
ผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 ๑. ผลงานดีเด่น 
 

๑.๑ ประเภทสถานศึกษา 
ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑ โรงเรียนประถมฐานบินกําแพงแสน ใหก้ารสนับสนุนนักเรยีนเข้าประกวดผลงาน

สร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

โดยใช้โปรแกรมโปรแกรม The  Geometer’s 
Sketchpad ระดับประเทศ    

สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

๒ โรงเรียนประถมฐานบินกําแพงแสน ใหก้ารสนับสนุนนักเรยีนเข้าประกวดผลงาน
สร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

โดยใช้โปรแกรมโปรแกรม The  Geometer’s 
Sketchpad ระดับภมูิภาค ในฐานะที่ผลงาน
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองระดับประถมศึกษา 

สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๙ และโรงเรียน
ราชินีบูรณะ 

๓ โรงเรียนประถมฐานบินกําแพงแสน ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในงานศิลปะหตั
กรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๑ ประจําป ี๒๕๕๔ ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ณ โรงเรยีนวัดทัพหลวง(หลวง
พ่อเกิดอุปถัมภ์) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔ โรงเรียนประถมฐานบินกําแพงแสน ได้เข้าร่วมรณรงค์การอ่านฉลากโภชนาการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านฉลากโภชนาการ 
“คิดก่อนกิน”ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

หน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัย
ด้านอาหารที่ ๕ ศูนย์จังหวัด
นครปฐม สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐม 

 
๑.๒ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

 

ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑ นายอานนท์ เล้าอรณุ ได้รับการยกย่องเป็นผู้บรหิารดเีดน่ด้านการบริหาร

บุคคล 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒ นายอานนท์  เล้าอรุณ 

 
ได้เกียรติบตัรการดําเนินงานโครงการความปลอดภยั
ด้านอาหารและผลติภณัฑ์สุขภาพในโรงเรียน           
(อย.น้อย)  ระดับดีเยี่ยม 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครปฐม ร่วมกับสํานักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษานครปฐม เขต ๑ 

 
 
 
 
 



๑.๓ ประเภทครู/บุคลากร 
 

ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑ นางอําไพ   ลิ้มประสาท ครูที่ปรึกษานักเรียนท่ีได้รับเกยีรตบิัตรเหรียญทองแดง  

ระดับประถมศึกษาการประกวดผลงานการสร้างสรรค์
ของคนมีความสามารถทางคณติศาสตร์ โดยใช้

โปรแกรมโปรแกรม The  Geometer’s 
Sketchpad  ระดับประเทศ    

สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

๒ นางสาวศราวดี  ม่วงสด 

นางสาวสมาพร   เพชรปานกัน 
ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบตัรเหรียญทอง   

กิจกรรมการแข่งขันสร้างWebpage ประเภท Web 
Editor 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก ปี๒๕๕๔ 

๓ นางจรุงรัตน์   จันทร์สืบสาย 

นางนิตยา  แพกําเนิด 

นางสาวศราวดี  ม่วงสด 

นางอําไพ   ลิ้มประสาท 

นางสาวสมาพร   เพชรปานกัน 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง   
กิจกรรมประกวดขับร้องประสานเสยีงระดับชั้น ป.๑-๖ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก ปี๒๕๕๔ 

๔ นางปัญญ์ชลี  สุวรรณภูม ิ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง   
กิจกรรมท่องอาขยานทํานองเสนาะ  ระดับชั้น ป.๑-๓ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก ปี๒๕๕๔ 

๕ นางอําไพ   ลิ้มประสาท เป็นครูพี่เลี้ยววิชาการคณิตศาสตร ์ สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

๖ นางอําไพ   ลิ้มประสาท ครูดีในดวงใจ ระดับช้ันประถมศกึษาปีท่ี๔ - ๖ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๗ นางอมร  นูมหันต ์ ครูดีในดวงใจ  ระดับชั้นประถมศกึษา ที่ ๑ – ๓ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๘ นางชุติมา   พงศ์อรพิน ครูดีในดวงใจ  ระดับชั้นปฐมวัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๙ นางวาสนา   นิติกุล ผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย ป.๑-๓ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๐ นางวรนุช  สมพงษ ์ ผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขัน มารยาทไทย ป.๔-๖ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๑ นางวาสนา  นิติกุล ผู้ฝึกสอน รายการประกวดตอบปญัหาสังคม และ
ประวัติศาสตร์ ช่วงช้ันท่ี ๑ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๒ ว่าท่ี ร.ต.หญิง น้องนุช   เก้าลิม้ ผู้ฝึกสอน รายการประกวดตอบปญัหาสังคม และ
ประวัติศาสตร์ ช่วงช้ันท่ี ๒ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 



ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑๓ นางสาวเพ็ญทิพย์ เกลื่อนสันเท๊ียะ ได้เกียรติบตัรผู้ฝึกสอน รายการประกวดสวดมนต์

ทํานองสรภัญญะช่วงช้ันท่ี ๒ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๔ นางสุนันทา  กาญจนวสิต ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบตัรเหรียญทอง 
กิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๕ นางสาวสมาพร   เพชรปานกัน 

 
ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบตัรเหรียญทองแดง   
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (LD) ระดับไม่กําหนด 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๖ นางสาวศราวดี  ม่วงสด 

 
ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบตัรเหรียญทองแดง   
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (LD) ระดับไม่กําหนด 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๗ นางสาวอังคณา  ศรีเตชานุพงศ ์ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบตัรเหรียญทองแดง   
กิจกรรมการคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (LD)         
ระดับ๑-๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๘ นางสุนันทา  กาญจนวสิต ได้เป็นกรรมการตดัสินการแข่งขันกิจกรรมท่อง
อาขยาน ระดับม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๙ นางอําภร  นันตา  ได้เป็นกรรมการตดัสินการแข่งขันกิจกรรมแต่งบทร้อย
กรอง ระดับม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๐ นายทวีศักดิ์   มิตรเจรญิรัตน ์ ได้เป็นกรรมการตดัสินสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๑ นางสาวสมาพร   เพชรปานกัน 

 
ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบตัรเหรียญทอง   
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.๑-๓ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๒ นางสาวศราวดี  ม่วงสด ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบตัรเหรียญทอง   
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.๑-๓ 
 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๓ นางสาวศราวดี  ม่วงสด ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบตัรเหรียญเงิน   
กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนําเสนอ 

(Presenttation) ระดับชั้น ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๔ นางสาวสมาพร   เพชรปานกัน 

 
ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบตัรเหรียญเงิน   
กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนําเสนอ 

(Presenttation) ระดับชั้น ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๕ นางสาวสมาพร   เพชรปานกัน 

 
ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบตัรเหรียญทอง   

กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง “Webpage  ประเภท 

Web  Editor” ระดับชั้น ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 



ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๒๖ นางสาวศราวดี  ม่วงสด ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบตัรเหรียญทอง   

กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง “Webpage  ประเภท 

Web  Editor” ระดับชั้น ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๗ นางกนกวรรณ  จันทรต์ะค ุ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบตัรเหรียญเงิน   
กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พาน
พุ่มสักการะ) ระดับช้ัน ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๘ นางสว่างจิต   กํามะณ ี ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบตัรเหรียญเงิน   
กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พาน
พุ่มสักการะ) ระดับช้ัน ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๙ นางนิตยา  แพกําเนิด ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบตัรเหรียญเงิน   
กิจกรรมการแข่งขันการแปรรูปอาหารระดับช้ันป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๐ นางสว่างจิต   กํามะณ ี ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบตัรเหรียญเงิน   
กิจกรรมการแข่งขันการแปรรูปอาหารระดับช้ันป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๑ นายมนต์ชัย   เดชะ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบตัรเหรียญทอง   
กิจกรรมการแข่งขันการจดัสวนถาดช้ืน ระดบัช้ัน ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๒ นายทวีศักดิ์   มิตรเจรญิรัตน ์ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบตัรเหรียญทอง   
กิจกรรมการแข่งขันการจดัสวนถาดช้ืน ระดบัช้ัน ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๓ นางอําไพ   ลิ้มประสาท ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบตัรเหรียญเงิน   
กิจกรรมการแข่งขันทําอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ 
(ประเภทเส้น) ระดับช้ัน ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๔ นางสว่างจิต  กํามะณ ี ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบตัรเหรียญเงิน   
กิจกรรมการแข่งขันทําอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ 
(ประเภทเส้น) ระดับช้ัน ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๕ นายทวีศักดิ์   มิตรเจรญิรัตน ์ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบตัรเหรียญทอง   
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ  ระดับช้ัน ป.๔-๖ 

 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๖ นางลัดา  ลอดไสว ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบตัรเหรียญทอง   
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๗ นางพรเพ็ญ   แสนชมภ ู ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนร่วม   กิจกรรมการเล่านิทาน
ประกอบสื่อ ระดับปฐมวัย 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๘ นางพัชรี  เจริญสุข ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้เข้าร่วม   กิจกรรมการเล่า
นิทานประกอบสื่อ ระดับปฐมวยั 

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๙ นางพัชรี  เจริญสุข ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้เข้าร่วม กิจกรรมการสร้างภาพ
ด้วยการฉีก  ตัด  ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๐ นางพรเพ็ญ   แสนชมภ ู ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนร่วม กิจกรรมการปั้นดินน้ํามัน 
ระดับปฐมวัย 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 



ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๔๑ นางพัชรี  เจริญสุข ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนร่วม กิจกรรมการปั้นดินน้ํามัน 

ระดับปฐมวัย 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๒ นางสาวอังคณา  ศรีเตชานุพงศ ์ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบตัรเหรียญทอง   
กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน 
ระดับชั้น ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๓ นายกิตติ   แก้ววิลัย ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบตัรเหรียญทอง   
กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน 
ระดับชั้น ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๔ นางสาวนิตยา  แพกําเนิด ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบตัรเหรียญทอง   
กิจกรรมประกวดขับร้องประสานเสียงระดับชั้น ป.๑-๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๕ นางสาวอังคณา  ศรีเตชานุพงศ ์ ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับเกียรติบตัรเหรียญทอง   
กิจกรรมการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมี
ความสามารถทางคณติศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖ 

ณ ศูนย์โรงเรียนราชินีบูรณะ 

๔๖ นางสาวอังคณา  ศรีเตชานุพงศ ์ ครูที่ปรึกษานักเรียนท่ีได้รับรางวัลการประกวดผลงาน

สร้างสรรคโ์ดยใช้  Sketchpad ระดับชั้น ป.๔-๖ 

ณ ศูนย์โรงเรียนราชินีบูรณะ 

๔๗ นางสาวยุพิน  กัณหา ครูผูฝ้ึกสอน/ ควบคุมทีมนักเรียนได้รับเกียรติบตัร
เหรียญเงิน   กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรง
ตัวและโยนบอล ระดับช้ัน ป.๑-๓ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๘ นายมนต์ชัย   เดชะ ครูผูฝ้ึกสอน/ ควบคุมทีมนักเรียนได้รับเกียรติบตัร
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรง
ตัวและโยนบอล ระดับช้ัน ป.๑-๓ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๙ นางเทียนศรี  มีวิทยาภรณ ์ ครูผูฝ้ึกสอน/ ควบคุมทีมนักเรียนได้รับเกียรติบตัร
ชมเชย  กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพคณติศาสตร์ 
 ระดับชั้น ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕๐ นายศรีคํารณ   เจริญสุข ครูผูฝ้ึกสอน/ ควบคุมทีมนักเรียนได้รับเกียรติบตัร
ชมเชย  กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพคณติศาสตร์ 
 ระดับชั้น ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕๑ นายศรีคํารณ   เจริญสุข ครูผูฝ้ึกสอน/ ควบคุมทีมนักเรียนได้รับเกียรติบตัร
ชมเชย กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพคณติศาสตร ์
 ระดับชั้น ป.๑-๓ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕๒ นายศรีคํารณ   เจริญสุข ครูผูฝ้ึกสอน/ ควบคุมทีมนักเรียนได้รับเกียรติบตัร
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคดิเลขเร็ว          
ระดับชั้น ป.๑-๓ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕๓ นางสาวอังคณา   ศรีเตชานุพงศ ์ ครูผูฝ้ึกสอน/ ควบคุมทีมนักเรียนได้รับเกียรติบตัร
เหรียญเงิน  กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ์  ระดับชั้น ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 



ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๕๔ นางสาวอังคณา   ศรีเตชานุพงศ ์ ครูผูฝ้ึกสอน/ ควบคุมทีมนักเรียนได้รับเกียรติบตัร

เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน

คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GPS   ระดับชั้น ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕๕ นางสาวอังคณา   ศรีเตชานุพงศ ์ ครูผูฝ้ึกสอน/ ควบคุมทีมนักเรียนได้รับเกียรติบตัร
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.๔-
๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕๖ นางเพ็ญทิพา   อําพัฒน์ ครูผูฝ้ึกสอน/ ควบคุมทีม การแข่งขันการตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้น ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕๗ นางสาวเพ็ญทิพย์  เกลื่อนสันเท๊ียะ ครูผูฝ้ึกสอน/ ควบคุมทีมนักเรียนกิจกรรมการแข่งขัน
สวดมนต์แปล  ระดับชั้น ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕๘ นางสาวโศภณิ  ธนะวัฒนานนท ์ ครูผูฝ้ึกสอน/ ควบคุมทีมนักเรียนกิจกรรมการแข่งขัน
เล่านิทานคณุธรรม  ระดับชั้น ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๕๙ นางสาวโศภณิ  ธนะวัฒนานนท์ ครูผูฝ้ึกสอน/ ควบคุมทีมนักเรียนกิจกรรมการแข่งขัน
เล่านิทานคณุธรรม  ระดับชั้น ป.๑-๓ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๖๐ นางอรทัย สามกองงาม ครูผูฝ้ึกสอน/ ควบคุมทีมนักเรียนกิจกรรมการแข่งขัน
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-๖ 

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๖๑ ว่าท่ี ร.ต.หญิงน้องนุช  เก้าลิ้ม ครูผูฝ้ึกสอน/ ควบคุมทีมนักเรียนกิจกรรมการแข่งขัน
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๖๒ ว่าท่ี ร.ต.หญิงน้องนุช  เก้าลิ้ม เป็นคณะกรรมการตัดสิน  การการแข่งขันโครงงาน
คุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-๓ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๖๓ นางแดงต้อย  สารรัมย ์ ครูผูฝ้ึกสอน/ ควบคุมทีม การแข่งขันการตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๖๔ นางสาวอังคณา   ศรีเตชานุพงศ์ เป็นคณะกรรมการตัดสิน  การการแข่งขันทักษะ 
การคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.๑-๓ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๖๕ ว่าท่ี ร.ต.หญิงน้องนุช  เก้าลิ้ม เป็นผู้เข้าร่วมและผา่นหลักสูตรค่ายพัฒนาโครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับภมูิภาค โครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธชยันตีเฉลมิราช 
“เยาวชนไทย ทําดี  ถวายในหลวง ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 



๑.๔ ด้านนักเรียน 
 

ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ระดับประเทศ 
๑ ด.ช.ถิรวัฒน์  พงศะทัตกิจ 

ด.ญ.อันนา  แก้วมะไฟ 
 

รางวัลเกียรติบตัรเหรียญทองแดง ระดับประถมศึกษา 
โดยใช้โปรแกรมThe Geometer’ s Sketchpad  

ระดับประเทศ 

สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ระดับภูมิภาค 
๒ ด.ช.ถิรวัฒน์  พงศะทัตกิจ 

ด.ญ.อันนา  แก้วมะไฟ 

 

รางวัลเกียรติบตัรเหรียญทองในการประกวดผลงาน
สร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตรโ์ดย
ใช้โปรแกรมThe Geometer’ s Sketchpad  ระดับ
ภูมิภาค ระดับประถมศึกษา 
- เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาทและ 

-  รางวัลชนะเลิศระดับประถม๕,๐๐๐บาท 

สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
และโรงเรียนราชินีบูรณะ 

๓ ด.ช.ถิรวัฒน์  พงศะทัตกิจ 
ด.ญ.อันนา  แก้วมะไฟ 

 

รางวัลเกียรติบตัรผลงานสร้างสรรค์โดยใช้ Sketchpad 
ในการประกวดผลงานสรา้งสรรคข์องคนมีความสามารถ 
ทางคณิตศาสตรโ์ดยใช้โปรแกรมThe Geometer’ s 

Sketchpad  ระดับภูมิภาค ระดับประถมศึกษา 

สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
และโรงเรียนราชินีบูรณะ 

๔ ด.ญ.ฐนิชา  อร่ามแก้ววงษ ์
 

รางวัลเกียรติบตัรเหรียญทองกิจกรรมประกวดท่อง
อาขยานทํานองเสนาะ ระดับช้ัน ป.๑-๓ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก ปี๒๕๕๔ 

๕ ด.ช.ณัชพล  สระทองคํา 

ด.ช.วงศกร  ขาวประเสริฐ 
รางวัลเกียรติบตัรเหรียญทองกิจกรรมประกวดการ
สร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor ระดับชั้น ป.๑-๖ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก ปี๒๕๕๔ 

๖ ด.ญ.จดิาภา  พึ่งนุสนธิ ์
ด.ช.อนุวัตร์  เช้ือวงศ ์  

ด.ญ.สลลิทิพย์  ช่างสี 
ด.ญ.ดารินทร์  สาํเนียงเย็น 

ด.ญ.สาธินี  สระทองทรัพย ์

ด.ญ.อภญิญา  รผุักชี  

ด.ช.นวพล  ศรีพนมวัน  

ด.ช.ธนวัฒน์  แหวนวิเศษ  

ด.ช.พงษ์นริทร์  ศรีเครือ  

ด.ญ.กรกนก  เรืองเดช  

รางวัลเกียรติบตัรเหรียญทองกิจกรรมประกวดขับขาน
ประสานเสยีง ระดับชั้น ป.๑-๖ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก ปี๒๕๕๔ 



ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ญ.พรสิร  ภารา  

ด.ญ.ภาสินี  เมืองนก  

ด.ญ.พัชธิดา  สรวยล้ํา  

ด.ญ.พนิตตา  แซ่ลิ้ม  

ด.ญ.อังคนา  สุขวัฒนประเส 

ด.ญ.เกวลิน  ช่ืนทรัพย์  

ด.ญ.รินรดี  ทองใบ  

ด.ญ.ณภัทรา  ล้ําเลิศ  

ด.ญ.ศริิวรรณ  ใจซื่อ  

ด.ญ.วรรณภา  อ่อนอยู ่  

ด.ญ.จดิาภา  สระแสงตา 

ด.ช.กิติพงษ์  อ่อนน้อย 
ระดับเขตพื้นท่ี 
๗ ด.ญ.มนสัพร  สระทองอยู ่ รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดงการอ่านออกเสียง

และจับใจความสําคญั (ช่วงช้ันท่ี ๑)  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๘ ด.ช.คณิศร  เสรีรัตนเกียรต ิ รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองการอ่านออกเสียงและ
จับใจความสําคัญ (ช่วงช้ันท่ี ๒)  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๙ ด.ช.ธนภัทร์  สุดจบก รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงินการเรียงความและคัด
ลายมือ(ช่วงช้ันท่ี ๑) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๐ ด.ญ.พักตร์ภิรมย์  พรหมลัมภัก รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองการเรียงความและคดั
ลายมือ(ช่วงช้ันท่ี ๒) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๑ ด.ญ.ฐนิชา  อร่ามแก้ววงษ ์
 

รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองการท่องอาขยานทํานอง
เสนาะ (ช่วงช้ันท่ี ๑) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๒ ด.ญ.อภญิญา  นิธิพงศ์พันธุ ์ รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองการท่องอาขยานทํานอง
เสนาะ (ช่วงช้ันท่ี๒) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๓ ด.ญ.อามติา  สุขพันธ ์

ด.ญ.ผไทมาส  รอดไสว 
รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแต่งบทร้อยกรอง 

-  กลอนสี่ (ช่วงช้ันท่ี ๒) 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๔ ด.ญ.สุจิตรา  เชื้อวงศ ์

ด.ญ.จันทรจ์ิรา  จ้อยร่อย 

ด.ญ.กมลนัทธ์  สาระสารินทร ์

รางวัลเหรียญทองแดงหนังสือเล่มเล็ก (ช่วงช้ันท่ี ๒) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๕ ด.ญ.ชนาภา  สินธุ์เจรญิ 

 

รางวัล เกียรติบัตรชมเชยการแข่งขันอัจฉริยภาพ 

คณิตศาสตร์(ช่วงช้ันท่ี ๑) 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๖ ด.ช.พุทธศิลป์  เจรญิสุข รางวัล เกียรติบัตรชมเชยการแข่งขันอัจฉริยภาพ 

คณิตศาสตร์(ช่วงช้ันท่ี ๒) 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๗ ด.ช.ณัฐสิทธิ์  ทองดอนจุย 

ด.ญ.ศภุาวีร์  สร้อยทรัพย ์

รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงินการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ (ช่วงช้ันท่ี ๒) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 



ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ญ.หทัยรัตน์  บุญมี    

๑๘ ด.ญ.อันนา  แก้วมะไฟ 

ด.ช.ถิรวัฒน์พงศะทัตกิจ 

รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงินผลงานสร้างสรรคค์ณิต
โดยใช้โปรแกรม GSP (สาระคณติศาสตร์)(ช่วงช้ันท่ี ๒)  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๑๙ ด.ญ.กุศลิน  เอี่ยมนาค รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
(ช่วงช้ันท่ี ๑) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๐ 

 
ด.ช.ณัฐภัทร  ไพศาลธรรม รางวัลเกียรติบตัรเหรียญทองการแข่งขันคิดเลขเร็ว 

(ช่วงช้ันท่ี ๒) 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๑ ด.ญ.ณัฐชา  แช่มเจริญพร 

ด.ญ.พรปวญิ์  รอดดอนไพร 

ด.ญ.ศรุตยา  เหลืองรุ่งทรัพย ์

รางวัลเกียรติบตัรเหรียญเงินการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง (ช่วงช้ันท่ี ๒) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๒ ด.ช.พรสิทธ์ิ  แย้มพรายด ี

ด.ช.โอฬาร  เพชรชื่นสกลุ 

ด.ช.ธนวัฒน์  เรียมลิว 

รางวัลเกียรติบตัรเหรียญทองแดงการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร ์ประเภทสิ่งประดิษฐ์(ช่วงช้ันท่ี ๒) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๓ ด.ช.วิชยุตย์  ถิระบุษย ์

ด.ช.ธนภัทร  รอดไสว 
รางวัลเกียรติบตัรเหรียญทองการประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร ์(ช่วงช้ันท่ี ๒) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๔ ด.ญ.พลอยปภัส ปฐมพัฒน์ธนากุล 

ด.ญ.กมลวรรณ  โกศลกสิกจิ 

ด.ญ.ปณัณทตั  ปู่เพ็ชร ์

ด.ญ.ปาริชาติ  แก้วตาสาม 

ด.ญ.พรรณรังสี  เถียรประภากุล 

รางวัลเกียรติบตัรเหรียญทองการประกวดโครงงาน
คุณธรรม(ช่วงช้ันท่ี ๒) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๕ ด.ญ.ชนาพร  วงพัตร ์ รางวัลเกียรติบตัรเหรียญทองการเล่านิทานคุณธรรม
(ช่วงช้ันท่ี ๑) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๖ ด.ช.ศุภเชษฐ์  รื่นนุสาร รางวัลเกียรติบตัรเหรียญเงินการเล่านิทานคุณธรรม
(ช่วงช้ันท่ี ๒) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๗ ด.ญ.วรรณศิา  กลิ่นจันทร ์

ด.ช.ณัฐวุฒิ  นักวิฬา 
รางวัลเกียรติบตัรเหรียญทองแดงการมารยาทไทย 
 (ช่วงช้ันที่ ๑) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๘ ด.ช.กฤษณะ  ปานแม้น 

ด.ญ.ภัทรศยา  แก้วด้วง 
รางวัลเกียรติบตัรเหรียญทองแดงการมารยาทไทย 
 (ช่วงช้ันที่ ๒) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๒๙ ด.ญ.กลุสตรี  อรุณแสงศิลป ์

ด.ญ.กลุธิดา  อรุณแสงศิลป ์

ด.ญ.ศภุวรรณ  สร้อยทรัพย ์

ด.ญ.สุดารัตน์  สวสัดิ์รมัย ์

ด.ญ.ภาสินี  เมืองนก 

ด.ญ.ธารีรัตน์  บุญภูม ิ

ด.ญ.ภัทราภรณ์  บุบภาท ี

ด.ญ.พรสิร  ภารา 

รางวัลเกียรติบตัรเหรียญทองการสวดมนต์แปล สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 



ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ญ.วันทนีย์  ธัญมาสกวิน 

ด.ญ.สุภาพร  มาเปี่ยม 
๓๐ ด.ญ.วรวรรณ  คิ้วศรีประเสริฐ 

ด.ช.ชาญณรงค์  ผิวทองอ่อน 
รางวัลเกียรติบตัรเหรียญทอง ตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา (ช่วงช้ันท่ี ๒) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๑ ด.ญ.กิตติมา  เซีย่งเห็น 

 
รางวัลเหรียญเกียรติบัตรเหรยีญทองการแข่งขันวาด
ภาพระบายสี(ช่วงช้ันท่ี ๒) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๒ ด.ญ.ภาสินี  เมืองนก รางวัลเหรียญเกียรติบัตรเหรยีญเงินขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง(ช่วงช้ันท่ี ๒) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๓ ด.ญ.วราภรณ์  ทองดอนพุ่ม รางวัลเหรียญเกียรติบัตรเหรยีญทองแดงขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์(ช่วงช้ันท่ี ๒) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๔ ด.ญ.สกุณา  การนติย ์   
ด.ญ.จดิาภา  พึ่งนุสนธิ ์  
ด.ญ.บญุยานุช  พุ่มพวง  
ด.ญ.สลลิทิพย์  ช่างสี  
ด.ญ.ดารินทร์  สาํเนียงเย็น  
ด.ญ.สาธินี  สระทองทรัพย ์  
ด.ญ.อภญิญา  รผุักชี  
ด.ช.นวพล  ศรีพนมวัน  
ด.ช.ธนวัฒน์  แหวนวิเศษ  
ด.ช.พงษ์นริทร์  ศรีเครือ  
ด.ญ.กรกนก  เรืองเดช  
ด.ญ.พรสิร  ภารา  
ด.ญ.กุศลิน  จ้อยร่อย  
ด.ญ.พัชธิดา  สรวยล้ํา  
ด.ญ.พนิตตา  แซ่ลิ้ม  
ด.ญ.อังคนา  สุขวัฒนประเส 
ด.ญ.เกวลิน  ช่ืนทรัพย์  
ด.ญ.รินรดี  ทองใบ  
ด.ญ.ณภัทรา  ล้ําเลิศ  
ด.ญ.ศริิวรรณ  ใจซื่อ  
ด.ญ.วรรณภา  อ่อนอยู่  
ด.ญ.จดิาภา  สระแสงตา  
ด.ช.กิติพงษ์  อ่อนน้อย  
ด.ช.อนุวัตร์  เช้ือวงศ ์  

รางวัลเหรียญเกียรติบัตรเหรยีญทองขับร้องเพลง
ประสานเสยีง 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๕ ด.ญ.ศศิธร ใหมเกิด 

ด.ญ.สุวรรณา  ยิ้วมลูงาม 
รางวัลเกียรติบตัรเหรียญทองการประดิษฐ์งานใบตอง
ประเภทพานพุ่มสักการะ(ช่วงช้ันท่ี ๒) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 



ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ญ.ณิชกมล เซีบ่งฉิน 
ด.ญ.อารยา  จิณแพทย ์
ด.ญ.ปวันรตัน์ เฮงสังข์วอน 
ด.ญ.ตลับเพชร  แซล่ิ้ม 

 

๓๖ ด.ช.สุทธิรักษ์  โพธากุน 

ด.ญ.อรณี  สมคําพ ี

ด.ญ.วิลาสณิี  วุฒิวิมล 

รางวัลเกียรติบตัรเหรียญทองการแข่งขันโครงงาน
อาชีพ (ช่วงช้ันท่ี ๒) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๗ ด.ช.พันธกร  ผิวเผือด 

ด.ช.วิชการ  พรายอินทร ์

ด.ช.จิรพงศ์  พงษ์พวงเพชร 

รางวัลเกียรติบตัรเหรียญทอง การจัดสวนถาดแบบช้ืน
(ช่วงช้ันท่ี ๒) 
 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๘ ด.ญ.นลิน  แป้นแก้วผา 

ด.ญ.กาญจนา  แก้วไทรนันท์ 

ด.ญ.สุธิดา  เตีย๊ะตาช้าง 

รางวัลเกียรติบตัรเหรียญเงินการแปรรูปอาหาร 

(ช่วงช้ันท่ี ๒) 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๓๙ 

 

ด.ญ.อมติรา  แซล่ิ้ม 

ด.ญ.ขวัญนภา  บูชา 

ด.ญ.พรนภา  บุญเกิน 

รางวัลเกียรติบตัรเหรียญเงินการทาํอาหารทําอาหาร
คาว-หวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น)    

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๐ ด.ญ.บุษยมาศ  ชีอยู ่
ด.ช.ศุภณัฐ  มาราช 

รางวัลเกียรติบตัรเหรียญการวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ช่วงช้ันท่ี ๑) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๑ ด.ช.ณัฐพงศ์  สาลาด 

ด.ช.อัครพงศ์  สิริเลิศสุนทร 
รางวัลเกียรติบตัรเหรียญเงินการใช้โปรแกรมนําเสนอ
(Presentation) (ช่วงช้ันท่ี ๒) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๒ ด.ช.ณัชพล  สระทองคํา 

ด.ช.วงศกร  ขาวประเสริฐ 

รางวัลเกียรติบตัรเหรียญการสรา้ง Webpage ด้วยโปรแกรม 

Web Editor (ช่วงช้ันท่ี ๒) 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๓ ด.ญ.อัจฉริยา  สุขแสนนาน 

ด.ญ.สวิชญา  ปฐมมีโชค 

รางวัลเกียรติบตัรเหรียญเงินการแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech (ช่วงช้ันที่ ๒) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๔ ด.ญ.อธิษฐ์ชา  เหล็งบํารุง 

ด.ญ.ศภุวีร์  สร้อยทรัพย ์
รางวัลเกียรติบตัรเหรียญชมเชยกจิกรรม (Spelling 

Bee) (ช่วงช้ันท่ี ๒) 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๕ ด.ญ.กมลนัทธ์  สาระสารินทร ์ รางวัลเกียรติบตัรเหรียญเงินการเล่านิทาน (Story 

Telling) (ช่วงช้ันท่ี ๒) 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

 ด.ช.ชาญณรงค์  เดชะ 

ด.ช.ฐานทัพ  พุ่มเกิด 

ด.ช.อุดมโชค  จงนอก 

ด.ช.พัฒนพงษ์  ผิวขํา 
ด.ช.ณัฐวุฒิ  คล้ายสุบรรณ 

ด.ช.เปรมชัย  พรประทานชัย 

รางวัลเกียรติบตัรเหรียญเงินการการผูกเงื่อนเดินทรง
ตัวและโยนบอล(กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) (ช่วงช้ันท่ี๑) 
 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๖ ด.ช.รัตนธัช  พรเลศิเกษมสุข 

ด.ช.รัชพล  วิลัยประเสริฐ 

รางวัลเกียรติบตัรเหรียญทอง การใช้เข็มทิศ และการ
คาดคะเน(กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน) (ช่วงช้ันที่ ๒) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 



ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ช.บุณวัฒน์  จิ๋วแก้ว 

ด.ช.นาวิน  เกิดสมบรูณ ์

ด.ช.นฤพนธ์ มาลัย 

ด.ช.พัฒนพล  อยู่เต็มสุข 

ด.ช.จิรายุทธ  ใจน้ํา 

ด.ช.ไชยปกรณ์  ศรีชมเชย 

 

๔๗ ด.ญ.ชลดา  มัจฉา 

ด.ญ.เกตุมณี  บุญช ู

ด.ญ.เกวลิน  ดามากลุ 

รางวัลเกียรติบตัรเหรียญเงิน คณติศาสตร ์ศาสตร์คณติ
ในชีวิตประจําวัน(กลุ่มการศึกษาพเิศษ) (ช่วงช้ันที่ ๒) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๘ ด.ช.รัชศักดิ์  หมอกอ่อน 

ด.ช.ศิวกร  ศิริยะต ิ

รางวัลเกียรติบตัรเหรียญทองแดง วาดภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์(โปรแกรมPaint) (กลุ่มการศกึษา
พิเศษ) (ช่วงช้ันท่ี ๒) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔๙ ด.ญ.พักตร์ภิรมณ์  พรหมลมัภัก 

ด.ช.ณัฐภัทร  ไพศาลธรรม 

ด.ช.วงศกร  ขาวประเสริฐ 

รางวัลชมเชยการแข่งขันการคิดเลขเร็ว ตามโครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะการคิดเลขเร็ว 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

โรงเรียนวดัสามง่าม ศูนย์พัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา จังหวดั
นครปฐม 

๕๐ ด.ญ.พักตร์ภิรมณ์  พรหมลมัภัก 

 
รางวัลชนะเลิศการประกวดคําขวัญเนื่องในวัน
สิ่งแวดล้อมโลก 

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรม
แพทย์ทหารอากาศร่วมกับ
โรงเรียนประถมฐานบินกําแพงสน 

๕๑ ด.ญ.ธิญาดา  เครือแวงมล 

ด.ญ.พรรณรังสี เทียรประภากลุ 
ด.ญ.สุจิตรา  เชื้อวงศ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันกิจกรรมการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตรเ์นื่องในงานวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๔ (เงินรางวัล ๗๐๐  บาท) 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
จังหวัดนครปฐม 

๕๒ ด.ญ.อภญิญา  นิธิพงศ์พันธ ์

ด.ช.พุทธศิลป์  เจรญิสุข 
รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปญัหาวิทยาศาสตร์งาน
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําป๒ี๕๕๔ (เงินรางวัล 
๓๐๐  บาท) 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
จังหวัดนครปฐม 

๕๓ ด.ญ.อภญิญา  นิธิพงศ์พันธ ์

ด.ช.พุทธศิลป์  เจรญิสุข 
รางวัลชมเชย การแข่งขันกิจกรรม Science  Walk  

Rally  งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําป๒ี๕๕๔ 
(เงินรางวัล ๓๐๐  บาท)                                                                                  

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
จังหวัดนครปฐม 

๕๔ ด.ญ.อรพิมล  อิ่มสําราญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑การประกวดวาดภาพ
ระบายสี หัวข้อ “พระมหากษตัริยน์ักกีฬา”  พร้อมเงิน
รางวัล ๗๐๐  บาท นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพและการกีฬา งานเกษตรกาํแพงแสน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๘ ประจาํปี ๒๕๕๔ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน 

๕๕ ด.ช.พุทธศิลป์  เจรญิสุข เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคณุธรรม สมควรไดร้ับการ
ยกย่องให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่เด็กและเยาวชนเนื่องใน
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๕  

กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม 



ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๕๖ ด.ญ.กมลวรรณ โกศลกสิกิจ 

ด.ญ.ปณัณฑัต  ปู่เพชร ์

ด.ญ.พลอยปภัส ปฐมพัฒน์ธนากุล 

เป็นผู้เข้าร่วมและผา่นหลักสูตรค่ายพัฒนาโครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับภมูิภาค โครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธชยันตีเฉลมิราช 
“เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
  
 


