
ข้อมูลด้านเกยีรตยิศ ช่ือเสียงของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2552 
 

ที่ รางวลัทีไ่ด้รับ ผู้ทีไ่ด้รับรางวลั หน่วยงานทีม่อบ 
1 ไดรั้บการยกยอ่งเป็นผูบ้ริหารดีเด่น นายอานนท ์เลา้อรุณ 

นายสมบูรณ์ มนตรีดิลก 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

2 ไดรั้บเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  นางอ าภร  นนัตา ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา 
3 เคร่ืองหมายเชิดชูเกียตริ "ครูผูส้อนดีเด่น"  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
กลุ่มการศึกษาปฐมวยั 

 
นางสาวสมาพร    เพชรปานกนั 
นางพนูสุข     ญาณยทุธ 
นางอ านวย      บวัโต 
นางองัคณา    ชรากาหมุด 

 
ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา 

4 ครูดีในดวงใจ ระดบัปฐมวยั 
ครูดีในดวงใจ ระดบัช่วงชั้นท่ี 1 
ครูดีในดวงใจ ระดบัช่วงชั้นท่ี 2 

นางพรเพญ็  แสนชมพ ู
นางกลัยา เรืองนุภาพขจร 
นางขวญัยนื จกัรวธิานนิเทศ 
 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

5 ครูผูส้อนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ครูผูส้อนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ครูผูส้อนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 
ครูผูส้อนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

นางอจัฉรา     เจริญศรี 
นางเบญพร   ผลโต 
วา่ท่ีร.ต.หญิงนอ้งนุช    เกา้ล้ิม 
นางเพญ็ทิพา     อ าพฒัน์ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 
 

6 โครงการยกยอ่งเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม เน่ืองใน
วนัเด็กแห่งชาติ 

เด็กชายนภสัรพี  อู่วเิชียร ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั
นครปฐม 

7 เหรียญทอง 
การแข่งขนัท่องอาขยาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

เด็กหญิงดวงกมล  เหลืองรุ่งทรัพย ์
เด็กหญิงสุภชัชา  หินเพชร 
เด็กหญิงอรณี  สมค าพี 
เด็กหญิงทกัษพร  สวสัดิไชย 
เด็กหญิงสุภาวรรณ  สร้อยทรัพย ์
เด็กหญิงกลุธิดา  อรุณแสงศิลป์ 
เด็กหญิงกลุสตรี  อรุณแสงศิลป์ 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนปี
2552 ภาคกลางและ 
ภาคตะวนัออก 

8 เหรียญทอง 
การแข่งขนั การท าอาหารคาว(อาหารจานเดียว) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เด็กหญิงบุรัสกร  บุญรอด 
เด็กหญิงนารีรัตน์  ทองทิพรัตน ์
เด็กหญิงพิมพนิ์ภา  เลา้เจริญ 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนปี
2552 ภาคกลางและ 
ภาคตะวนัออก 



ที่ รางวลัทีไ่ด้รับ ผู้ทีไ่ด้รับรางวลั หน่วยงานทีม่อบ 
เทคโนโลย ี  เด็กหญิงวรรณศิริ  วสุธา 

เด็กหญิงอภิชญา  ชมมณี 
เด็กหญิงกรองกาญจน์  ศิลประเสริฐ 

9 เหรียญเงิน 
การแข่งขนั การแปรรูปอาหาร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

เด็กหญิงจินตนา  ทองจนัอบั 
เด็กหญิงธิดารัตน์  เงียบสงดั 
เด็กหญิงชนานนัท ์ ใจตรง 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนปี
2552 ภาคกลางและ 
ภาคตะวนัออก 

10 เหรียญทอง 
การแข่งขนัวาดภาพดว้ยคอมพิวเตอร์กราฟิก 

เด็กชายศุภวชิญ ์ ชั้นเจริญศรี 
เด็กชายชลดา  มจัฉา 
เด็ฏชายนรวชิญ ์ ค ามา 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนปี
2552 ภาคกลางและ 
ภาคตะวนัออก 

11 เหรียญเงิน 
การแข่งขนัศาสตร์คณิตในชีวติประจ าวนั 
 

เด็กชายณฐัสิทธ์ิ  ใจฟ ู
เด็กชายณฐัพล  ป่ินแกว้ 
เด็กชายสุขใจทิพย ์ ดอนแกว้ภู่ 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนปี
2552 ภาคกลางและ 
ภาคตะวนัออก 

12 เหรียญเงิน  การแข่งขนั สร้าง  webpage ดว้ย     
โปแกรม web Editor  กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลย ี

เด็กชายพงศกร สงัขเ์งิน 
เด็กชายณฐัวร์ี  ลออเอ่ียม 
เด็กชายณฐัพล  สระทองค า 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนปี
2552 ภาคกลางและ 
ภาคตะวนัออก 

13 เหรียญเงิน 
การแข่งขนั การใชโ้ปรแกรมน าเสนอ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

เด็กชายกริชชภสั  สีส าลี 
เด็กชายธนชยั  ดอนรุ่งทรัพย ์
เด็กชายธนพล  จนัทร์ตะคุ 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนปี
2552 ภาคกลางและภาค
ตะวนัออก 

14 เหรียญเงิน 
การแข่งขนัการประกวดส่ิงประดิษฐ ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เด็กชายธนภทัร  ศิรวฒิุนานนท ์
เด็กชายศิวพธัร์  วรัทจตุพฒัน์ 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนปี
2552 ภาคกลางและภาค
ตะวนัออก 

15 เหรียญทองแดง   การแข่งขนัคดัลายมือ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

เด็กหญิงสุทธิกานต ์ เขียวข า งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนปี
2552 ภาคกลางและ 
ภาคตะวนัออก 

16 เหรียญทอง 
การป้ันดินน ้ ามนั 
กลุ่มการศึกษาปฐมวยั 

เด็กชายณฐัวตัร  ใชศ้รีทอง 
เด็กหญิงขวญัจิรา  ขาวประเสริฐ 
เด็กหญิงปานตา นกพทุธา 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

17 เหรียญทอง การแข่งขนัวาดภาพระบายสี  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

เด็กชายรัตติกาล  โรจน์พิสุทธ์ิ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

18 เหรียญทอง 
การแข่งขนัผกูเง่ือนและการเก็บเชือก 
กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

เด็กชายศุภกิตต์ิ  แยม้พงษ ์
เด็กชายวนัเฉลิม ปะกาเวลา 
เด็กชายธนากร ทองดอนเหมือน 
เด็กชายถิรวฒัน์  พงศะทตักิจ 
เด็กชายศุภวชิญ ์ บุญใส 
เด็กชายธรรมนิตย ์ วงศค์เชนทร์0 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 



ที่ รางวลัทีไ่ด้รับ ผู้ทีไ่ด้รับรางวลั หน่วยงานทีม่อบ 
19 เหรียญทอง   การแข่งขนัมารยาทไทย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เด็กชายกฤษณะ  ปานแมน้ 
เด็กหญิงภทัรศยา  แกว้ดว้ง 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

20 เหรียญทอง การแข่งขนั ผลงานสร้างสรรค์
คณิตศาสตร์ โดยใชโ้ปรแกรม GPS กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

เด็กชายณฐัพนธ์  ขนัทอง 
เด็กชายปิยวฒัน์  นนัลงัค ์

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

21 เหรียญทอง 
การแข่งขนัโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทการ
พฒันาส่ิงประดิษฐ ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

เด็กหญิงญานิกา  ทองจนัอบั 
เด็กหญิงวนิดา เตด็สุวรรณ 
เด็กหญิงปวริศา ส าเนียงล ้า 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

22 เหรียญทองการแข่งขนัคดัลายมือ   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

เด็กหญิงรัชนีกร  ลาภสาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

23 เหรียญทอง 
การแข่งขนัโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

เด็กชายณฐักิตต์ิ  ถ่ินจวงจนัทร์ 
เด็กชายพชัลิตา  สระทองแดง 
เด็ฏหญิงชนาภา  ประกาเวสา 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

24 เหรียญทอง 
การแข่งขนั ศาสตร์คณิตในชีวติประจ าวนั 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

เด็กชายณฐัสิทธ์ิ  ใจฟ ู
เด็กหญิงสุขใจทิพย ์ ดอนแกว้ภู่ 
เด็กชายณฐัพล  ป่ินแกว้   

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

25 เหรียญทอง  การแข่งขนัเดาะตะกร้อชาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

เด็กชายสิทธิพงษ ์       เขม้แขง็ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

26 เหรียญทองการแข่งขนัเดาะฟตุบอลชาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

เด็กชายวชัพร  คงแจ่ม ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

27 เหรียญทอง 
การแข่งขนัการจดัสวนถาดแบบช้ืน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

เด็กชายยศธร   ฟเูฟ่ือง 
เด็กหญิงกญัญารัตน์ จนัทะพรม 
เด็กหญิงปารว ี ร่ืนนุสาร 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

28 เหรียญทอง 
การแข่งขนัโครงงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

เด็กหญิงกรกนก สุวรรณเกิด 
เด็กหญิงสามินี  มีผิวหอม 
เด็กหญิงณฐัสุดา อยูดี่ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

29 เหรียญเงิน 
การแข่งขนัศาสตร์คณิตในชีวติประจ าวนั 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

เด็กชายณฏัฐ ์ นนทนิ์ธิรัชต ์
เด็กหญิงจุฑาทิพย ์ โพธากนุ 
เด็ฏชายปฏิญาณ  ศรีสะอาด 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

30 เหรียญเงิน 
การสร้างภาพดว้ยการฉีก ตดั ปะ 
กลุ่มการศึกษาปฐมวยั 

เด็กหญิงอฏัฐมี  เสรีรัตนเกียรติ 
เด็กหญิงมนสัว ี ตนัสงวน 
เด็กหญิงธิดารัตน์  ชาวประทุม 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

31 เหรียญเงิน 
การแข่งขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เด็กชายนรวชิญ ์ ค ามา 
เด็กชายศุภวชิญ ์ ชั้นเจริญศรี 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 



ที่ รางวลัทีไ่ด้รับ ผู้ทีไ่ด้รับรางวลั หน่วยงานทีม่อบ 
กราฟิก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

เด็กหญิงชลดา  มจัฉา  

32 เหรียญเงิน 
การแข่งขนัสวดมนตท์ านองสรภญัญะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

เด็กชายธีรพงษ ์ ใจตรง 
เด็กหญิงญานิศา  สระทองอินทร์                
เด็กหญิงกรรณกา  อินทร์ปัญญา 
เด็กชายชชัชยั  ทองดอนพุม่ 
เด็กชายณฐัฐิภรณ์  แยม้ช่ืน 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

33 เหรียญเงิน การแข่งขนัความเป็นเลิศทางวชิาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

เด็กชายธรรมศกัด์ิ  ค  าวตัร 
เด็กชายโชติญานนท ์ เร้ารุ่งอรุณ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

34 เหรียญเงิน การแข่งขนัความเป็นเลิศทางวชิาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

เด็กหญิงเสาวลกัษณ์  เตด็สุวรรณ 
เด็กหญิงวนิดา  วอ่งทววีฒัน์ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

35 เหรียญเงิน 
การแข่งขนัโครงงานคุณธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

เด็กหญิงณฎัฐา  หาญแจ ้
เด็กหญิงนนัทนา  พิศวงษ ์
เด็กหญิงเปมิกา  คงสุข 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

36 เหรียญเงิน การแข่งขนัคดัมือไทย 
การแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

เด็กชายวรกิตติ  ไกรวฒันา 
 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

37 เหรียญเงิน  การแข่งขนัโครงงานวทิยาศาสตร์ 
ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

เด็กหญิงวรรณพร  ทองดอนจุย 
เด็กชายด ารงศกัด์ิ  สระทองแฝง 
เด็กชายกิตติพนัธ์  ดวงแกว้ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

38 เหรียญเงิน 
การแสดงวทิยาศาสตร์(Science Show)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

เด็กหญิงสุธาทิพย ์ ยื้อเผา่พนัธ์ุ 
เด็กหญิงแพรวรว ี กินโนนกอก 
เด็กชานชนายทุธ์  ไกรวจิิตร 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

39 เหรียญเงิน 
การแข่งขนัประดิษฐข์องเล่นจากเศษวสัดุเหลือใช ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

เด็กชายสุทธิพงษ ์        จุ่นปาน 
เด็กชายธีรวฒัน์        รอดวณัโณ 
เด็กชายจกัรวาล            ยามาอุจิ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

40 เหรียญเงิน คดัลายมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  

เด็กชายวรกิตติ           ไกรวฒันา  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

41 เหรียญเงิน 
การท าน ้ าพริกผกัสด เคร่ืองเคียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

เด็กหญิงศรัญยา          สาลีผล 
เด็กหญิงธญัรดี           สวสัดิไชย 
เด็กหญิงศิริรัตน์         ใจน า 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

42  เหรียญเงิน 
วาดภาพดว้ยโปรมแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

เด็กหญิงนรวร์ี     แสงสุขีลกัษณ์ 
เด็กหญิงบญัจรัตน์    แกว้ชูศรี 
เด็กชายวงศกร     ขาวประเสริฐ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

43 เหรียญทองแดง เด็กชายธนาวธุ       สระทองแอ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา



ที่ รางวลัทีไ่ด้รับ ผู้ทีไ่ด้รับรางวลั หน่วยงานทีม่อบ 
การแข่งขนัการจดัสวนถาดแบบแหง้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

เด็กหญิงมิกิ                แสงสาด 
เด็กหญิงจุฑามาศ       ชีอยู ่

นครปฐม เขต 1 

44 เหรียญทองแดง  การแข่งขนัวทิยาศาสตร์ เด็กหญิงนภสัสร        อู่วเิชียร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

45 เหรียญทองแดง การวาดภาพ 
การแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ  
กลุ่มการศึกษาปฐมวยั 

เด็กชายปองภพ  ผลโต ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

46 เหรียญทองแดง  การเล่านิทาน การแข่งขนัทกัษะ
ทางวชิาการ กลุ่มการศึกษาปฐมวยั 

เด็กชายศิวกร  ชิตเจริญ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

47 เหรียญทองแดง การแขง่ขนัอจัฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ 
กลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

เด็กชายภานุพงษ ์จงรุจิโรจน์ชยั  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

48 รองชนะเลิศอนัดบั 2  พดูภาษาองักฤษ 
(Impromptu Speech) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

เด็กหญิงลวชิญา        ปฐมมีโชค ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

49 รองชนะเลิศอนัดบั 2  การแข่งขนั Crossword 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

เด็กชายธนาธิป    กลุจิตติศุภนนัท ์
เด็กหญิงธาริณี           สอ้ิงทอง 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

 


