
ผลงานท่ีได้รบั 
โรงเรียนวดัพลอยกระจ่างศรี(บุญยงัราษฎรน์าวีอปุถมัภ)์ 

ตัง้แต่ปีการศึกษา  2558 – 2560 

 

รางวลัท่ีได้รบัของโรงเรียนปีการศึกษา 2558 

ที ่ ชื่อรางวลั ระดบั หน่วยงาน วนัทีไ่ดร้บั 
1 โรงเรยีนดเีด่น ระดบัประเทศ ประจ าปี 2558 

ในดา้นการบรหิารจดัการกลุ่มยวุเกษตรกร 
ประเทศ กรมส่งเสรมิการเกษตร 13 พ.ค.58 

2 ผ่านการประเมนิศูนยก์ารเรยีนรูต้ามหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ดา้นการศกึษา 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

10 ก.ค.58 

3 โรงเรยีนผ่านการประเมนิบา้นนกัวทิยาศาสตร์
น้อย ตามพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ประเทศ มลูนิธสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

20 ก.ค.58 

4 สถานศกึษาพอเพยีงทีม่ผีลการปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ ประเทศ ศูนยส์ถานศกึษาพอเพยีง  
มลูนิธยิวุสถริคุณ 

9 ธ.ค.58 

5 เขา้รว่มโครงการศกึษาเพื่อต่อตา้นการใชย้า
เสพตดิในเดก็นกัเรยีน (D.A.R.E. ประเทศไทย) 

อ าเภอ สถานีด ารวจภธูรองครกัษ์ 21 ม.ค.59 

6 ไดร้บัคดัเลอืกเป็นโรงเรยีนทีม่แีนวปฏบิตัทิีด่ ี
ดา้นการส่งเสรมิและศกัยภาพทางอาชพี 

ประเทศ ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

3 ก.พ.59 

7 ผ่านการประเมนิเป็นศูนยก์ารเรยีนรูต้ามหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ดา้นการศกึษา 

ประเทศ กระทรวงศกึษาธกิาร 3 เม.ย.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รางวลัท่ีได้รบัของโรงเรียนปีการศึกษา 2559 

 

ที ่ ชื่อรางวลั ระดบั หน่วยงาน วนัทีไ่ดร้บั 
1 มผีลงานการปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ  ระดบัประเทศ 

ประจ าปี 2558 
ประเทศ ศูนยส์ถานศกึษาพอเพยีง มลูนิธิ

ยวุสถริคุณ 
10 ม.ิย.59 

2 รว่มงาน “ลบัใหค้ม บ่มใหล้กึ” เพื่อขยายผลการ
ขบัเคลื่อนหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ดา้นการศกึษา 

ประเทศ ศูนยส์ถานศกึษาพอเพยีง มลูนิธิ
ยวุสถริคุณ 

10 ม.ิย.59 

3 ไดด้ าเนินกจิกรรมผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 
สถานศกึษาแบบอยา่งการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้ละการบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง ประจ าปี 2558 

ประเทศ กระทรวงศกึษาธกิาร 27 ม.ิย. 59 

4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ การประชุมวิชาการ  
“การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชด าริ ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา   จ.เชียงใหม่ 

ประเทศ ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

10 ม.ค.60 

6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิธีปฏิบัติที่ดี  
ด้านโภชนาการ  และสุขภาพอนามัย การประชุม
วิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชด าริ”  ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา  จ.เชียงใหม่ 

ประเทศ ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

10 ม.ค.60 

7 เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร (กพด.) 

ภาค กรมอนามยั 20 ม.ค.60 

8 ได้รับคัดเลือก เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม จน
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเป็นที่ประจักษ์ 
จึงได้รับการคัดเลือกเป็น “องค์กรต้นแบบการ
ส่งเสริมคุณธรรม ด้านพอเพียง 

ภาค กระทรวงวฒันธรรม 9 ม.ีค.60 

 



รางวลัท่ีได้รบัของโรงเรียนปีการศึกษา 2560 
 

ที ่ ชื่อรางวลั ระดบั หน่วยงาน วนัทีไ่ดร้บั 
1 ไดร้บัรางวลั MOE AWARDS ปีการศกึษา 

2558 ผลงานระดบัดเีด่น 
ประเทศ กระทรวงศกึษาธกิาร 26 ม.ิย. 60 

2 เป็นพลงัส าคญัในการขยายผลการขบัเคลื่อน
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง รว่มกบัศูนย์
สถานศกึษาพอเพยีง มลูนิธยิวุสถริคุณ 

ประเทศ ศูนยส์ถานศกึษาพอเพยีง  
มลูนิธยิวุสถริคุณ 

24 พ.ย. 60 

3 เป็นโรงเรยีนพฒันากจิกรรมกา้วหน้า 
โรงเรยีนในโครงการพระราชด าร ิสมเดจ็
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ประจ าปี 2560 

จงัหวดั ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครนายก 

7 ธ.ค. 60 

4 ไดร้บัรางวลัเหรยีญเงนิ ในการคดัสรรผลงาน
หนึ่งโรงเรยีน หนึ่งนวตักรรม ประจ าปี 2560 
“ระดบัประเทศ” เรือ่ง ยวุเกษตรกรน้อย ตาม
รอยพ่อ 

ประเทศ คุรสุภา 16 ม.ค.61 

5 ไดร้บัรางวลัเหรยีญทอง ในการคดัสรรผลงาน
หนึ่งโรงเรยีน หนึ่งนวตักรรม ประจ าปี 2560 
“ระดบัภาค” เรือ่ง ยวุเกษตรกรน้อย ตามรอย
พ่อ 

ภาค ส านกังานเลขาธกิารคุรสุภา 16 ม.ค.61 

6 ไดเ้ขา้รว่มจดันิทรรศการแสดงผลงาน
นวตักรรม เรือ่งโรงเรยีนส่งเสรมิโภชนาการ
และสุขภาพอนามยัเดก็และเยาวชนในถิน่
ทุรกนัดาร(กพด.) โครงการสมัมนาวชิาการ
สรา้งมลูค่าสู่การพฒันาสุขภาพเดก็วยัเรยีน 
4.0 

ภาค กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข  29 ม.ค.61 

 

 

 

 

 

 



ผลงานท่ีได้รบั 
โรงเรียนวดัพลอยกระจ่างศรี(บุญยงัราษฎรน์าวีอปุถมัภ)์ 

ตัง้แต่ปีการศึกษา  2558 – 2560 

 

รางวลัท่ีได้รบัของผูบ้ริหารปีการศึกษา 2558 

ที ่ ชื่อรางวลั ระดบั หน่วยงาน วนัทีไ่ดร้บั 
1 ผลงานปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิระดบัภมูภิาค ภาค ศูนยส์ถานศกึษาพอเพยีง มลูนิธิ

ยวุสถริคุณ 
2558 

 

รางวลัท่ีได้รบัของผูบ้ริหารปีการศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อรางวลั ระดบั หน่วยงาน วนัทีไ่ดร้บั 
1 เป็นบุคลากรผูป้ระสบความส าเรจ็ในการน า

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การ
จดัการเรยีนการสอน 

ประเทศ ส านกังานเลขาการสภาการศกึษา 2 พ.ค.59 

2 ไดด้ าเนินการจดักจิกรรมผ่านเกณฑก์าร
ประเมนิ  สถานศกึษาแบบอยา่งการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้ดา้นบรหิารจดัการตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ประจ าปี 
2558 

ประเทศ กระทรวงศกึษาธกิาร 23 ม.ิย.59 

3 เขา้รว่มเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้โครงการ “การ
ขบัเคลื่อนหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
สู่สถานศกึษามุง่ความยัง่ยนืดา้นการศกึษา” 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

24 ก.ย.59 

4 ผูอ้ านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มโรงเรยีน
ขยายโอกาสทางการศกึษา ดา้นนวตักรรม
และเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนการสอน 

ประเทศ ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

17 พ.ย.59 

5 ผูอ้ านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มโรงเรยีน
ขยายโอกาสทางการศกึษา ดา้นนวตักรรม
และเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนการสอน 
โครงการประกวดหน่วยงานและผูม้ผีลงาน
ดเีด่นทีป่ระสพผลส าเรจ็เป็นทีป่ระจกัษ์ 
ประจ าปีการศกึษา 2559 

ประเทศ ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

4 ม.ค.60 



รางวลัท่ีได้รบัของผูบ้ริหารปีการศึกษา 2560 

 

ที ่ ชื่อรางวลั ระดบั หน่วยงาน วนัทีไ่ดร้บั 
1 เป็นวทิยากรประชุมปฏบิตักิารจดัการเรยีนรู้

เพื่อสรา้งความพรอ้มในการประกอบอาชพี
ของนกัเรยีนโรงเรยีนการศกึษาภาคบงัคบั
(ขยายโอกาสทางการศกึษา) ในสงักดั สพฐ. 
ใหต้รงความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
ส าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีนน ารอ่งทกัษะอาชพี
ประจ าเขตพืน้ทีก่ารศกึษา รุ่นที ่1  

ประเทศ ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

20 พ.ค.60 

2 เป็นวทิยากรประชุมปฏบิตักิารจดัการเรยีนรู้
เพื่อสรา้งความพรอ้มในการประกอบอาชพี
ของนกัเรยีนโรงเรยีนการศกึษาภาคบงัคบั
(ขยายโอกาสทางการศกึษา) ในสงักดั สพฐ. 
ใหต้รงความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
ส าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีนน ารอ่งทกัษะอาชพี
ประจ าเขตพืน้ทีก่ารศกึษา รุ่นที ่2 

ประเทศ ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

24 พ.ค.60 

3 เป็นวทิยากรประชุมปฏบิตักิารจดัการเรยีนรู้
เพื่อสรา้งความพรอ้มในการประกอบอาชพี
ของนกัเรยีนโรงเรยีนการศกึษาภาคบงัคบั
(ขยายโอกาสทางการศกึษา) ในสงักดั สพฐ. 
ใหต้รงความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
ส าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีนน ารอ่งทกัษะอาชพี
ประจ าเขตพืน้ทีก่ารศกึษา รุ่นที ่3 

ประเทศ ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

28 พ.ค.60 

4 เป็นวทิยากรประชุมปฏบิตักิารจดัการเรยีนรู้
เพื่อสรา้งความพรอ้มในการประกอบอาชพี
ของนกัเรยีนโรงเรยีนการศกึษาภาคบงัคบั
(ขยายโอกาสทางการศกึษา) ในสงักดั สพฐ. 
ใหต้รงความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
ส าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีนน ารอ่งทกัษะอาชพี
ประจ าเขตพืน้ทีก่ารศกึษา รุ่นที ่4 

ประเทศ ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

2 ม.ิย.60 

5 ไดร้บัรางวลั MOE AWARDS ปีการศกึษา 
2558 ผลงานระดบัดเีด่น ประเภทบุคคล 
สาขาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ประเทศ กระทรวงศกึษาธกิาร 26 ม.ิย.61 



6 เป็นผูร้ว่มเสนอผลงานหนึ่งโรงเรยีนหน่ึง
นวตักรรม ประจ าปี 2560 ระดบัประเทศ 

ประเทศ ส านกังานเลขาธกิารคุรสุภา 9-10 ก.ย.60 

 

ที ่ ชื่อรางวลั ระดบั หน่วยงาน วนัทีไ่ดร้บั 
7 เป็นผูบ้รหิารสถานศกึษาทีไ่ดร้บัรางวลัหนึ่ง

โรงเรยีนหนึ่งนวตักรรม ประจ าปี 2560 
ระดบัประเทศ รางวลัระดบัเหรยีญเงนิ เรือ่งยวุ
เกษตรกรน้อย ตามรอยพ่อ 

ประเทศ ส านกังานเลขาธกิารคุรสุภา 9-10 ก.ย.60 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานท่ีได้รบั 
โรงเรียนวดัพลอยกระจ่างศรี(บุญยงัราษฎรน์าวีอปุถมัภ)์ 

ตัง้แต่ปีการศึกษา  2558 – 2560 

 

รางวลัท่ีได้รบัของครปีูการศึกษา 2558 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ผูร้บัรางวลั ชื่อรางวลั ระดบั หน่วยงาน วนัทีไ่ดร้บั 
1 นางสาววรรษชล  วรวฒัน์ เป็นวทิยากรประจ ากลุ่มในการ

ประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง
การพฒันาศูนยก์ารเรยีนรูแ้ละ
สื่อการเรยีนรูต้ามแนวปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงของ
โรงเรยีนในโครงการตาม
พระราชด ารสิมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี: ระยะขยายผล 

ประเทศ ส านกัเลขาธกิารสภา
การศกึษา 

2558 

2 นายจกัร ี สอนนุช  เป็นวทิยากรประจ ากลุ่มในการ
ประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง
การพฒันาศูนยก์ารเรยีนรูแ้ละ
สื่อการเรยีนรูต้ามแนวปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงของ
โรงเรยีนในโครงการตาม
พระราชด ารสิมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี: ระยะขยายผล 

ประเทศ ส านกัเลขาธกิารสภา
การศกึษา 

2558 



 

  

ที ่ ผูร้บัรางวลั ชื่อรางวลั ระดบั หน่วยงาน วนัทีไ่ดร้บั 
3 นายพษิณุ  ประกอบนา เป็นวทิยากรประจ ากลุ่มในการ

ประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง
การพฒันาศูนยก์ารเรยีนรูแ้ละ
สื่อการเรยีนรูต้ามแนวปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงของ
โรงเรยีนในโครงการตาม
พระราชด ารสิมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี: ระยะขยายผล 

ประเทศ ส านกัเลขาธกิารสภา
การศกึษา 

2558 

4 นายพษิณุ  ประกอบนา ไดร้บัรางวลั คร-ูอาจารย ์
ผูร้บัผดิชอบโครงการ รางวลั
ชมเชย ระดบัจงัหวดั โครงการ
ยวุชนประกนัภยั  

ประเทศ ส านกังานคณะกรรมการ
การก ากบัและส่งเสรมิการ
ประกอบธุรกจิประกนัภยั
(คปภ.) 

2558 

5 นายเกรยีงศกัดิ ์ เอือ้ใจ มผีลงานการปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ
ระดบัภมูภิาค ดา้นพฒันา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

ภาค ศูนยส์ถานศกึษาพอเพยีง 
มลูนิธยิวุสถริคุณ 

2558 

6 นางสาววรรษชล  วรวฒัน์ ไดผ้่านการประชุมเชงิ
ปฏบิตักิาร “การจดัการเรยีนรู้
วชิาการสหกรณ์ใน
สถานศกึษาตามหลกัสตูร
แกนกลาง” 

ภาค กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 2559 

7 นายพษิณุ  ประกอบนา ไดผ้่านการประชุมเชงิ
ปฏบิตักิาร “การจดัการเรยีนรู้
วชิาการสหกรณ์ใน
สถานศกึษาตามหลกัสตูร
แกนกลาง” 

ภาค กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 2559 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ผูร้บัรางวลั ชื่อรางวลั ระดบั หน่วยงาน วนัทีไ่ดร้บั 
8 นางสาววรรษชล  วรวฒัน์ ไดเ้ป็นวทิยากรการจดัประชุม

เชงิปฏบิตักิาร “การจดัการ
เรยีนรูว้ชิาการสหกรณ์ใน
สถานศกึษาตามหลกัสตูร
แกนกลาง” 

ภาค กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 2559 



รางวลัท่ีได้รบัของครปีูการศึกษา 2559 

ที ่ ผูร้บัรางวลั ชื่อรางวลั ระดบั หน่วยงาน วนัทีไ่ดร้บั 
1 นางอรณุวรรณ  นาคทองด ี เป็นบุคลากรผูป้ระสบ

ความส าเรจ็ในการน าหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
สู่การจดัการเรยีนการสอน 

ประเทศ ส านกังานเลขาการสภา
การศกึษา 

2 พ.ค.59 

2 นายเกรยีงศกัดิ ์ เอือ้ใจ โครงการประชุมปฏบิตักิาร 
“การปฏริปูการเรยีนรูเ้พื่อ
สรา้งความพรอ้มในการ
ประกอบอาชพีแก่เยาวชน ใน
โรงเรยีนการศกึษาภาคบงัคบั 
ประจ าปี 2559” 

ประเทศ ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

18 พ.ค.59 

3 นางสาววรรษชล  วรวฒัน์ ผ่านการฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร “การจดัการเรยีนรู้
เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอยู่
อยา่งพอเพยีง” 

ประเทศ ศูนยส์ถานศกึษาพอเพยีง 
มลูนิธยิวุสถริคุณ 

30 ส.ค.59 

4 นายพษิณุ  ประกอบนา ผ่านการฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร “การจดัการเรยีนรู้
เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอยู่
อยา่งพอเพยีง” 

ประเทศ ศูนยส์ถานศกึษาพอเพยีง 
มลูนิธยิวุสถริคุณ 

30 ส.ค.59 

5 นางสาวพชัราภรณ์  จนั
ทพล 

ผ่านการฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร “การจดัการเรยีนรู้
เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอยู่
อยา่งพอเพยีง” 

ประเทศ ศูนยส์ถานศกึษาพอเพยีง 
มลูนิธยิวุสถริคุณ 

30 ส.ค.59 

6 นางสาวนภาพร  เสยีงเยน็ ผ่านการฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร “การจดัการเรยีนรู้
เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอยู่
อยา่งพอเพยีง” 

ประเทศ ศูนยส์ถานศกึษาพอเพยีง 
มลูนิธยิวุสถริคุณ 

30 ส.ค.59 

7 นางสาวจนิตนา   ค าเงนิ ผ่านการฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร “การจดัการเรยีนรู้
เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอยู่
อยา่งพอเพยีง” 

ประเทศ ศูนยส์ถานศกึษาพอเพยีง 
มลูนิธยิวุสถริคุณ 

30 ส.ค.59 



 

 

 

 

 

 

8 นายปฐมวงศ ์ ค าบุศย ์ ผ่านการฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร “การจดัการเรยีนรู้
เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอยู่
อยา่งพอเพยีง” 

ประเทศ ศูนยส์ถานศกึษาพอเพยีง 
มลูนิธยิวุสถริคุณ 

30 ส.ค.59 

ที ่ ผูร้บัรางวลั ชื่อรางวลั ระดบั หน่วยงาน วนัทีไ่ดร้บั 
9 นางณฤด ี อาศูรย ์ ผ่านการฝึกอบรมเชงิ

ปฏบิตักิาร “การจดัการเรยีนรู้
เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอยู่
อยา่งพอเพยีง” 

ประเทศ ศูนยส์ถานศกึษาพอเพยีง 
มลูนิธยิวุสถริคุณ 

30 ส.ค.59 

10 นางสาวสุดา  ระสา ผ่านการฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร “การจดัการเรยีนรู้
เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอยู่
อยา่งพอเพยีง” 
 

ประเทศ ศูนยส์ถานศกึษาพอเพยีง 
มลูนิธยิวุสถริคุณ 

30 ส.ค.59 

11 นายจกัร ี สอนนุช ผ่านการฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร “การจดัการเรยีนรู้
เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอยู่
อยา่งพอเพยีง” 

ประเทศ ศูนยส์ถานศกึษาพอเพยีง 
มลูนิธยิวุสถริคุณ 

30 ส.ค.59 

12 นายพษิณุ ประกอบนา ไดร้บัรางวลั คร ู– อาจารย ์
ผูร้บัผดิชอบโครงการ ชมเชย 
ระดบัจงัหวดั  โครงการยวุชน
ประกนัภยั ประจ าปี 2559 

ประเทศ ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสรมิการ
ประกอบธุรกจิประกนัภยั 
(คปภ.) 

22 ก.ย.59 

13 นางสาววรรษชล  วรวฒัน์ ไดร้บัรางวลั คร ู– อาจารย ์
ผูร้บัผดิชอบโครงการ ชมเชย 
ระดบัจงัหวดั  โครงการยวุชน
ประกนัภยั ประจ าปี 2559 

ประเทศ ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสรมิการ
ประกอบธุรกจิประกนัภยั 
(คปภ.) 

22 ก.ย.59 



รางวลัท่ีได้รบัของครปีูการศึกษา 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ผูร้บัรางวลั ชื่อรางวลั ระดบั หน่วยงาน วนัทีไ่ดร้บั 
1 นายพษิณุ ประกอบนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่

ดี ด้านการส่งเสริมอาชีพ การ
ประชุมวิชาการ  
“การพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ 
ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา   
จ.เชียงใหม่ 

ประเทศ ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

10 ม.ค.60 

2 นางณฤด ี อาศูรย ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 วิธีปฏิบัติที่ดี  ด้านโภชนาการ  
และสุขภาพอนามัย การประชุม
วิชาการ “การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชด าริ”  ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา  จ.เชียงใหม่ 

ประเทศ ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

10 ม.ค.60 



ผลงานท่ีได้รบั 
โรงเรียนวดัพลอยกระจ่างศรี(บุญยงัราษฎรน์าวีอปุถมัภ)์ 

ตัง้แต่ปีการศึกษา  2558 – 2560 

 

รางวลัท่ีได้รบัของนักเรียนปีการศึกษา 2558 

 

รางวลัท่ีได้รบัของนักเรียนปีการศึกษา 2559 

 

รางวลัท่ีได้รบัของนักเรียนปีการศึกษา 2560 

ที ่ ผูร้บัรางวลั ชื่อรางวลั ระดบั หน่วยงาน วนัทีไ่ดร้บั 
1 เดก็ชายพรีพงษ์  หลงศริ ิ เกษตรกรดเีด่นแห่งชาต ิ

สมาชกิกลุ่มยวุเกษตรกร 
ประเทศ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
2558 

2 เดก็ชายพรีพงษ์  หลงศริ ิ สมาชกิกลุ่มยวุเกษตรกรดเีด่น  ประเทศ กรมส่งเสรมิการเกษตร 2558 
3 เดก็ชายพรีพงษ์  หลงศริ ิ มผีลงานการปฏบิตังิานทีเ่ป็น

เลศิระดบัภูมภิาค ประจ าปี 
2558 

ภาค ศูนยส์ถานศกึษาพอเพยีง 
มลูนิธยิวุสถริคุณ 

10 ต.ค.58 

ที ่ ผูร้บัรางวลั ชื่อรางวลั ระดบั หน่วยงาน วนัทีไ่ดร้บั 
1 เดก็ชายพรีพงษ์  หลงศริ ิ ไดร้บัการคดัเลอืกเป็นเดก็และ

เยาวชนดเีด่น คณะกรรมการ
จดังานฉลองวนัเดก็แห่งชาต ิ
ประจ าปี 2560 

ประเทศ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

14 ม.ค.60 

ที ่ ผูร้บัรางวลั ชื่อรางวลั ระดบั หน่วยงาน วนัทีไ่ดร้บั 
1 เดก็หญงิมลสิา  ชะนะลาด เป็นผูร้ว่มน าเสนอผลงานหนึ่ง

โรงเรยีน หนึ่งนวตักรรม 
ประจ าปี 2560 

ประเทศ ส านกังานเลขาธกิารคุรุ
สภา 

10 ก.ย.60 

2 เดก็หญงิณฐักฤตา อิม่กลิน่   เป็นผูร้ว่มน าเสนอผลงานหนึ่ง
โรงเรยีน หนึ่งนวตักรรม 
ประจ าปี 2560 

ประเทศ ส านกังานเลขาธกิารคุรุ
สภา 

10 ก.ย.60 



 


