
ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ๑. ผลงานดีเด่น 
 

๑.๑ ประเภทสถานศึกษา 
ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑ โรงเรียนประถมฐานบินกําแพงแสน เป็นผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตามโครงการการศึกษา
เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพตดิในเด็กนักเรียน 

(D.A.R.E ประเทศไทย) 

ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม 

 
๑.๒ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

 

ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑ นายอานนท์ เล้าอรุณ เป็นผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของสํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพตดิในเด็กนักเรียน 

(D.A.R.E ประเทศไทย) 

ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม 

๒ นางสาวศราวดี ม่วงสด เป็นผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพตดิในเด็กนักเรียน 

(D.A.R.E ประเทศไทย) 

ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม 

๓ นางสิริภา  เกิดลาภ                        เป็นผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพตดิในเด็กนักเรียน 

(D.A.R.E ประเทศไทย) 

ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม 

๔ นางสาวศราวดี  ม่วงสด             ผลงาน Best Practice  
“การใช้ ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้” 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต ๑ 

๕ นางสิริภา  เกิดลาภ                        ผลงาน Best Practice  
“การใช้ ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้” 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต ๑ 

 
 
 
 
 
 



๑.๓ ประเภทครู/บุคลากร 
 

ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑ นางศิริวรรณ  สุวรรณศรี ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูด”ี 

ประจําปี ๒๕๕๕ 
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

๒ นางสาวพรพรรณ  ทรงสุ
หมัด 

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูด”ี 
ประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

๓ นางกนกวรรณ  จนัทร์ตะค ุ ได้รับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูด”ี 
ประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

๔ นางนภัสวรณ  พงษ์ศาสตร ์ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูด”ี 
ประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

๕ นางเพ็ญทิพา  อําพฒัน ์ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูด”ี 
ประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

๖ นางสาวยุพนิ  กัณหา ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูด”ี 
ประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

๗ นางลัดดา  รอดไสว ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูด”ี 
ประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

๘ นางอํานวย  บัวโต ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูด”ี 
ประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

๙ นางผุสดี  จงมสีุข ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูด”ี 
ประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

๑๐ นางกริษฐา  เก่งการช่าง ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูด”ี 
ประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

๑๑ นายกิตติ  แก้ววิลัย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวลั เหรียญทอง 
กิจกรรม การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ระดบัชัน้ 
ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  
งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก  ปี ๒๕๕๕ 

๑๒ นายคมกริช  ทาํรี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวลั เหรียญทอง 
กิจกรรม การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ระดบัชัน้ 
ป.๔ – ป.๖ 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  
งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก  ปี ๒๕๕๕ 

๑๓ นางสาวศราวดี  ม่วงสด 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวลั เหรียญเงิน 
กิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editorระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  
งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก  ปี ๒๕๕๕ 



ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑๔ นางสาวสมาพร  เพชรปาน

กัน 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวลั เหรียญเงิน 
กิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editorระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  
งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก  ปี ๒๕๕๕ 

๑๕ นางพชัรี  เจริญสุข ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวลัระดับ เหรียญเงิน 
กิจกรรม การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  
งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก  ปี ๒๕๕๕ 

๑๖ นางสาววชัรินทร์  ฉายอรุณ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม   
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน  
ระดับชัน้ ป.๑ – ป.๓ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  
งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก  ปี ๒๕๕๕ 

๑๗ นางอํานวย  บัวโต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม   
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน 
ระดับชัน้ ป.๑ – ป.๓ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  
งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก  ปี ๒๕๕๕ 

๑๘ นางยุพนิ  กัณหา ครูดีในดวงใจ                                           
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต ๑ 

๑๙ นางเบญจพร  ผลโต ครูดีในดวงใจ                                           
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต ๑ 

๒๐ นางสาวศราวดี  ม่วงสด ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญทอง   
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  
ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖       

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๒๑ นางสาวสมาพร  เพชรปาน
กัน 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญทอง   
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  
ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖       

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๒๒ นางสาวศราวดี  ม่วงสด ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญทอง  
 การแข่งขันโปรแกรมนําเสนอ (Presentation)  
ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖       

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๒๓ นางสาวสมาพร  เพชรปาน
กัน 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญทอง   
การแข่งขันโปรแกรมนําเสนอ (Presentation)  
ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖       

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๒๔ นางสาวศราวดี  ม่วงสด ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญทอง   
การแข่งขันวาดภาพดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก ระดับชัน้ ป.๑ – ป.๓       

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๒๕ นางสาวสมาพร  เพชรปาน
กัน 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญทอง   
การแข่งขันวาดภาพดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก  ระดับชัน้ ป.๑ – ป.๓       

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 



ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 

๒๖ นางสุนนัทา  กาญจนะวสิต ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง 
 การแข่งขัน เรียงความและคัดลายมือ  
ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๒๗ นางมาลัย  นุ่นทพิย ์ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง  
การแข่งขัน เรียงความและคัดลายมือ ประเภท
เดี่ยว ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๒๘ นางสาวสมาพร  เพชรปาน
กัน 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP  
ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๒๙ นางสาวปิติพร  โอชา เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง   
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์   
ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๓๐ นางเบญจพร  ผลโต เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียได้รับรางวัล เหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP  
ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๓๑ นางกนกวรรณ  จนัทร์ตะค ุ เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง    
กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖            

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๓๒ นางเบญจพร  ผลโต เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง  
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  
ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๓๓ นายศรีคํารณ  เจริญสุข ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวลัเหรียญทอง  
การแข่งขันมารยาทงามอย่างไทย (การเรียนรู้)  

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๓๔ นางวาสนา  นิติกุล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวลัเหรียญทอง 
การแข่งขันมารยาทงามอย่างไทย (การเรียนรู้)  

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๓๕ นางพชัรี  เจริญสุข ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวลัเหรียญทอง  
การแข่งขันเล่านิทาน (สตปิัญญา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๓๖ นายศรีคํารณ  เจริญสุข ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวลัเหรียญทอง  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา



ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจําวนั 
(สติปัญญา) ระดบั ป.๑ – ป.๖ 

นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๓๗ นางสาวยุพนิ  กัณหา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวลัเหรียญทอง  
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจําวนั 
(สติปัญญา) ระดบั ป.๑ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๓๘ นายศรคีํารณ  เจริญสุข ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวลัเหรียญทอง  
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สติปัญญา) 
 ระดับ ป.๑ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๓๙ นางพชัรี  เจริญสุข ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวลัเหรียญทอง  
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สติปัญญา)  
ระดับ ป.๑ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๔๐ นายทวีศักดิ์  มิตรเจริญรัตน ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญทอง   
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชืน้  
ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖       

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๔๑ นายคมกริช  ทาํรี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญทอง  
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน 
ประเภททีม ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๔๒ นายกิตติ  แก้ววิลัย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญทอง  
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน 
ประเภททีม ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๔๓ นายกิตติ  แก้ววิลัย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญทอง 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์                  
ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดบัชัน้ ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๔๔ นางอํานวย  บัวโต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญทอง 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์                  
ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดบัชัน้ ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๔๕ นางวชัรินทร์  ฉายอรุณ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญทอง 
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ                  
ประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๔๖ นายกิตติ  แก้ววิลัย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญทอง 
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ                  
ประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๔๗ นางสมบัตสิิริ  ไชยโอสถ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม



ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ                  
ประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ 

นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๔๘ นางพรเพ็ญ  แสนชมภ ู ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญทอง  
กิจกรรม การปั้นดินน้าํมัน                              
ระดับปฐมวยั           

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๔๙ นางปัญญ์ชลี  สุวรรณภูม ิ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวลั เหรียญทอง 
การแข่งขัน ท่องอาขยาน ประเภทเดี่ยว ระดับชัน้ 
ป.๑ – ป.๓ 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๕๐ นางนงลักษณ์  เชียงว่อง ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวลั เหรียญทอง  
การแข่งขัน ท่องอาขยาน ประเภทเดี่ยว ระดับชัน้ 
ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๕๑ นางพชัรี  เจริญสุข ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญทอง  
กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 
กระดาษ  ระดับปฐมวัย    

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๕๒ นางวาสนา  นิติกุล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั ชนะเลิศ    
การแข่งขันทักษะทางสังคม “กิจกรรมแฟนพันธุ์
แท้พระพุทธเจ้า” ปีการศึกษา ๒๕๕๕                            
ระดับชัน้ ป.๑ – ป.๓ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต ๑      

๕๓ นางพชัรี  เจริญสุข ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญเงิน  
กิจกรรม การเล่านิทานประกอบสื่อ ระดับปฐมวัย           

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๕๔ นางสาวผุสดี  จงมสีุข ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญเงิน  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดบัชัน้ 
ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๕๕ นางอํานวย  บัวโต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญเงิน  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ๖๘
ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๕๖ นางสว่างจิต  กํามะณ ี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญเงิน   
การแข่งขัน อาหารคาวหวานจานเดียว  
(ประเภทเส้น) – อาหารหวาน (ขนมไทย)  
ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖       
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 



ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๕๗ นางสาวนิตยา แพกาํเนิด ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั รองชนะเลิศ

อันดับ ๒ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ   ระบายสี 
ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๕๘ นางสาวยุพนิ  กัณหา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญเงิน  
การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล 
ประเภททีม ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๕๙ นายมนต์ชัย  เดชะ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญเงิน  
การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล 
ประเภททีม ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๖๐ นางนภัสวรรณ  พงษ์ศาสตร ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญเงิน  
กิจกรรม Spelling Bee                      
ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖       

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๖๑ นางสาวพิจติรา  พิสทุธิ์สกุล
รัตน์ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญเงิน  
กิจกรรม Spelling Bee                      
ระดับชัน้ ป.๑ – ป.๓       

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๖๒ นางนภัสวรรณ  พงษ์ศาสตร ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญเงิน  
กิจกรรม Story Telling                       

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๖๓ นางเทียนศรี  มีวิทยาภรณ ์ เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์     
ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖            

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๖๔ นางวิดา  แก้วคงคา ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวลั เหรียญเงิน  
การแข่งขัน แต่งบทร้องกรอง ประเภททีม 
ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๖๕ นางอมร  นูมหันต ์ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวลั เหรียญเงิน  
การแข่งขัน อ่านออกเสียง ประเภทเดี่ยว ระดับชัน้ 
ป.๑ – ป.๓ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๖๖ นางเพ็ญทิพา  อําพฒัน ์ ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รบัรางวลัเหรียญเงิน 
การแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ประเภททีมระดบัชัน้ ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๖๗ นางสาวชไมพร  สางห้วยไพร ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รบัรางวลัเหรียญเงิน 
การแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ประเภททีมระดบัชัน้ ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๖๘ นางมาลัย  นุ่นทพิย ์ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทองแดง สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา



ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
การแข่งขัน อ่านออกเสียง ประเภทเดี่ยว ระดับชัน้ 
ป.๔ – ป.๖ 

นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๖๙ นางอัจฉรา  เจริญศร ี ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทองแดง 
การแข่งขัน อ่านออกเสียง ประเภทเดี่ยว ระดับชัน้ 
ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๗๐ นางสาวยุพนิ  กัณหา เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับ เหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์     
ระดับชัน้ ป.๑ – ป.๓            

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๗๑ นายศรีคํารณ  เจริญสุข เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ 
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ
คณิตศาสตร์     ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓            

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๗๒ นางอํานวย  บัวโต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลัเหรียญทองแดง                                
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์       
ประเภททดลอง ระดบัชัน้ ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๗๓ นางลัดดาวลัย์  จนิดาวงษ ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลัเหรียญทองแดง                                
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์       
ประเภททดลอง ระดบัชัน้ ป.๔ – ป.๖ 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๗๔ นางอํานวย  บัวโต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบั รางวลัเหรียญทองแดง                          
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน                    
ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๗๕ นายกิตติ  แก้ววิลัย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบั รางวลัเหรียญทองแดง                          
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน                    
ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๗๖ นายกิตติ  แก้วิลัย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลัเหรียญทองแดง                          
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล                    
ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๗๗ นางอํานวย  บัวโต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลัเหรียญทองแดง                          
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล                    
ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๗๘ นางนัยนา  ปลีทอง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลัเหรียญทองแดง                          
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล                    

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศกึษา



ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖ ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๗๙ นายศรีคํารณ  เจริญสุข เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล ชมเชย    
กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชัน้ ป.๑ – ป.๓           

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๘๐ นางนภัสวรรณ  พงษ์ศาสตร ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั ชมเชย  กิจกรรม 
Impromptu Speech                       
ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖       

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๘๑ นางสาวพิจติรา  พิสทุธิ์สกุล
รัตน์ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั ชมเชย  กิจกรรม 
Impromptu Speech                       
ระดับชัน้ ป.๑ – ป.๓       

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๘๒ ว่าท่ี ร.ต.หญิง น้องนุช  เก้าลิ้ม เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเรญิพระรัตนตรัยทํานองสรภญัญะ ระดับ
ประถมศึกษา 

กรมการศาสนาร่วมกับสาํนักงาน
วัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม 

๘๓ นางสาวเพ็ญทิพย์  เกลื่อน
สันเทียะ 

เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเรญิพระรัตนตรัยทํานองสรภญัญะ ระดับ
ประถมศึกษา 

กรมการศาสนาร่วมกับสาํนักงาน
วัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม 

๘๔ นางสาวยุพิน  กัณหา เป็นครผูู้ฝึกสอนนักเรียนไดร้ับรางวัลชมเชย     
กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดบัช้ัน ป.๑ – ป.๓            

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต ๑     งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต ๑  ปี ๒๕๕๕ 

๘๕ นางอรทัย  สามกองงาม ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั ชมเชย      
การแข่งขันทักษะทางสังคม “กิจกรรมแฟนพันธุ์
แท้พระพุทธเจ้า” ปีการศึกษา ๒๕๕๕                            
ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖ 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต ๑      

๘๖ นางนภัสวรรณ  พงษ์ศาสตร ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญทอง 
กิจกรรม Impromptu Speech                  
ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖ 

โรงเรียนตําบลห้วยขวาง         
ศูนย์โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง  “งานเปิด
โลกวิชาการสร้างสรรค์สู่อาเซียน” 

๘๗ นางนภัสวรรณ  พงษ์ศาสตร ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั เหรียญเงิน 
กิจกรรม Impromptu Speech                  
ระดับชัน้ ป.๑ – ป.๓ 

โรงเรียนตําบลห้วยขวาง         
ศูนย์โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง  “งานเปิด
โลกวิชาการสร้างสรรค์สู่อาเซียน” 

 
 
 



๑.๔ ด้านนักเรียน 
 
 

ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวลั ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ระดับประเทศ 
๑ -   
ระดับภูมิภาค 
๒ เด็กชายนฤพนธ์  มาลัย เหรียญทอง กิจกรรม การใช้เข็มทศิและการ

คาดคะเน  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก ปี๒๕๕๕ 

๓ เด็กชายพัฒนพล  อยู่เตม็สุข เหรียญทอง  กิจกรรม การใช้เข็มทิศและการ
คาดคะเน 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก ปี๒๕๕๕ 

๔ เด็กชายวิชการ  พรายอินทร ์ เหรียญทอง  กิจกรรม การใช้เข็มทิศและการ
คาดคะเน 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก ปี๒๕๕๕ 

๕ เด็กชายไชยปกรณ์  ศรีชมเชย เหรียญทอง  กิจกรรม การใช้เข็มทิศและการ
คาดคะเน 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก ปี๒๕๕๕ 

๖ เด็กชายชัชวาล  ใจหาญ เหรียญทอง  กิจกรรม การใช้เข็มทิศและการ
คาดคะเน 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก ปี๒๕๕๕ 

๗ เด็กชายคุณาสิน วนทามสุธา เหรียญทอง  กิจกรรม การใช้เข็มทิศและการ
คาดคะเน 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก ปี๒๕๕๕ 

๘ เด็กชายวรวัช ตะก้อง เหรียญเงิน กิจกรรม ศาสตร์คณิตในชีวิตประจําวัน 
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา  
ระดับชั้น ป.1-ป.6  
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก ปี๒๕๕๕ 

๙ เด็กหญิงเกตุมณี บุญชู เหรียญเงิน กิจกรรม ศาสตร์คณิตในชีวิตประจําวัน 
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม



ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวลั ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ระดับชั้น ป.1-ป.6  
 

นักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก ปี๒๕๕๕ 

๑๐ เด็กหญิงชลดา  มัจฉา เหรียญเงิน กิจกรรม เลา่นิทาน  
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา  
ระดับชั้น ป.1-ป.6  
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก ปี๒๕๕๕ 

๑๑ เด็กชายณัฐพงศ์  สาลาด เหรียญเงิน กิจกรรม การสร้าง Webpage 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก ปี๒๕๕๕ 

๑๒ เด็กชายอัครพงศ์  สิรเิลิศสุนทร เหรียญเงิน กิจกรรม การสร้าง Webpage 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก ปี๒๕๕๕ 

ระดับเขตพื้นท่ี 
๗ เด็กหญิงไผทมาส รอดไสว เด็กดเีด่นจังหวัดนครปฐม เนื่องในวันเด็ก

แห่งชาติ ประจําปี 2556 

จังหวัดนครปฐม 

๘ เด็กชายณัฐวตัร  ใช้ศรีทอง ชนะเลิศกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้พระพุทธเจ้า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต ๑   

๙ เด็กหญิงวันทนีย์  ธัญมาศกวิน ชนะเลิศกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้พระพุทธเจ้า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต ๑   

๑๐ เด็กหญิงสุดารตัน์  สวัสดิ์รมัย์ ชนะเลิศ โครงการประกวดสร้างสรรคส์ิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้ ประจําปี พ.ศ. 2555 
ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดเุหลือใช้ 

จังหวัดนครปฐม และ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๑ เด็กหญิงศภุกานต์  แสนคํา ชนะเลิศ โครงการประกวดสร้างสรรคส์ิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้ ประจําปี พ.ศ. 2555 
ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดเุหลือใช้ 

จังหวัดนครปฐม และ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๒ เด็กหญิงศรุตยา  เหลืองรุ่ง
ทรัพย ์

ชนะเลิศ โครงการประกวดสร้างสรรคส์ิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้ ประจําปี พ.ศ. 2555 
ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดเุหลือใช้ 

จังหวัดนครปฐม และ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๓ เด็กชายธรรพณ์ธร  ทนุพล รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐจ์ากวัสดเุหลือใช้ ประจําปี พ.ศ. 2555 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้ําท่วม 

จังหวัดนครปฐม และ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๔ เด็กชายธนพัฒน์  ม่วงอยู ่ รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐจ์ากวัสดเุหลือใช้ ประจําปี พ.ศ. 2555 

จังหวัดนครปฐม และ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ



ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวลั ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้ําท่วม และสิ่งแวดล้อม 

๑๕ เด็กชายถิรวัฒน์พงศะทัตกิจ รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐจ์ากวัสดเุหลือใช้ ประจําปี พ.ศ. 2555 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้ําท่วม 

จังหวัดนครปฐม และ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๖ เด็กชายธนพัฒน์  ม่วงอยู ่ รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐจ์ากวัสดเุหลือใช้ ประจําปี พ.ศ. 2555 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้ําท่วม 

จังหวัดนครปฐม และ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๗ เด็กชายถิรวัฒน์พงศะทัตกิจ รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐจ์ากวัสดเุหลือใช้ ประจําปี พ.ศ. 2555 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้ําท่วม 

จังหวัดนครปฐม และ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๘ เด็กชายไชยปกรณ์  ศรีชมเชย รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐจ์ากวัสดเุหลือใช้ ประจําปี พ.ศ. 2555 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้ําท่วม 

จังหวัดนครปฐม และ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๙ เด็กหญิงรัสรินทร์  โรจน์รัฐธิคุณ ชมเชย โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ ประจําปี พ.ศ. 2555 
ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดเุหลือใช้ 

จังหวัดนครปฐม และ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒๐ 

 
เด็กหญิงรตัติกาล  โรจน์วสิุทธ์ิ ชมเชย โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก

วัสดุเหลือใช้ ประจําปี พ.ศ. 2555 
ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดเุหลือใช้ 

จังหวัดนครปฐม และ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒๑ เด็กหญิงภักชนก  ผิวเผือด ชมเชย โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ ประจําปี พ.ศ. 2555 
ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดเุหลือใช้ 

จังหวัดนครปฐม และ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒๒ เด็กหญิงไผทมาส  รอดไสว ชมเชย โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ ประจําปี พ.ศ. 2555 
ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดเุหลือใช้ 

จังหวัดนครปฐม และ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒๓ เด็กหญิงปณาลี  มนตรีดลิก ชมเชย โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ ประจําปี พ.ศ. 2555 
ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดเุหลือใช้ 

จังหวัดนครปฐม และ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒๔ เด็กหญิงเบญญาภา  อุ่นเป็นนจิ ชมเชย โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ ประจําปี พ.ศ. 2555 
ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดเุหลือใช้ 

จังหวัดนครปฐม และ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒๕ เด็กหญิงทักษพรสวัสดไิชย ชมเชย โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ ประจําปี พ.ศ. 2555 
ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดเุหลือใช้ 

จังหวัดนครปฐม และ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒๖ เด็กชายณัฐสิทธ์ิ  ทองดอนจุย ชมเชย โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ ประจําปี พ.ศ. 2555 

จังหวัดนครปฐม และ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ



ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวลั ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดเุหลือใช้ และสิ่งแวดล้อม 

๒๗ เด็กหญิงตะวันฉัตร  จันทร์วงศ์ งานเปิดโลกวิชาการสร้างสรรคส์ู่อาเซียน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๒๘ เด็กชายไชยปกรณ์  ศรีชมเชย เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน 
 

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๒๙ เด็กชายพัฒนพล  อยู่เตม็สุข เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๓๐ เด็กชายนฤพรธ์  มาลยั เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
การแขง่ขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๓๑ เด็กชายคุณาสิน  วนทามสุธา เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๓๒ เด็กชายวิชการ  พรายอินทร ์ เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๓๓ เด็กชายชัชวาล  ใจหาญ เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๓๔ เด็กหญิงปาริชาติ  แกว้ตาสาม เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
การแข่งขันโครงงานวิทย์ฯ ประเภทสิ่งประดิษฐ ์

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๓๕ เด็กหญิงธีรดา  แก้วบัวด ี เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
การแข่งขันโครงงานวิทย์ฯ ประเภทสิ่งประดิษฐ ์

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๓๖ เด็กชายไชยปกรณ์  ศรีชมเชย เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
การแข่งขันโครงงานวิทย์ฯ ประเภทสิ่งประดิษฐ ์

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๓๗ เด็กชายศิริชัย  ใจบุญ เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๓๘ เด็กชายศุภกร  แซ่ตัน เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๓๙ 

 

เด็กหญิงบุษรา  สระทองมา เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯปฐมวัย 
การแข่งขันการการปั้นดินน้ํามัน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๔๐ เด็กหญิงธนพร  ทองดอนใหญ ่ เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯปฐมวัย 
การแข่งขันการการปั้นดินน้ํามัน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๔๑ เด็กหญิงยลรดี  สระทองอินทร ์ เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯปฐมวัย 
การแข่งขันการการปั้นดินน้ํามัน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๔๒ เด็กหญิงณัฐธิดา  ตํานานจติร เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯปฐมวัย 
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๔๓ เด็กหญิงวรรัตน์  บุญชู เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯปฐมวัย 
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 



ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวลั ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๔๔ เด็กหญิงณัฐจิรา  สร้อยสังวาลย ์ เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯปฐมวัย 

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๔๕ เด็กชายสรุชัช  ดอนจิ๋วไพร เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
(สติปัญญา)การแข่งขันการวาดภาพระบายส ี

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๔๖ เด็กหญิงชลดา  มัจฉา เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
(สติปัญญา)การแข่งขันการเล่านิทาน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๔๗ เด็กชายวรวสั  ตะก้อง เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
(สติปัญญา) 
การแข่งขันการศาสตร์คณิตในชีวติประจาํวัน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๔๘ เด็กหญิงขรินทิพย์  จิระกร เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
(สติปัญญา) 
การแข่งขันการศาสตร์คณิตในชีวติประจาํวัน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๔๙ เด็กชายวิชการ  พรายอินทร ์ เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๕๐ เด็กชายจิรพงศ์พงษ์พวงเพชร เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๕๑ เด็กชายธีรภัทร์  เอี่ยมหุ่น เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๕๒ เด็กชายศุภณัฐ  มาราช เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
การแข่งขันการการใช้โปรแกรมนําเสนอ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๕๓ เด็กชายฐิรรัส  จ้อยจํารัส เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
การแข่งขันการการใช้โปรแกรมนําเสนอ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๕๔ เด็กชายนรมนธ์  รอดสนใจ เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๕๕ เด็กชายปองภพ  ผลโต เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

 

๕๖ 
เด็กชายณัฐพงษ์  สาลาด เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 

การแข่งขันสร้าง Webpage 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๕๗ เด็กชายอัครพงศ์  สิรเิลิศสุนทร เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
การแข่งขันสร้าง Webpage 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๕๘ 

 
เด็กหญิงอันนา  แก้วมะไฟ เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 

สร้างสรรคผ์ลงานทางคณิตศาสตรโ์ดยใช้โปรแกรม 
GSP 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๕๙ เด็กชายถิรวัฒน์พงศะทัตถลิ เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
สร้างสรรคผ์ลงานทางคณิตศาสตรโ์ดยใช้โปรแกรม 
GSP 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 



ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวลั ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๖๐ เด็กชายณัฐภัทร  ไพศาล เหรียญทอง งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนฯ 

กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๖๑ 

๖๒ 
เด็กชายปิยวัฒน์  พลเยีย่ม เหรียญทอง งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนฯ 

กิจกรรมการประกวดโครงการคณติศาสตร ์
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๖๓ เด็กชายกิตติพงศ์  บ่อคํา เหรียญทอง งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนฯ 
กิจกรรมการประกวดโครงการคณติศาสตร ์

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๖๔ 

 
เด็กหญิงสายธาร  มากม ี เหรียญทอง งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนฯ 

กิจกรรมการประกวดโครงการคณติศาสตร ์
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๖๕ เด็กหญิงอาทิตยา  ทองเชื้อ เหรียญทอง งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนฯ 
เรียงความและคดัลายมือ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๖๖ เด็กหญิงรดา  ยิ้มเลี้ยง เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ  
ท่องอาขยาน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๖๗ เด็กชายอิทธวิัฒน์  สูงสุดยอด เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตวัและโยนบอล 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๖๘ เด็กชายสุทิน  กมละคร เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตวัและโยนบอล 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๖๙ เด็กชายคุณาสิน  ดอนไพรวัน เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนฯ 
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตวัและโยนบอล 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๗๐ เด็กชายอนุภาพ  อเนกศร ี เหรียญเงิน งานศิลปหตัถกรรมนักเรียนฯ 
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตวัและโยนบอล 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๗๑ เด็กชายศิวกร  ชิตเจริญ เหรียญเงิน งานศิลปหตัถกรรมนักเรียนฯ 
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตวัและโยนบอล 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๗๒ เด็กชายเพชรปานศักดิ ์ ทับทอง เหรียญเงิน งานศิลปหตัถกรรมนักเรียนฯ 
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตวัและโยนบอล 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๗๓ เด็กชายธีรกานต์  ดอนไทรท ี เหรียญเงิน งานศิลปหตัถกรรมนักเรียนฯปฐมวัย 
การเลา่นิทานประกอบสื่อ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๗๔ เด็กหญิงศริิวรรณ  วัฒนะ เหรียญเงิน งานศิลปหตัถกรรมนักเรียนฯ 
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๗๕ เด็กหญิงวิลาสณิี  วุฒิวิมล เหรียญเงิน งานศิลปหตัถกรรมนักเรียนฯ 
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๗๖ เด็กหญิงศรุตยา  เหลืองรุ่งทรัพย ์ เหรียญเงิน งานศิลปหตัถกรรมนักเรียนฯ 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทย์ฯ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๗๗ เด็กหญิงดวงกมล  เหลืองรุ่งทรัพย ์ เหรียญเงิน งานศิลปหตัถกรรมนักเรียนฯ 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทย์ฯ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๗๘ เด็กหญิงพีรพล  พลอยแก้ว เหรียญเงิน งานศิลปหตัถกรรมนักเรียนฯ 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทย์ฯ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 



ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวลั ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๗๙ เด็กชายณัฐสิทธ์ิ  ทองดอนจุย รองชนะเลิศอันดับ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 

วาดภาพระบายส ี
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๘๐ เด็กหญิงนนทปียา  บุญสกุล เหรียญเงิน งานศิลปหตัถกรรมนักเรียนฯ 
อาหารคาวหวานจานเดียว(ประเภทเส้น) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๘๑ เด็กหญิงเจนจิรา  เรืองฤทธิ์ เหรียญเงิน งานศิลปหตัถกรรมนักเรียนฯ 
อาหารคาวหวานจานเดียว(ประเภทเส้น) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๘๒ เด็กชายพันธกร  ผิวเผือด เหรียญเงิน งานศิลปหตัถกรรมนักเรียนฯ 
อาหารคาวหวานจานเดียว(ประเภทเส้น) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๘๓ เด็กหญิงอรพิมล  อิ่มสําราญ เหรียญเงิน งานศิลปหตัถกรรมนักเรียนฯ 
เรียงความและคดัลายมือ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๘๔ เด็กหญิงเมธาพร  วงษ์จําปา เหรียญเงิน งานศิลปหตัถกรรมนักเรียนฯ  
อ่านออกเสียง 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๘๕ เด็กหญิงมุกดา  ใจตรง เหรียญเงิน งานศิลปหตัถกรรมนักเรียนฯ  
แต่งบทร้อยกรอง 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๘๖ เด็กชายพัฒนพล  อยู่เตม็สุข เหรียญเงิน งานศิลปหตัถกรรมนักเรียนฯ 
กิจกรรมอัจฉริยภาพคณติศาสตร ์

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๘๗ เด็กหญิงไผทมาส  รอดไสว เหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 
การแข่งขันโครงงานวิทย์ฯ ประเภททดลอง 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๘๘ เด็กหญิงทักษพรสวัสดไิชย เหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 
การแข่งขันโครงงานวิทย์ฯ ประเภททดลอง 
 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๘๙ เด็กหญิงรตัติกาล  โรจน์พิสุทธ์ิ เหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 
การแข่งขันโครงงานวิทย์ฯ ประเภททดลอง 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๙๐ เด็กชายศุภาวรรณ  สร้อย
ทรัพย ์

เหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๙๑ เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วีระพงษ ์ เหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๙๒ เด็กชายศวริศ  ปานเสียง เหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๙๓ 

 
เด็กชายนิธิกร  หาญแจ ้ เหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 

การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๙๔ เด็กหญิงมนสัวดี  ตันสงวน เหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ  
เรียงความและคดัลายมือ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๙๕ เด็กชานณัฐวัตร  ใช้ศรีทอง เหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 
กิจกรรมอัจฉริยภาพคณติศาสตร ์

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๙๖ เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อ่อนละมลู เหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา



ที ่ ผู้ที่ได้รับรางวลั ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
อ่านออกเสียง ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๙๗ เด็กหญิงอรณี  สมคําพ ี เหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ  
ท่องอาขยาน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๙๘ เด็กหญิงตะวันฉัตร  จันทร์วง ชมเชย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 
กิจกรรม Impromptu Speech 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๙๙ เด็กหญิงขวัญจริา  ขาว
ประเสริฐ 

ชมเชยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 
กิจกรรม Impromptu Speech 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๑๐๐ เด็กหญิงธัญพิชชา  ธัญรัตนศรีสกุล ชมเชยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 
กิจกรรม Impromptu Speech 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

๑๐๑ เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  สายทอง ชมเชยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 
กิจกรรม Spelling Bee 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

 เด็กหญิงศภุาวีร์  สร้อยทรัพย ์ ชมเชยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 
กิจกรรม Spelling Bee 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

 เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีชมเชย ชมเชยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 
กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

 เด็กหญิงกุลสตรี  อรุณแสง
ศิลป ์

ได้เข้าร่วม สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทํานองสรภัญญะ 

กรมศาสนาร่วมกับสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 

 เด็กหญิงกุลธดิา  อรุณแสง
ศิลป ์

ได้เข้าร่วม สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทํานองสรภัญญะ 

กรมศาสนาร่วมกับสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 

 เด็กหญิงภาสินี  เมืองนก ได้เข้าร่วม สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทํานองสรภัญญะ 

กรมศาสนาร่วมกับสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 

 เด็กหญิงอรญัญา  จินดารัตน ์ ได้เข้าร่วม สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทํานองสรภัญญะ 

กรมศาสนาร่วมกับสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 

 เด็กหญิงสุดารตัน์  สวัสดิ์รมัย์ ได้เข้าร่วม สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทํานองสรภัญญะ 
 

กรมศาสนาร่วมกับสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 

 เด็กหญิงกุศลิน  เอี่ยมนาค ได้เข้าร่วม สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทํานองสรภัญญะ 

กรมศาสนาร่วมกับสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 

 เด็กหญิงสุภาพร  มาเปี่ยม ได้เข้าร่วม สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทํานองสรภัญญะ 

กรมศาสนาร่วมกับสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 

 
 


