ่มท่ี 3 จังหวัดชลบุร ี
❖ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คะแนนรวมการแข่งขันทักษะวิชาการ เนื่องในงานมหกรรมการศึกษาเอกชนอ าเภอ

เมืองชลบุรี 
 



 

❖ รางวัลคะแนนรวมสูงสุด วิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ โครงการอัจฉริยะสมองไว จิ๋ว แจ๋ว จ๊าบ เจ๋ง จัดโดย
โรงแรมรัตนะ ร่วมกับสมาคมพ่อค้าจังหวัดชลบุรี 

 

พ.ศ.2546 

❖ ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ 2 รางวัล และเข้าเฝ้ารับพระราชทาน
เหรียญรางวัลจาก  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  เมื่อวันที่ 3 
มกราคม 2547 

   
 
❖ ได้รับรางวัลสถานศึกษารักการอ่าน “โครงการรักการอ่านสานสู่ฝัน” 7 สาขา โดยเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 

พ.ศ. 2547 

❖ รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาระดับชาติ 2 รางวัล คือเหรียญ
เงิน“ขลุ่ยไทย เสียงใสด้วยวัสดุใกล้ตัว” 

     
❖ เหรียญทองแดง “การ์ตูนวิทยาศาสตร์ : Science Animation” 

 
❖ รางวัลที่ 3 การประกวดแห่เทียนพรรษา ของสมาคมยุวพุทธิกศมาคมชลบุรี ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับ

เทศบาลเมืองชลบุรี 

 

 



 

พ.ศ. 2548 

❖ รางวัล “ครูดีในดวงใจ” (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์) โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
❖ รางวัลเหรียญทอง ตัวแทนเขต 3 การแข่งขันว่ายน้ าราชบุรีเกมส์ ฉลามชลเกมส์ และกีฬาดาวรุ่งมุ่งทีมชาติรางวัล

ศิลปะนานาชาติ “Pentel Award” จากประเทศญี่ปุ่น 
❖ รางวัลเหรียญทองแดง  “เกมเศรษฐี”  โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ  โดยสมาคม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย 
พ.ศ. 2549 

❖ ได้รับยกย่องเป็นโรงเรียนที่มีปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Praction) ด้านการออกแบบกระบวนการเรียนบูรณาการ 
 

    
❖ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดงโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ เรื่อง “วิทยาศาสตร์ชวน

อนุรักษ์ป่าชายแลน” 

    
❖ ได้รับการสนุนแผงโซล่าเซลล์จากประกวดโครงงาน Solar Challenge โดยกระทรวงพลังงาน เรื่อง“เตาขนมจาก

พลังงานแสงอาทิตย์” 

   
 

❖ รางวัลสิ่งประดิษฐ์จินตนาการ (Honda Asimo Super Idea Contest 2) ชั้น ป.5 – ป.6 ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก จากรายการซุปเปอร์จิ๋ว 

 

 



 

❖ รางวัลชมเชยโครงการภาษาไทยช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 –ป.6) เรื่อง “ภาษาพาชมมาลี” โดยเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี
เขต 1 

❖ รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น รองผู้บริหารดีเด่น และครูดีในดวงใจ โดยเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 

 
❖ รางวัลสถานศึกษาดีเด่น โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
❖ คณะครูรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 

พ.ศ. 2550 

❖ คณะครูรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์, ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 

 
❖ รางวัลครูดีในดวงใจ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 

 
 

❖ โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รอบสอง โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ระดับดีมาก 

 
❖ รางวัลชมเชยโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ 2 รางวัล โดยสมาคมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีศึกษาไทย 



 

❖ รองชนะเลิศอับดับ 1 การแข่งขันสะกดค า ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) โดยส านักงานเขต พื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1 

พ.ศ. 2551 

❖ รางวัลดีเด่นจากการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” จัดโดยศาลแขวงจังหวัดชลบุรี  

 

 

 

    

❖ รางวัลเหรียญทอง,เหรียญเงินและเหรียญ  ทองแดง จากการแข่งขันเทควันโดเฉลิมพระเกียรติ 

    

❖ รางวัลชมเชยระดับประเทศ โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทประยุกต์ใช้งาน ระดับมัธยมศึกษาจัดโดยสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เป็นโรงเรียนเดียวในภาคตะวันออกทีเข้ารอบ) 

 

❖ รองชนะเลิศอับดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออกจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   

 

❖ รางวัลดีเด่น จากการประกวดวาดภาพ ในงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก จัดโดยคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 

 

    



 

❖ รางวัลชนะเลิศ ฟุตบอล 7 คน “อ่างศิลาคัพ 2008” จัดโดยเทศบาลต าบลอ่างศิลา 
❖ รางวัลชนะเลิศ ฟุตบอล 7 คน “ศุทธรัตน์วัฒนาลัยคัพ 2008”จัดโดยโรงเรียนศุทธรัตน์วฒันาลัย   

 

พ.ศ.2552 

❖ ผู้บริหารได้รับรางวัล ผู้บริหารดีในดวงใจ 

 

❖ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษา แบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง  จากกระทรวงศึกษาธิการ   

 
พ.ศ.2553 
❖ รางวัลชนะเลิศขบวนแห่เทียนพรรษา จังหวัดชลบุรี 

 

   
❖ รางวัลชนะเลิศ ฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (อ่างศิลาคัพ) 

 

พ.ศ.2554 
❖ รางวัลชนะเลิศขบวนแห่เทียนพรรษา จังหวัดชลบุรี 

   



 

❖ โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รอบสาม   โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  

    

พ.ศ. 2555    
       สถานศึกษาได้รับรางวัล “ชนะเลิศ”การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา จังหวัดชลบุรี  เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 
จากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  

    
 
        -สถานศึกษาได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2” การประกวดระเบียบ แถวลูกเสือ เนตรนารีระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
          - สถานศึกษาได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2” การแข่งขันแอโรบิคด๊านซ์ ต้านยา  เสพติด จากเทศบาลเมือง
อ่างศิลา 
พ.ศ. 2556    
- สถานศึกษาได้รับรางวัล “ชนะเลิศ”การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดชลบุรี   เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา        
  จากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบรุี  

   
- สถานศึกษาได้รับ “รางวัลทีมที่มีคะแนนสูงสุด” ในการเข้าแข่งขันว่ายน้ า YWCA   อมตะนครจากสมาคม YWCA 
- สถานศึกษาได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2” ประเภทการจัดบอร์ดนิทรรศการ  วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ.2557 

❖ รางวัลชนะเลิศขบวนแห่เทียนพรรษา จังหวัดชลบุรี 

    



 

❖ รางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา  เรื่อง “เขย่าเพ่ือเปลี่ยน”  
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจ าปี 2557  ณ ศูนย์วิทนาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ท้องฟ้าจ าลอง 
กรุงเทพมหานคร 

 

พ.ศ.2558 

รางวัล โรงเรียนแห่งการแบ่งปันผลงาน คลิป วีดิโอความเป็นไทย ICT Youth Challenge จาก
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 

รางวัลเหรียญเงิน โล่และเงินรางวัลของกรมพลศึกษา การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ ๓๕ ณ อาคารกีฬานิมิตรบุตร สนามศุภชลาศัย (สนามกีฬาแห่งชาติ)   

 

รางวัล ยอดเยี่ยมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอนุบาล  2 ถึง 3  โครงงานเรื่อง นมมหัศจรรย์  จากศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  (ท้องฟ้าจ าลอง)  

 

รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา การประกวดวาดภาพ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 13   งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ
ประกวด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา  เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรม  จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

 

 



 

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  การแข่งขันว่ายน้ า โรงเรียนเตรียมทหาร  แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 14 

 

พ.ศ.2559 

❖ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ขบวนแห่เทียนพรรษา จากยุวพุทธิกสมาชิกสมาคม ชลบุรีร่วมกับศูนย์วัฒนธรรม จังหวัด
ชลบุร ี

   
 

❖ รางวัลเหรียญทองแดงพร้อมโล่,เกียรติบัตร พร้อมเงินจ านวน 10,000 บาท 
จากการประกวด“วอดรัมไลน์และคัดเลอร์การ์ด” ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

      

 

รางวัลชมเชย “การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

พ.ศ.2560 

❖ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ขบวนแห่เทียนพรรษา จังหวัดชลบุรี   จากยุวพุทธิกสมาชิกสมาคม ชลบุรีร่วมกับศูนย์
วัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี 



 

 

 
โครงการโรงอาหารปลอดภัย ปลอดโรคในโรงเรียน ประจ าปี 2560 และได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร  
ระดับ "ดีมาก" ประจ าปี 2560  โดยส านักงานสาธารณสุข อ.เมืองชลบุรี กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล
ต าบลเสม็ด 

 

ได้ร่วมจัดนิทรรศการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพจังหวัดชลบุรี ประจ าปี2560  จังหวัด ชลบุรี
ร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 

 

ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานเปิดบ้านวิชาการ "Klangdon Open House 2018" จัดโดยโรงเรียนอนุบาลวัด
กลางดอนเมืองชลบุรี  สมาคมโรงเรียนเอกชน 

 

พ.ศ.2561 

❖ ได้รับตราพระราชทาน“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”ปีการศึกษา 2561-2563 

 

 

 

 



 

ได้รับเกยีรติบัตรโรงเรียนผู้น า หลักสูตร เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา  

     ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ.ชลบุร ี

 

❖ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ขบวนแห่เทียนพรรษา จังหวัดชลบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 
 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  64  ปีการศึกษา  2557 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  จังหวัดนนทบุรี 
  

ที ่ รายการ ผลการแข่งขัน 

1 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 

  

 
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ครั้งที่64  ประจ าปีการศึกษา 2557 

ที ่ รายการ ผลการแข่งขัน 

1 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 เหรียญทอง เป็นตัวแทนเขต 

2 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน (ป.4-ป.6) เหรียญทอง 

3 การประกวดมารยาทไทย  (ป.1-ป.3) เหรียญทอง 

4 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 เหรียญทอง 

5 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 เหรียญทอง 

6 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

7 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

8 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

9 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech (ป.1-ป.3) เหรียญทอง 

10 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย เหรียญทอง 

11 การปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย เหรียญทอง 



 

ที ่ รายการ ผลการแข่งขัน 

12 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ (ป.4-ป.6) เหรียญเงิน 

13 การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

14 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1   (ป.4-6) เหรียญเงิน 

15 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) (ป.4-ป.6) เหรียญเงิน 

16 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

17 การประกวดมารยาทไทย  (ป.4-ป.6) เหรียญเงิน 

18 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  (ป.4-ป.6) เหรียญเงิน 

19 การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

20 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

21 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

22 การแข่งขัน   "ศิลป์สร้างสรรค์"ป.4-ป.6 เหรียญเงิน 

23 การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) (ป.4-6) เหรียญเงิน 

24 การจัดสวนถาด แบบแห้ง  (ป.4-6) เหรียญเงิน 

25 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book) ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

26 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

27 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech(ป.4-ป.6) เหรียญเงิน 

28 การแข่งขันการเล่านิทาน Story Telling  (ป.4-ป.6) เหรียญเงิน 

29 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

30 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย เหรียญเงิน 

31 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความส าคัญ (ป.1-ป.3) เหรียญทองแดง 

32 การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.1-ป.3 เหรียญทองแดง 

33 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความส าคัญ (ป.4-ป.6) เหรียญทองแดง 



 

ที ่ รายการ ผลการแข่งขัน 

34 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ(ป.4-ป.6) เหรียญทองแดง 

35 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 

36 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2)ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 

37 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 

38 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 

39 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 

40 การแข่งขัน   "ศิลป์สร้างสรรค์"ป.1-ป.3  เหรียญทองแดง 

41 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม (ป.1-ป.3) เหรียญทองแดง 

42 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 

43 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 

44 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (ป.1-3) เหรียญทองแดง 

45 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 

46 การแข่งขันการพูดภาษาจีน (ป.4-ป.6) เหรียญทองแดง 

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 

  



 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปีการศึกษา 2558 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  65  ปีการศึกษา 2558  จังหวัดอ่างทอง 

ที ่ รายการ ผลการแข่งขัน 

1 การแข่งขันระบ ามาตรฐาน  ป.4-ป.6 เหรียญเงิน 

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่ฯ   ครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 2558  

ที ่ รายการ ผลการแข่งขัน 

1 การแข่งขันระบ ามาตรฐาน   ป.4-ป.6 ชนะเลิศ 

2 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ1 

3 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

4 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอับดับ2 

5 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ2 

6 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอับดับ2 

7 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 เหรียญทอง 

8 การแข่งขนัการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

9 การสร้างภาพด้วยการฉีก  ตัด  ปะ  กระดาษ  ระดับปฐมวัย เหรียญทอง 

10 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

11 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับ1 

12 การประกวดวงดนตรีสตริง  ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับ2 

13 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับ2 



 

ที ่ รายการ ผลการแข่งขัน 

14 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 เหรียญเงิน 

15 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 เหรียญเงิน 

16 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 เหรียญเงิน 

17 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

18 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

19 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 เหรียญเงิน 

20 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 เหรียญเงิน 

21 การใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 เหรียญเงิน 

22 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

23 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

24 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 

25 การแข่งขันการผูกเง่ือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 เหรียญทองแดง 

26 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 

27 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 

28 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 เหรียญทองแดง 

29 การปั้นดินน้ ามัน  ระดับปฐมวัย เหรียญทองแดง 

  
   
 
 
 

 



 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  66  ปีการศึกษา 2559  จังหวัดจันทบุรี 

ที ่ รายการ ผลการแข่งขัน 

1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

2 การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่ฯ   ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559  

ที ่ รายการการแข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

2 การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

3 การประกวดมารยาทไทย  ป.4-6 เหรียญทอง 

4 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี   ป.4-6 เหรียญทอง 

5 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ป.4-6       เหรียญทอง 

6 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"  ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

7 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

8 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

9 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

10 การแข่งขันระบ ามาตรฐาน  ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

11 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิก  ป.1-ป.3 เหรียญทอง 

12 การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ  (Presentation) ป.4-ป.6 เหรียญทอง 

13 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 เหรียญทอง 

14 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

15 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book) ม.1-ม.3 เหรียญทอง 



 

ที ่ รายการการแข่งขัน ผลการแข่งขัน 

16 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

17 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

18 การปั้นดนิน้ ามัน  ระดับปฐมวัย เหรียญทอง 

19 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ  ระดับปฐมวัย เหรียญทอง 

20 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  ป.4-ป.6 เหรียญเงิน 

21 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 เหรียญเงิน 

22 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง เหรียญเงิน 

23 ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)   ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

24 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  ป.4-ป.6 เหรียญเงิน 

25 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

26 การแข่งขัน”ศิลป์สร้างสรรค์” ป.1-ป.3 เหรียญเงิน 

27 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)  ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

28 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

29 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

30 การประกวดวงดนตรีสตริง  ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

31 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

32 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ เหรียญเงิน 

33 การแข่งขันการผูกเง่ือน เดินทรงตัวและโยนบอล   ป.1-ป.3 เหรียญเงิน 

34 การแข่งขันการเล่านิทาน เหรียญเงิน 

35 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ป.1-ป.3 เหรียญทองแดง 

36 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย   ป.4-ป.6 เหรียญทองแดง 

37 การแข่งขนัคัดลายมือสื่อภาษาไทย   ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 



 

ที ่ รายการการแข่งขัน ผลการแข่งขัน 

38 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 

39 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 เหรียญทองแดง 

40 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 

41 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 เหรียญทองแดง 

42 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 

43 การแข่งขันจัดสวนถาด แบบแห้ง ป.4-ป.6 เหรียญทองแดง 

44 การแข่งขันแปรรูปอาหาร  ป.4-ป.6 เหรียญทองแดง 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปีการศึกษา 2560 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  67  ปีการศึกษา 2560  จังหวัดนครนายก 

ที ่ รายการ ผลการแข่งขัน 

1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ป.1-3 เหรียญทอง  

2 การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เหรียญทอง  

3 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

4 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 เหรียญเงิน 

5 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  67  ปีการศึกษา 2560  

ที ่ รายการ ผลการแข่งขัน 

1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ป.1-3 เหรียญทอง  
ชนะเลิศ 

2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

3 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

4 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

5 การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

6 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ1 

7 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ1 

8 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ1 



 

ที ่ รายการ ผลการแข่งขัน 

9 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ1 

10 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ1 

11 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน เหรียญทอง  

12 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 เหรียญทอง  

13 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม   ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

14 การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ป.4-6 เหรียญทอง 

15 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 เหรียญทอง 

16 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

17 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 เหรียญทอง 

18 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

19 การปั้นดินน้ ามัน เหรียญทอง 

20 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ เหรียญทอง 

21 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

22 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับ1 

23 คัดลายมอืสื่อภาษาไทย ป.1-3 เหรียญเงิน 

24 ท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.4-6 เหรียญเงิน 

25 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

26 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 เหรียญเงิน 

27 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 เหรียญเงิน 

28 การแข่งขันร้องเพลงคุณธรรม เหรียญเงิน 



 

ที ่ รายการ ผลการแข่งขัน 

29 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

30 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

31 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

32 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

33 การจัดสวนถาดแบบแห้ง เหรียญเงิน 

34 การแข่งขันท าอาหาร  น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง เหรียญเงิน 

35 การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) เหรียญเงิน 

36 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ เหรียญเงิน 

37 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

38 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย เหรียญเงิน 

39 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา เหรียญเงิน 

40 การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

41 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 เหรียญทองแดง 

42 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 เหรียญทองแดง 

43 ท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.1-3 เหรียญทองแดง 

44 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 เหรียญทองแดง 

45 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 เหรียญทองแดง 

46 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 เหรียญทองแดง 

47 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6 เหรียญทองแดง 

48 ต่อค าศัพท์ภาษาไทย เหรียญทองแดง 

49 การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 

50 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 



 

ที ่ รายการ ผลการแข่งขัน 

51 การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 เหรียญทองแดง 

52 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง เหรียญทองแดง 

53 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เหรียญทองแดง 

54 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science Show) เหรียญทองแดง 

55 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 

56 มารยาทไทย ป.1-3 เหรียญทองแดง 

57 มารยาทไทย ป.4-6 เหรียญทองแดง 

58 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 

59 การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ป.1-3 เหรียญทองแดง 

60 การแข่งขันระบ ามาตรฐาน เหรียญทองแดง 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 



 

การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2561 จังหวัด นครปฐม 

ที ่ รายการ ผลการแข่งขัน 

1 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3      เหรียญทองแดง 

  

การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ที ่ รายการ ผลการแข่งขัน 

1 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3              
  

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

2 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

3 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

4 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 เหรียญทอง 

5 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 เหรียญทอง 

6 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 เหรียญทอง 

7 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

8 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  ม.1-ม.3        เหรียญทอง 

9 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 เหรียญทอง 

10 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 เหรียญทอง 

11 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ป.1-ป.6 

เหรียญทอง 

12 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 เหรียญทอง 

13 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 เหรียญทอง 



 

ที ่ รายการ ผลการแข่งขัน 

14 การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศ อันดับที่1 

15 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศ อันดับที่1 

16 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

17 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท  บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ 
ไปประยุกต์ใช้  ม.1-ม.3 

เหรียญเงิน 

18 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

19 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

20 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 เหรียญเงิน 

21 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 เหรียญเงิน 

22 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 เหรียญเงิน 

23 การแข่งขันเพลงคุณธรรม  ป.4-ป.6 เหรียญเงิน 

24 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 เหรียญเงิน 

25 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

26 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 เหรียญเงิน 

27 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

28 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

29 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง  ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

30 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 เหรียญเงิน 

31 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 เหรียญเงิน 

32 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 เหรียญเงิน 



 

ที ่ รายการ ผลการแข่งขัน 

33 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

34 การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

35 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

36 การแข่งขันการผูกเง่ือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 เหรียญเงิน 

37 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 เหรียญเงิน 

38 การปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย เหรียญเงิน 

39 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย เหรียญเงิน 

40 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 เหรียญทองแดง 

41 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 เหรียญทองแดง 

42 การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ป.4-ป.6 เหรียญทองแดง 

43 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 เหรียญทองแดง 

44 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 เหรียญทองแดง 

45 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 เหรียญทองแดง 

46 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 

47 เพลงคุณธรรม  ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 

48 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 

49 การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 เหรียญทองแดง 

50 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 เหรียญทองแดง 

51 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 เหรียญทองแดง 

 

. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
     มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีภาวะผู้น า สู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย และยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ (Mission) 
     1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและปฐมวัย  
     2. พัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะผู้น ามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมไทย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับ
คุณลักษณะนิสัยประกอบการตามหลักปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียง 
     3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลสอดคล้องกับการจัดการศึกษาเชิง
พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
     4. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     5. พัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและเป็น
แบบอย่างที่ดี 
     6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
     7. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ     
อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
         “ภาวะผู้น า” 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

“ โรงเรียนแห่งการสร้างสรรค์ภาวะผู้น า” 
นโยบายโรงเรียน 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและปฐมวัย 
2 .พัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมไทย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับคุณลักษณะ
นิสัยประกอบการ   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
     4. ผู้เรียนมีทักษะการคิดที่หลากหลายและสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
          1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาปฐมวัยและหลักสูตร 
              ท้องถิ่น 
          2. พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ( Mini English Program : MEP / Intensive  
              English Program : IEP ) 
          3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด การสื่อสารและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
              และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน และใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 

 
 
ด้านการบริหารจัดการ 
     1. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ และหลักธรรมาภิบาล 
     2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ 
     3.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในกาณจัดการศึกษาของโรงเรียน 
     4. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครูและความเป็นสากล 
     6. พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมบูรณาการทักษะการคิดที่หลากหลายและทักษะการท างานโดยใช้แนวทาง 
         สะเต็มศึกษา ( STEM Education ) 
     7. พัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมให้มีความพร้อมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

ปรัชญาโรงเรียน 
มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย 

มาตรฐานดี หมายถึง คุณภาพของปัจจัยป้อน ได้แก่ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมครูผู้สอนสื่อโสทัศน์ และอ่ืนๆ การจัด
กิจรรมกรรมการเรียนการสอนของครูมีคุณภาพ และคุณภาพของผู้ส าเร็จการการศึกษา  
กิจกรรมเด่น หมายถึง วิธีการจัดการศึกษาโดยใช้กิจกรรมเป็นส่วนส าคัญของการสร้างการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
เน้นวินัย หมายถึง เน้นการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยการปลูกฝังความ มีวินัยซึ่งเชื่อว่าการมีวินัยใน
ตนเองจะสามารถท าให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขรวมทั้งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริธรรมให้กับผู้เรียน 

คุณค่า ( Value ) 
P Professional มืออาชีพ 
B Brain Power พลังสมอง 
S Synergy รวมก าลัง 

ตราโรงเรียน  ป.ภ.ส. เป็นสัญลักษณ์แทนชื่อโรงเรียนประภัสสรวิทยา ซึ่งประกอบด้วย  ป.ภ.ส. เขียนไขว้กันอยู่ใน
สามเหลี่ยมรองรับด้วยราชพฤกษ์ หมายถึง ระเบียบวินัย ความรู้ และคุณธรรม ล้อมรอบด้วยวงกลมแสดงถึงเกียรยศ แสง
สว่างแห่งวิชาการท่ีมีประกายเจิดจ้า แสดงถึงความรุ่งเรืองคู่กันเสมอไป 
สีประจ าโรงเรียน  ขาว-แดง 

สีขาว หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ ความเป็นธรรม 
สีแดง หมายถึง การต่อสู่ ที่เข้มแข็ง และอดทน 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน  ดอกเฟ่ืองฟ้า 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เพลงประจ าโรงเรียน 
มาร์ชประภัสสร 

  สถาบันเรืองรองของถิ่นไทย  ก้องเกริกเกรียงไกรลือนามประภัสสร 
ผลงานดีเกียรติศักดิ์ศรีเด่นขจร   ประภัสสรดุจนาวาวิชาการ 
อันนาวาขาวแดงฝ่าแรงคลื่น   สู่จุดยืนสมสง่าศึกษาสถาน 
ประภัสสรนามด ารงคงยืนนาน   แผ่ไพศาลก้องไกลในทางดี 

  ราชพฤกษ์สีทองเหลืองอร่าม  ทิวสนงามเปรียบจรรยาของน้องพ่ี 
แนวมะพร้าวดุจพรกเรามีวินัยดี   อีกเฟ่ืองฟ้าเฟ่ืองทวีเกีตรทั่วกัน 
ลมทะเลรื่นโรย์โชยชื่น    ทุกวันคืนผองเราจ ามั่น 
ขาวแดงแหล่งศึกษาสถาบัน   เป็นมิ่งขวัญผองศิษย์นิจนิรันดร์ 
 

ราชพฤกษ์สีทอง 
  ราชพฤกษ์สีทอง    งามเรองรองลือชา 

เหลืองอร่ามงามตา    ถิ่นศึกษาเกรียรติเกริกไกร 
  ราชพฤกษ์โสภี    สามัคคีรวมใจ 

ขาว – แดงสุขสดใส    ฝากดวงใจไม่ลืมกัน 
  เราทุกคนปฎิญาณ   จะรักนานควมั่น 

เราร่วมช่วยสร้างสรรค์    ประภัสสรให้วัฒนา 
  ราชพฤกษ์สีทอง    นามเรืองรองนานมา 

ขอนามอยู่คู่ฟ้า     ถิ่นศึกษาน่าภูมิใจ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
คณะกรรมการบริหาร 

ดร.อุไรวรรณ   ตันประภัสร์ 
ประธานกรรมการบริหาร 

 

                                    
   นายไชยยศ  ตันประภัสร์        ดร.อารมณ์  เพชรชื่น                       ดร.กิตติศักดิ์  ศรีชวนะ 
      กรรมการผู้จัดการ         ที่ปรึกษา               กรรมการ 
 

                                    
   ดร.วรรณา  ตันประภัสร์      ดร.สุชีลา  ตันประภัสร์  นายชยนันท์  ตันประภัสร์ 
         กรรมการ    กรรมการ    กรรมการ 

                   
   ดร.ชลกร  ตันประภัสร์    นางสาวสุจิตรา  ตันประภัสร์ 
  กรรมการและเลขานุการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 

 
 

ท าเนียบครูใหญ่ - ผู้อ านวยการ 

 
นางสาวอุไรวรรณ  ตันประภัสร์ 

พ.ศ.2511 - พ.ศ.2526 

                                              
                   นายกิตติศักดิ์  ศรีชวนะ           นางสาววรรณา  ตันประภัสร์ 
                    พ.ศ.2527 - พ.ศ.2530     พ.ศ.2530 - พ.ศ.2532 

                                                
                  นางสาวสุชีลา  ตันประภัสร์          นางสาวชลกร  ตันประภัสร์ 
                    พ.ศ.2533 - พ.ศ.2560      พ.ศ.2561-ปัจจุบัน 
 
 



 

 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2561 

 
ดร.ชลกร  ตันประภัสร์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

                                  
              นางปวันรัตน์  เสถียรกุลศักดิ ์                    นางสดุใจ  วิยะบุญ            นายประนต  แสงไพบูลย์ 

         รองผู้อ านวยการ                      หัวหน้างานประภันคณุภาพ             หัวหน้างานบริการ

 
          นายเกษม  ธรรมรังษี   นายอรุณ  วันอารีย ์   นางสาวอรัญญา  สิงห์เกิด       นางสาวสุกัญญา  มั่นใจ 
          หัวหน้างานกิจกรรม            หัวหน้างานพัฒนาวินัย      หัวหน้างานธุรการ      ผู้รับผิดชอบงานวิชาการระดับอนุบาล 

       
    นางสาวดวงธิดา  ทองแก้ว    นางโสพิศ  ศศิธร นางสาวสุวรรณี  ทองเขียว      นายพัชท์สวุฒิ  ชาญจันทร์ขาว 
ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรม-บริการ   ผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน    ผู้ประสานงานวิชาการ          ผู้ประสานงานกิจการนกัเรียน 
          ระดับอนุบาล                       ระดับประถมศึกษา             ระดับประถมศึกษา                   ระดับมัธยมศึกษา 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

พัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก 
พร้อมทั้งมีระเบียบวินัยที่เข้มแข็ง ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 
 



 

 

      



 

 

       
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 


