
ข้อมูลด้านเกยีรตยิศ ช่ือเสียงของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2553 
ด้านนักเรียน 

 

ที่ รางวลัทีไ่ด้รับ ผู้ทีไ่ด้รับรางวลั หน่วยงานทีม่อบ 
ระดบัประเทศ 
1 รางวลัเกียรติบตัรเขา้ร่วมประกวดผลงาน

สร้างสรรคค์ณิตโดยใชโ้ปรแกรม GSP 
 

ด.ช.ปิยวฒัน์  นนัลงัค ์ 
ด.ช.ณฐัพนธ์  ขนัทอง 
 

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
กรุงเทพมหานคร  

ระดบัภูมภิาค 
2 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรเหรียญทองประกวด

ผลงานสร้างสรรคค์ณิตโดยใชโ้ปรแกรม GSP 
ด.ช.ปิยวฒัน์  นนัลงัค ์ 
ด.ช.ณฐัพนธ์  ขนัทอง 
 

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยร่ีวมกบั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี 
เขต 2 และโรงเรียนรัตนราษฎร์บาํรุง 

3 รางวลัเกียรติบตัรผลงานสร้างสรรคค์ณิตโดยใช้
โปรแกรม GSP (สาระคณิตศาสตร์) 
 

ด.ช.ปิยวฒัน์  นนัลงัค ์ 
ด.ช.วงศกร  ขาวประเสริฐ 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน              
ปี2553 ภาคกลางและภาคตะวนัออก 

4 รางวลั เกียรติบตัรเหรียญทองแดงโครงงาน
วทิยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ(์สาระ
วทิยาศาสตร์) 

ด.ญ.นพมาส  ศรีหร่ังไพโรจน ์
ด.ญ.ธานตัตา  เทพพิทกัษ ์
ด.ญ.ณฐัสุดา  เทียนดอนไพร 
 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน              
ปี2553 ภาคกลางและภาคตะวนัออก 

5 รางวลั เกียรติบตัรเหรียญทองโครงงานคุณธรรม 
(สาระสงัคมศึกษาฯ) 

ด.ญ.สุภาวดี  เปล่ียนไพร 
ด.ญ.อุษา  สุจาํนงค ์
ด.ญ.ธญัชนก  แถววงษ ์
ด.ญ.วนิดา  เตด็สุวรรณ 
ด.ญ.พลอยปภสั  ปฐมพฒัน์ธนากลุ 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน              
ปี2553 ภาคกลางและภาคตะวนัออก 

6 รางวลั เกียรติบตัรเหรียญทอง การทาํอาหารเชา้
เพื่อสุขภาพ(แบบไทย)(สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลย)ี 

ด.ญ.องัคณา  บุญรอด 
ด.ญ.พิไลวรรณ  ทองเต่าหมก 
 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน              
ปี2553 ภาคกลางและภาคตะวนัออก 

7 รางวลั เกียรติบตัรเหรียญทอง การสร้าง 
Webpage ดว้ยโปรแกรม Web Editor (สาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลย(ีคอมพิวเตอร์)) 

ด.ช.ธนพล  จนัทร์ตะคุ 
ด.ช.ธนชยั  ดอนรุ่งจนัทร์ 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน              
ปี2553 ภาคกลางและภาคตะวนัออก 

8 รางวลัเกียรติบตัรเหรียญเงินการอ่านออกเสียง 
(การศึกษาพิเศษ) 

ด.ช.สุรชชั  ดอนจ๋ิวไพร งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน              
ปี2553 ภาคกลางและภาคตะวนัออก 

ระดบัเขตพื้นที ่
9 - รางวลั เกียรติบตัรเหรียญทองการสร้างภาพดว้ย

การฉีก ตดั ปะภาพ(ระดบัปฐมวยั) 
ด.ญ.เบญญานุช  ทองบางหลวง 
ด.ญ.วนัวสิา  ทนุพล 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 



ที่ รางวลัทีไ่ด้รับ ผู้ทีไ่ด้รับรางวลั หน่วยงานทีม่อบ 
 ด.ญ.สุฐิดา  แช่มเจริญพร 

10 รางวลั เกียรติบตัรเหรียญเงินการป้ันดินนํ้ ามนั
(ระดบัปฐมวยั) 
 

ด.ช.ปฏิพล  ปรางศร 
ด.ช.พีรภทัร  อระภกัดี 
ด.ญ.โสรญา  ตาลโกนกนุ 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

11 รางวลั เกียรติบตัรเหรียญทองแดงการเล่านิทาน
(ระดบัปฐมวยั) 

ด.ญ.นนัทวรรณ  มว้นทอง 
 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

12 รางวลั เกียรติบตัรเหรียญทองคดัลายมือและอ่าน
ออกเสียง(ช่วงชั้นท่ี 1) 

ด.ญ.สลิลทิพย ์ ช่างสี   สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

13 รางวลั เกียรติบตัรเหรียญทองแดงคดัลายมือและ
อ่านออกเสียง(ช่วงชั้นท่ี 2) 

ด.ญ.ศุภาลยั  สร้อยทรัพย ์ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

14 รางวลั เกียรติบตัรเหรียญทองการท่องอาขยาน 
(ช่วงชั้นท่ี1, 2) 
 

ด.ญ.กลุวดี  ปลอดยอดยิง่ 
ด.ญ.พิมพช์นก  อ่อนละมูล  
ด.ญ.พิมพล์ภสั  อ่อนละมูล 
ด.ญ.วรรณภา  อ่อนอยู ่
ด.ญ.ฐิติพร  วฒันยัผดุงเกียรติ 
ด.ญ.ปัญญาพร  อรุณแสงศิลป์ 
ด.ญ.เสาวรส  ป่ินมณี 
ด.ญ.ปาจรีย ์ เทียนดอนไพร 
ด.ญ.สุวรรณา  ยิว้มูลงาม 
ด.ญ.อภิญญา  นิธิพงศพ์นัธ์ 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

15 รางวลั เกียรติบตัรเหรียญทองเรียงความ(บรรยาย
ภาพ) (ช่วงชั้นท่ี1, 2) 

ด.ญ.สมฤทยั  จ่าหม่ืนปราบนคร 
ด.ญ.ปวรรัตน์  อ่อนแกว้ 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

16 รางวลัเหรียญเงินหนงัสือเล่มเลก็ (ช่วงชั้นท่ี1, 2) 
 
 

ด.ญ.วชัรียา  บุญจนัทร์ 
ด.ญ.ชยานนัท ์ ปักเสติ            
ด.ญ.สุจิตตรา  เช้ือวงศ ์

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

17 รางวลั เกียรติบตัรเหรียญทอง (ช่วงชั้นท่ี 2) ด.ญ.บญัจรัตน์  แกว้ชูศรี สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

18 รางวลั เกียรติบตัรเหรียญทอง โครงงาน
คณิตศาสตร์ (ช่วงชั้นท่ี 2) 
 

ด.ญ.วรวรรณ  คิ้วศรีประเสริฐ 
ด.ช.ณชัพล  สระทองคาํ 
ด.ญ.ศศิธร  ใหมเกิดผลงาน 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

19 รางวลั เกียรติบตัรเหรียญทองผลงานสร้างสรรค์
คณิตโดยใชโ้ปรแกรม GSP (สาระคณิตศาสตร์) 
(ช่วงชั้นท่ี 2) 

ด.ช.ปิยวฒัน์  นนัลงัค ์ 
ด.ช.วงศกร  ขาวประเสริฐ 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

20 รางวลั เกียรติบตัรเหรียญทองแดงอจัฉริยภาพทาง
วทิยาศาสตร์ (ช่วงชั้นท่ี 2) 

ด.ช.นภสัรพี  อู่วเิชียร 
ด.ช.อรุธา  วธิุจกัร 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 



ที่ รางวลัทีไ่ด้รับ ผู้ทีไ่ด้รับรางวลั หน่วยงานทีม่อบ 
-  ด.ญ.จิรารัตน์  ทบัทิมดง 

21 รางวลั เกียรติบตัรเหรียญเงินโครงงาน
วทิยาศาสตร์ประเภททดลอง (ช่วงชั้นท่ี 2) 
 

ด.ญ. ชนาภา  ปะกาเวสา 
ด.ญ.พิมลภทัร  บวัรอด 
ด.ญ.มิกิ  แสงสาด 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

22 รางวลัเกียรติบตัรเหรียญทองโครงงาน
วทิยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ ์(ช่วงชั้นท่ี 2) 
 

ด.ญ.นพมาส  ศรีหร่ังไพโรจน ์
ด.ญ.ธานตัตา  เทพพิทกัษ ์
ด.ญ.ณฐัสุดา  เทียนดอนไพร 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

23 รางวลัเกียรติบตัรเหรียญทองโครงงานคุณธรรม 
(ช่วงชั้นท่ี 2) 
 
 
 

ด.ญ.สุภาวดี  เปล่ียนไพร 
ด.ญ.อุษา  สุจาํนงค ์
ด.ญ.ธญัชนก  แถววงษ ์
ด.ญ.วนิดา  เตด็สุวรรณ 
ด.ญ.พลอยปภสั  ปฐมพฒัน์ธนากุล 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

24 รางวลัเกียรติบตัรเหรียญทองการเล่านิทาน
คุณธรรม (ช่วงชั้นท่ี 1) 

ด.ญ.นภสัสร  สระทองนวล 
ด.ช.ศุภเชษฐ ์ ร่ืนนุสาร 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

25 รางวลัเกียรติบตัรเหรียญทองมารยาทไทย  
(ช่วงชั้นท่ี 1, 2) 
 

ด.ช.นนทป์วชิ  เส็งดอนไพร 
ด.ญ.ญาณินท ์ จุลวงษ ์
ด.ช.ภูมิพฒัน์  ไชยพนัธ์ุ 
ด.ญ.จิรัชยา  เลก็ประเสริฐ 
 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

26 รางวลัเกียรติบตัรเหรียญทอง ตอบปัญหาดา้น
สุขภาพ (ช่วงชั้นท่ี 2) 

ด.ญ.กฤตยา  พวงธรรม 
ด.ญ.แพรวา  หระดี 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

27 
 

รางวลัเกียรติบตัรเหรียญทองโครงงานสุขภาพ 
(ช่วงชั้นท่ี 2) 

ด.ช.ณฐัสิทธ์  ทองดอนจุย 
ด.ญ.ผไทมาส  รอดไสว 
ด.ญ.ตะวนัฉตัร  จนัทร์วงศ ์

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

28 รางวลัเกียรติบตัรเหรียญทองแดงแอโรบิก 
 

ด.ญ.อนันา  แกว้มะไฟ 
ด.ญ.เกตุมณี  บุญชู 
ด.ญ.กนกวรรณ  สอนดอนไพร 
ด.ญ.กมลชนก  แช่มมัน่คง 
ด.ช.ภูริภทัร  กงศรี 
ด.ช.ศิยาพร  สระทองฮ่วม 
ด.ญ.กนัตพร  บุตรรัตน ์
ด.ญ.อารยา  ผาพมุมา 
ด.ช.เสฏฐวฒิุ  เรืองอนนัตคุณ 
ด.ช.ศุภเชษฐ ์ ร่ืนนุสาร 
ด.ญ.นฤตยา  กิตติวฒัน์ 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 



ที่ รางวลัทีไ่ด้รับ ผู้ทีไ่ด้รับรางวลั หน่วยงานทีม่อบ 
ด.ญ.จินห์จุฑา  ทองหล่อ 
ด.ญ.วชิรญาพร เจริญเชาว ์
ด.ญ.ปาริฉตัร  เจริญเชาว ์
ด.ญ.สุรภา  รุ่งวิกรัยกานต ์
ด.ญ.ม่ิงขวญั  ศรีทนัดร 

29 รางวลัเหรียญเกียรติบตัรทองแดงการแข่งขนัวาด
ภาพระบายสี(ช่วงชั้นท่ี 1) 

ด.ญ.อรพิมล  อ่ิมสาํราญ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

30 รางวลัเกียรติบตัรเหรียญทอง (ช่วงชั้นท่ี 2) ด.ญ.ปรางคว์ลยั  ดอนศรีมนั สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

31 รางวลัเกียรติบตัรรางวลัชมเชยการขบัร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง(ช่วงชั้นท่ี 2) 

ด.ญ.ศรัญยา  ใจกลา้ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

32 รางวลัเกียรติบตัรเหรียญทอง การจดัสวนถาด
แบบช้ืน(ช่วงชั้นท่ี 2) 
 

ด.ช.ธนาวฒิุ  สระทองแอ 
ด.ญ.พิไลโฉม  งาผกัแวน่ 
ด.ญ.จุฑามาศ  ชีอยู ่

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

33 รางวลัเกียรติบตัรเหรียญทองการแปรรูปอาหาร 
(ช่วงชั้นท่ี 2) 

ด.ญ.ภทัรภร  สระทองลว้น 
ด.ญ.วภิาดา  ทองพราย 
ด.ญ.จุฑารัตน์  เกรียงไกร 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

34 รางวลัเกียรติบตัรเหรียญทองการทาํอาหารเชา้
เพื่อสุขภาพ(แบบไทย) (ช่วงชั้นท่ี 2) 

ด.ญ.องัคณา  บุญรอด 
ด.ญ.พิไลวรรณ  ทองเต่าหมก 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

35 รางวลัเกียรติบตัรเหรียญทองการประดิษฐง์าน
ใบตองประเภทบายศรีสู่ขวญั(ช่วงชั้นท่ี 2) 
 

ด.ญ.พรอุษา  สงัขทุ่์งขวาง 
ด.ญ.จีระนนัท ์ ดอนจนัทร์เอ่ียม 
ด.ญ.พิชญาภคั  การเพีย 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

36 รางวลัเกียรติบตัรเหรียญทองแดงการแข่งขนั
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์(e-book) (ช่วงชั้นท่ี 2) 

ด.ช.กริชภชั  สาํสาํลี 
ด.ช.ณฐัวร์ี  ลออเอ่ียม 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

37 รางวลัเกียรติบตัรเหรียญทองการใชโ้ปรแกรม
นาํเสนอ(Presentation) (ช่วงชั้นท่ี 2) 

ด.ญ.ศุภารมย ์ ชั้นเจริญศรี 
ด.ญ.ธาริณี  สอ้ิงทอง 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

38 รางวลัเกียรติบตัรเหรียญทองการสร้าง Webpage 
ดว้ยโปรแกรม Web Editor(ช่วงชั้นท่ี 2) 

ด.ช.ธนพล  จนัทร์ตะคุ 
ด.ช.ธนชยั  ดอนรุ่งจนัทร์ 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

39 รางวลัเกียรติบตัรเหรียญทองการผกูเง่ือนและการ
เก็บเชือก(กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน)               
(ช่วงชั้นท่ี 1) 
 

ด.ช.วชิการ  พรายอินทร์ 
ด.ช.เบญจรงค ์ เมฆป้ัน 
ด.ช.ธีรภทัร์  เอ่ียมหุ่น 
ด.ช.กิจติวฒัน์  ซ่ือตรง 
ด.ช.ฐิติพงศ ์ คงสบาย  
ด.ช.นนทวชัร์  โชติดิฐสกลุ 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

40 รางวลัเกียรติบตัรเหรียญทองแดง การใชเ้ขม็ทิศ ด.ช.ธนวฒัน์  จิระสกลุไทย สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา



ที่ รางวลัทีไ่ด้รับ ผู้ทีไ่ด้รับรางวลั หน่วยงานทีม่อบ 
และการคาดคะเน(กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 
(ช่วงชั้นท่ี 2) 
 

ด.ช.บุณวทัน์  จ๋ิวแกว้ 
ด.ช.รัชพล  วลิยัประเสริฐ 
ด.ช.นาวนิ  เกิดสมบุญ 
ด.ช.อภิชยั  แกว้กนัดา 
ด.ช.รุ่งสุริยา  เหลืองรุ่งทรัพย ์
ด.ช.รัตนธชั  พรเลิศเกษมสุข 
ด.ช.เจษฎากร  สงัขเ์งิน 

นครปฐม เขต 1 

41 รางวลัเกียรติบตัรเหรียญทองการขบัร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง(กลุ่มการศึกษาพิเศษ) 

ด.ญ.พรทิพย ์ ภู่รุ่งเรือง 
 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

42 รางวลัเกียรติบตัรเหรียญทองการคดัลายมือ 
(กลุ่มการศึกษาพิเศษ) 

ด.ญ.ชลดา  มจัฉา สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

43 รางวลัเกียรติบตัรเหรียญทองการอ่านออกเสียง
(กลุ่มการศึกษาพิเศษ) 

ด.ช.สุรชชั  ดอนจ๋ิวไพร 
 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

 

ด้านครู/บุคลากร 
 

ที่ รางวลัทีไ่ด้รับ ผู้ทีไ่ด้รับรางวลั หน่วยงานทีม่อบ 
1 ไดรั้บรางวลัท่ี 1 การประกวดหน่วยการเรียนรู้วชิา

ประวติัศาสตร์ และสงัคมศึกษา ปีพ.ศ.2553 โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และสงัคม 

วา่ท่ีร.ต.หญิงนอ้งนุช  เกา้ล้ิม สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

2 ครูดีในดวงใจ ระดบัปฐมวยั 
 
ครูดีในดวงใจ ระดบัช่วงชั้นท่ี 1 
 
 
ครูดีในดวงใจ ระดบัช่วงชั้นท่ี 2 

นางพรเพญ็  แสนชมพ ู
นางพชัรี  เจริญสุข 
นางลดัดา  รอดไสว 
นางสาวโศภิณ  ธนะวฒันานนท ์
นางปราณี  สอนเฉลิม 
นางสาวองัคณา  ศรีเตชานุพงศ์ 
นางสาวผสุดี  จงมีสุข 
วา่ท่ี ร.ต.หญิงนอ้งนุช  เกา้ล้ิม 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

3 ไดเ้กียรติบตัรการดาํเนินงานโครงการความปลอดภยั
ดา้นอาหารและผลิตภณัฑสุ์ขภาพในโรงเรียน           
(อย.นอ้ย)  ระดบัดีเยีย่ม 

นางปราณี  สอนเฉลิม 
นางสวา่งจิต  กาํมะนี 
นางขวญัยนื  จกัรวธิานนิเทศ 
นางสุนนัทา  กาญจนะวสิต 
นางมาลยั  นุ่นทิพย ์
นางนยันา  ปลีทอง 
นางสาวผสุดี  จงมีสุข 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั
นครปฐม ร่วมกบัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม 
เขต 1 
 



ที่ รางวลัทีไ่ด้รับ ผู้ทีไ่ด้รับรางวลั หน่วยงานทีม่อบ 
นางเพญ็ทิพา  อาํพฒัน์ 
นางปัญญช์ลี  สุวรรณภูมิ 
นางสาวพรพรรณ  ทรงสุหมดั 
นางวรนุช  สมพงษ ์
นางอรทยั  สามกองงาม 
นางศิริวรรณ  สุวรรณศรี 

4 ไดเ้กียรติบตัรส่งผลงานรายงานผลการใชกิ้จกรรม
หมอภาษาเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 2 เขา้ร่วมกิจกรรมเสนอผลงานดีเด่น (Best 
Practice)โครงการพฒันาครูทั้งระบบ 

นางอาํภร  นนัตา สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

5 ไดเ้กียรติบตัรส่งผลงานส่ือประกอบการสอนโดยใช้
โปรแกรม GSP  
เร่ือง การเปรียบเทียบเศษส่วน 

นางสาวองัคณา  ศรีเตชานุพงศ ์ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

6 ไดเ้กียรติบตัรส่งผลงานรายงานการวจิยัและพฒันา
ความกา้วหนา้ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/5 โดยใชแ้บบฝึกคณิต
คิดเร็วและแบบทดสอบสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

นางสาวองัคณา  ศรีเตชานุพงศ ์ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

7 ไดเ้กียรติบตัรส่งผลงานรายงานการวจิยัในชั้นเรียน
เร่ืองการศึกษาเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนการสอนดว้ยกิจกรรมโครงงานเร่ืองประวติั
ความเป็นมาของอาณาจกัรไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

นางสาวเพญ็ทิพย ์ เกล่ือนสนัทียะ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

8 ไดเ้กียรติบตัรส่งผลงานหนงัสืออ่าน Big  Book 
อนุบาล 2 

นางองัคนา  ชรากาหมุด สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

9 ไดเ้กียรติบตัรส่งผลงานนวตักรรมแผน่พบั Pop up  
จาํนวนนบั 1-20 พฒันาการดา้นสติปัญญา
ระดบัประถมวยัปีท่ี 2 

นางพชัรี  เจริญสุข  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 

10 ไดเ้กียรติบตัรส่งผลงานหนงัสือนิทาน Pop up 
สาํหรับเด็กปฐมวยั 

นางพรเพญ็  แสนชมภู สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

11 ไดเ้กียรติบตัรส่งผลงานแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์
เร่ืองจาํนวนนบั 1 ถึง 5   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

นางสาวพรพรรณ  ทรงสุหมดั สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

12 ไดเ้กียรติบตัรส่งผลงานรายงานการพฒันานกัเรียนท่ี
มีปัญหาการอ่านและการเขียนคาํท่ีมี ห นาํ และ
อกัษรนาํดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะ 
 

นางกริษฐา  เก่งการช่าง สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 



ที่ รางวลัทีไ่ด้รับ ผู้ทีไ่ด้รับรางวลั หน่วยงานทีม่อบ 
13 ไดเ้กียรติบตัรส่งผลงานคู่มือการสร้างหนงัสือ

อิเลค็ทรอนิคส์ดว้ยโปรแกรม Flip Publisher 
นางสาวศราวดี  ม่วงสด สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

นครปฐม เขต 1 
14 ไดเ้กียรติบตัรส่งผลงานรายงานการใชเ้อกสาร

ประกอบการสอนเร่ืองกระตีบบา้นเรา ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3  

นางวาสนา  นิติกลุ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

15 รายงานผลการพฒันาการอ่านคาํควบกลํ้า ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

นางปราณี  สอนเฉลิม สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

16 เอกสารประกอบการใชส่ื้อการเรียนรู้คณิตศาสตร์                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง  การหารยาว 

นางปัญญช์ลี  สุวรรณภูมิ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

17 ไดเ้กียรติบตัรส่งผลงานE-book เร่ือง การแปรงฟัน นางเพญ็ทิพา  อาํพฒัน์ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

18 ไดเ้กียรติบตัรส่งผลงานรายงานผลสมัฤทธ์ิของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/1และความพึงพอใจ
ในการใชห้นงัสืออิเลค็ทรอนิคส์ 

นางเพญ็ทิพา  อาํพฒัน์ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

19 ไดเ้กียรติบตัรส่งผลงานกระบวนการเรียนรู้ทาง
ประวติัศาสตร์เร่ืองกาํแพงแสนควรค่าแห่งความทรงจาํ 

วา่ท่ีร.ต.หญิงนอ้งนุช  เกา้ล้ิม สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

20 ไดเ้กียรติบตัรส่งผลงานคู่มือการใชอิ้นเทอเน็ต
เบ้ืองตน้ 

นางสาวสมาพร  เพชรปานกนั สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

21 ไดเ้กียรติบตัรส่งผลงานการผลิตส่ือการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
เร่ือง การลบจาํนวนท่ีมีหลายหลกั  ประเภท Power 
Point 

นางอาํไพ  ล้ิมประสาท สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 

 
6.3 ด้านผู้บริหารโรงเรียน 

 

ที่ รางวลัทีไ่ด้รับ ผู้ทีไ่ด้รับรางวลั หน่วยงานทีม่อบ 
1 ไดรั้บการยกยอ่งเป็นผูบ้ริหารดีเด่นดา้นการบริหาร

บุคคล 
นายอานนท ์เลา้อรุณ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

นครปฐม เขต 1 
2 ไดเ้กียรติบตัรการดาํเนินงานโครงการความปลอดภยั

ดา้นอาหารและผลิตภณัฑสุ์ขภาพในโรงเรียน           
(อย.นอ้ย)  ระดบัดีเยีย่ม 
 

นายอานนท ์ เลา้อรุณ 
 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั
นครปฐม ร่วมกบัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม 
เขต 1 

 
 



ด้านโรงเรียน 
 

ที่ รางวลัทีไ่ด้รับ ผู้ทีไ่ด้รับรางวลั หน่วยงานทีม่อบ 
1 ไดเ้กียรติบตัรการดาํเนินงานโครงการความปลอดภยั

ดา้นอาหารและผลิตภณัฑสุ์ขภาพในโรงเรียน           
(อย.นอ้ย)  ระดบัดีเยีย่ม 

โรงเรียนประถมฐานบิน
กาํแพงแสน 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั
นครปฐม ร่วมกบัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม 
เขต 1 

2 ใหก้ารสนบัสนุนนกัเรียนเขา้ร่วมการประกวดผลงาน
สร้างสรรคข์องคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ในฐานะท่ีผลงานไดรั้บเกียรติบตัรเหรียญทองระดบั
ประถมศึกษา 

โรงเรียนประถมฐานบิน
กาํแพงแสน 

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกบัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาราชบุรี เขต 2 และ
โรงเรียนรัตนราษฎร์บาํรุง 

3 ร่วมส่งนกัเรียนเขา้ประกวดการแสดงทาง
วทิยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษาประจาํปี 2553 

โรงเรียนประถมฐานบิน
กาํแพงแสน 

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษากาญจนบุรี 

4 ร่วมกิจกรรมเขา้ค่ายโครงการพฒันาคุณธรรมและ
สร้างสาํนกัความเป็นไทยเพ่ือพฒันาเด็กไทยอยา่ง
ย ัง่ยนื 

โรงเรียนประถมฐานบิน
กาํแพงแสน 

วดัโพธ์ิงาม เจา้คณะอาํเภอ
กาํแพงแสน 

 


