เกียรติยศ ชื่ อเสียง / จุดเด่ นของสถานศึกษา ปี 2539 -2551
โรงเรี ยนมี ผลงานดี เด่ นทุ กด้าน เช่ น การจัดการเรี ยนการสอน สิ่ งแวดล้อม การบริ หาร จัด การ ฯ
ได้รับประกาศเกี ยรติคุณจากสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติและสถาบันอื่น ๆ ดังนี้
1. โรงเรี ยนรางวัลพระราชทานขนาดใหญ่ ปี 2539
2. โรงเรี ยนได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมมาตรฐานสากล ISO 14001
3. โรงเรี ยนจัดสภาพแวดล้อมศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2541
4. โรงเรี ยนดีเด่นขนาดใหญ่
5. โรงเรี ยนต้นแบบการผลิตสื่ อด้วยแผ่นยางพาราสังเคราะห์
6. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมจริ ยศึกษาดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิ การ
7. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมห้องสมุดดีเด่น
8. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมนิ เทศภายในดีเด่น
9. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมประชาธิ ปไตยดีเด่น
10. โรงเรี ยนผูน้ าการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
11. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนดีเด่น
12. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมแนะแนวดีเด่น
13. โรงเรี ยนผูน้ าการสอนทักษะชีวติ
14. โรงเรี ยนสหวิทยาการ ( เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ )
15. โรงเรี ยนศูนย์เด็กพิเศษเรี ยนร่ วม
16. โรงเรี ยนแกนนาปฏิรูป
17. โรงเรี ยนนาร่ องพัฒนาระบบการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อสร้างสุ ขภาวะและ
จริ ยธรรม
18. โรงเรี ยนในโครงการรุ่ งอรุ ณระยะที่ 2
19. โรงเรี ยนแกนนาการใช้ ICT ในการเรี ยนการสอน
20. โรงเรี ยนได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบแรก ได้ระดับ 3 จานวน 13 มาตรฐาน
ระดับ 2 จานวน 1 มาตรฐาน
21. โรงเรี ยนได้รับรางวัลการท่องเที่ยวภายในประเทศ
22. โรงเรี ยนได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดบอร์ ดนิทรรศการ “ องค์พระปฐมเจดีย ์ 150 ปี ”
23. ได้รับถ้วยรางวัลรวมกีฬาเปตอง ระดับจังหวัด
24. โรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับทอง
25. ครู ผสู ้ อนภาษาไทยดีเด่น
26. ครู ผสู ้ อนอังกฤษดีเด่น
27. ครู ผสู ้ อน สปช. ดีเด่น

28.
29.
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34.
35.
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45.
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ครู ผสู ้ อนจริ ยศึกษาดีเด่น
ครู ผสู ้ อน กพอ. ดีเด่น
คณะครู จดั ทาแผนการสอนดีเด่นทั้งโรงเรี ยน
ครู ได้รับรางวัลเข็มคุรุสดุดี
ครู ตน้ แบบของ สภาการศึกษาแห่งชาติ
ครู ตน้ แบบของ สปช.
เหรี ยญทองการประกวดเวปไซต์ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศการประดิษฐ์กระทง ในงานประเพณี ลอยกระทง ของโรงเรี ยนการบิน
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
รองชนะเลิศการประกวดเล่านิทาน “ นิทานอาหารดีของเด็กไทย” ( ระดับ
ประถมศึกษา ) ในงานเทศกาลนักวิจยั รุ่ นจิ๋ว
รางวัลชมเชยการจัดซุม้ แสดงผลงาน ในงานเทศกาลนักวิจยั รุ่ นจิ๋ว
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันร้องเพลงประสานเสี ยง
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแสดงศักยภาพนักเรี ยนด้าน ICT เพื่อการเรี ยนรู ้ ” web
Site “ ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศการประกวด ” web Site “ นักเรี ยนระดับประถมศึกษา ของเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม Web Authoring Contest ของนักเรี ยนในระดับช่วง
ชั้นที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
นักเรี ยนสอบได้คะแนนยอดเยีย่ มอันดับที่ 1 ของจังหวัดนครปฐม ระดับชั้น ป.4 ในการ
ทดสอบความรู ้วชิ าสังคมศึกษา ครั้งที่ 9 ของบริ ษทั เสริ มปั ญญา จากัด
นักเรี ยนสอบได้คะแนนยอดเยีย่ มอันดับที่ 1 ของจังหวัดนครปฐม ระดับชั้น ป.5 ในการ
ทดสอบความรู ้วชิ าภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 9 ของบริ ษทั เสริ มปั ญญา
จากัด
นักเรี ยนสอบผ่านการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ รอบที่ 1 ของ สสวท. ในโครงการ
พัฒนาอัจฉริ ยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
รางวัลเหรี ยญเงินหนึ่งโรงเรี ยนหนึ่งนวัตกรรมโครงการบริ หารไอซี ทีกบั การบูรณาการ
การเรี ยนรู ้ จากคุรุสภา
ครู ผสู ้ อนดีเด่น 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ปี 2549
ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สพท.นฐ.1 ปี 2550
ครู ได้รับคัดเลือกเป็ นครู ดีในดวงใจ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปี 2550

49. โรงเรี ยนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านปฐมวัยและประถมศึกษา
50. เป็ นโรงเรี ยนผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอานาจ(สถานศึกษาประเภท
ที่ 1)
51. เป็ นโรงเรี ยนต้นแบบโรงเรี ยนในฝัน

