งานฝ่ ายวิชาการ
ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๕
๑. รางวัลโอลิมปิ กระดับชาติ ครั้งที่ ๙

เหรียญเงินชีววิทยาโอลิมปิ ก
นางสาวณัฐภรณ์ ปานเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เหรียญทองแดงชีววิทยาโอลิมปิ ก นายสุ ภสิทธิ์ นาคไร่ ขงิ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เหรียญทองแดงชีววิทยาโอลิมปิ ก นางสาวลัลนธยาป์ ตาเพ็ง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
๑๗ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒. รางวัลเกียรติบตั รโรงเรียนคุณภาพระดับเหรียญทอง
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน NT และ O-NET
ปี การศึกษา ๒๕๕๕
รางวัลลําดับที่ ๑ NT (National Test) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ วิชาคณิตศาสตร์
รางวัลเกียรติบัตรโรงเรียนคุณภาพระดับเหรียญทอง O-NET มีคะแนนเฉลีย่ รวมอยู่ใน
ลําดับที่ ๒ ของโรงเรียนเอกชน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
และมีคะแนนเฉลีย่ สู งกว่าระดับจังหวัด ระดับสั งกัด และระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

รางวัลเกียรติบัตรโรงเรียนคุณภาพระดับเหรียญทอง O-NET มีคะแนนเฉลีย่ รวมอยู่ใน
ลําดับที่ ๑ ของโรงเรียนเอกชน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
และมีคะแนนเฉลีย่ สู งกว่าระดับจังหวัด ระดับสั งกัด และระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
รางวัลเกียรติบัตรนักเรียน สอบO-NET ได้ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ ๖ จํานวน ๕ คน

๑. เด็กชายชวิน ธรรมประทีป
๒. เด็กชายนฤพนธ์ เปี ยถนอม ๓. เด็กหญิงนันทวรรณ แซ่ ฮ้วง
๔. เด็กหญิงวรั ศมิ์พณ
ั เนียมหอม
๕. เด็กหญิงวศินี แจ่ มใส

รางวัลเกียรติบัตรครู ผ้ สู อนนักเรียน สอบ O-NET ได้ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะะแนน วิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
๑. อาจารย์ เนาวรัตน์ จินดารัตน์

๒. อาจารย์พศั ภัสสรณ์ กลิ่นระรวย

๓. รางวัลการแข่ งขันเพชรยอดมงกุฎ

ผ่ านเกณฑ์ มาตรฐานทุนการศึกษา

จํานวน ๔ ทุน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันคณิ ตศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๕ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ
พระบรมราชิ นีนาถ ทรงเจริ ญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาและสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริ ญพระ
ชนมพรรษา ๕ รอบ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯสยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนา
วิกรม ๑๘ - ๑๙ สิ งหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรี ยนวัดสุ ทธิ วราราม กรุ งเทพมหานคร จํานวน ๑ คน
๑. นายศิรวิทย์ จันทร์ ประสิ ทธิ์ ม.๖/๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันเศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๔ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ
พระบรมราชิ นีนาถ ทรงเจริ ญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาและสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริ ญพระ
ชนมพรรษา ๕ รอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯสยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย วันที่ ๒๕ - ๒๖ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา ๒ กรุ งเทพมหานคร จํานวน ๓ คน
๑. เด็กหญิงสุ พชิ ชา กงประดิษฐ์ ชั้ นป. ๖ ๒. เด็กชายศุภณัฐ มีเอีย่ ม ชั้ น ม. ๓
๓. นายนวพล สี มา ชั้น ม. ๖
รางวัลชมเชย การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๙ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระธี รญาณมุนี วันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงเรี ยนเทพศิรินทร์
กรุ งเทพมหานคร จํานวน ๑ คน
๑. นายนวพล สี มา ชั้ น ม. ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ

รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๗ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ ๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ โรงเรี ยนฤทธิ ยะวรรณาลัย กรุ งเทพมหานคร จํานวน ๒ คน
๑. นายศิรวิทย์ จันทร์ ประสิ ทธิ์ ม. ๖
๒. นายนรภัทร พิชัยยุทธ ม. ๖

๔. รางวัลการแข่ งขันวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์

รางวัลชมเชย การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์
แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ กรุ งเทพมหานคร
จํานวน ๒ คน
๑. นางสาวณัฐภรณ์ ปานเจริญ ชั้น ม. ๖
๒.นายสุ ภสิ ทธิ์ นาคไร่ ขิง ชั้น ม. ๖

รางวัลที่ ๓ ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท ในการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ ๑๗ สิ งหาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๒ คน
๑. นายศิริวิทย์ จันทร์ ประสิ ทธิ์ ชั้ น ม. ๖
๒. นายสิ ทธิชัย ประเคนเครื่อง ชั้น ม. ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เกียรติบัตรรางวัลชมเชยอันดับ ๕ แข่ งขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสํ าหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๑๘ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ระดับจังหวัดจัดโดย สโมสรไลออนส์ สากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย ระดับชั้ นประถมศึกษาตอนปลายและชั้ นมัธยมศึกษา
ตอนต้ นพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครปฐม จํานวน ๖ คน
๑. เด็กหญิงสุ ชัญญา แก้ วสมบูรณ์ ชั้ น ป. ๖ ๒. เด็กหญิงณัฐนันท์ เผ่าผาง ชั้ น ป. ๖ ๓. เด็กหญิงฐาปานีย์วีรวัฒน์ วรกุล ป. ๖
๔. เด็กหญิงสิ ตานัน สุ เมธาอักษร ชั้ น ม. ๓ ๕. เด็กหญิงโชติกา ชัยชววุฒิ ชั้ น ม. ๓ ๖. เด็กหญิงพัฒน์ นรี กระแจะเจิม ม. ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ แข่งขันภาษาไทย โครงการอบรมยุวกวีศรี ศิลป์ ครั้งที่ ๒๑ หัวข้อสดุดีสุนทรภู่
จํานวน ๒ คน
๑. นางสาววรินดา เทิดตระกูล ชั้ น ม. ๕ ๒. นางสาวจารุวดี คํา้ พันธุ์ ชั้ น ม. ๕
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โครงการอบรมยุวกวีศรี ศิลป์ ครั้งที่ ๒๑ หัวข้อนิราศพระบาทจํานวน ๒ คน
๑. นางสาววรินดา เทิดตระกูล ชั้น ม. ๕ ๒. นางสาวจารุ วดี คํา้ พันธุ์ ชั้ น ม. ๕
รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๙ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท จากพระราชวิจิตรปฏิภาณ ณ โรงเรี ยนสันติราษฎร์วิทยาลัย วันที่
๘-๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๑. เด็กหญิงสุ ชัญญา แก้ วสมบูรณ์ นักเรียนชั้น ป. ๖
รางวัลเกียรติบตั รมอบให้ นายชู ศักดิ์ แก้ วสมบูรณ์ ผูป้ กครองของเด็กหญิงสุ ชญั ญา แก้วสมบูรณ์ เป็ นผูใ้ ห้ความสําคัญ
การศึกษา เอาใจใส่ ดูแลสนับสนุนบุตรจนได้รับรางวัล ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๙ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา ๒๐๐๐ บาท จากพระราชวิจิตรปฏิภาณ ณ โรงเรี ยนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย วันที่
๘-๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

รางวัลเกียรติบตั รมอบให้ นางสาวขนิษฐา เอี่ยมน้ อย เป็ นครู ผสู ้ อนที่ เอาใจใส่ ดูแลส่ งเสริ มความสามารถได้รับรางวัล
รอบเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๙ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท จากพระราชวิจิตรปฏิภาณ ณ โรงเรี ยนสันติราษฎร์ วทิ ยาลัย วันที่ ๘-๙ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

รางวัลชมเชยในการประกวดสุ นทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก Change the World Speech Contest ครั้งที่ ๑
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน ๔ คน
๑. นางสาวจณิสตา สาริกา ชั้ น ม. ๕
๒. นายนรภัทร์ พิชัยยุทธ ชั้ น ม. ๖
๓. นางสาวธนภรณ์ พรมเวียง ชั้น ม. ๔
๔ นายทัตพงศ์ สาริกา ชั้ น ม. ๔
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท แข่งขันเกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ครอสเวิร์สเกม ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุ งเทพมหานคร
๑. เด็กหญิงกัญญาภัค หนูนันท์ ชั้ น ม. ๓ ๒. เด็กหญิงสุ ชาฎา เจริญปฐมตระกูล ชั้ น ม. ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันฟุตซอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต ๒
๑. เด็กชายโรจนศักดิ์ วงกลม ชั้ น ม. ๓
๒. เด็กชายธนพล ไชยศิรินทร์
ชั้ น ม. ๓
๓. เด็กชายกรวิชญ์ จูมพลา ชั้น ม. ๓
๔. เด็กชายธนภัทร ผดุงกิจ
ชั้ น ม. ๓
๕. เด็กชายณัฐวัฒน์ โตสงวน ชั้ น ม. ๓
๖. เด็กชายชินาธิป พระปราสาท
ชั้ น ม. ๒
๗. เด็กชายปั ญญา ม่ วงวันดี ชั้น ม. ๓
๘. เด็กชายพิชชากร กลวัตน์ กติ ิวงศ์ ชั้ น ม. ๓
๙. เด็กชายธนัท น้ อยทิม ชั้ น ม. ๑
๑๐. เด็กชายสิ นิทส์ ฤทธิ์ประคองเชาว์ ชั้ น ม. ๒
๑๑. เด็กชายปราการ ตรโนดม ชั้ น ม. ๓
๑๒. เด็กชายปธาวิชญ์ เฉลิมดิษฐ
ชั้ น ม. ๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิง่ ๑๐๐เมตร รุ่ นอายุ ๑๒ ปี หญิง และเป็ นตัวแทนส่ วนภูมิภาค (กรุ งเทพและปริ มณฑล) ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุ งเทพฯ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิง่ ๖๐ เมตร รุ่ นอายุ ๑๒ ปี
๑. เด็กหญิงสุ วภัทร สุ ดประเสริฐ ชั้น ป. ๕
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันเทเบิลเทนนิส (คู่ผสม ๑๘ ปี ) การแข่งขันกีฬานักเรี ยน นักศึกษาจังหวัดนครปฐม
ประจําปี ๒๕๕๕ ของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬาจังหวัดนครปฐม
๑. นายปฏิภาณ สุ ขพูนพร้ อม
๒. นางสาวญาดา บุญเสริม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ เหรี ยญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป. ๔ - ๖ ของกลุ่มกล้วยไม้ เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต ๒
๑. เด็กชายกฤษตะวัน ภุมมาลี ชั้น ป. ๖
๒. เด็กชายเอือ้ อังกูร กันภัย
ชั้ น ป. ๖

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด การประกวดระเบียบแถวลูกเสื อ เนตรนารี ประจําปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ
บริ เวณองค์พระปฐมเจดีย ์ อําเภอเมืองนครปฐม
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.๑ - ๓ ของกลุ่มกล้วยไม้ เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒

๑. เด็กชายพุทธเนตร ศรี เอียด ชั้น ป. ๓
๒. เด็กชายณัฎชนล จงหวัง
ชั้ น ป. ๓
๓. เด็กชายศุภเศรษฐ์ จันทร์ สมบูรณ์ ชั้ น ป. ๓
๔. เด็กชายอัสนีย์ ชู ชาติ
ชั้ น ป. ๓
๕. เด็กชายอังคาร บุตรนํา้ เพชร ชั้น ป. ๓
๖. เด็กชายอรรถพล พะวัน
ชั้ น ป. ๓
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ระดับชั้น ป.๔-๖ ของกลุ่มกล้วยไม้ เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต ๒
๑. เด็กชายเศรษฐพงศ์ เมตตาประสพกิจ ชั้น ป. ๖
๒. เด็กชายทนุพงษ์ แก้วบุบผา ชั้ น ป. ๖
๓. เด็กชายพีรพงศ์ นิลดํา
ชั้น ป. ๖
๔. เด็กชายธนัช รีเอี่ยม
ชั้ น ป. ๖
๕. เด็กชายธนวัฒน์ บุญอรุ ณรักษา
ชั้น ป. ๖
๖. เด็กชายนิธิสิทธิ์ สุ ขสํ าราญ ชั้ น ป. ๖
รางวัลผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม โครงการยกย่องเชิ ดชู เด็กไทย เนื่องในวันเด็กแห่ งชาติ ประจําปี ๒๕๕๖
ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
๑. นายชวัลวิทย์ หลีอาภรณ์ ชั้ น ม. ๕

ค่าย ๑

๕. ค่ ายโอลิมปิ กวิชาการ

ผ่ านการคัดเลือกได้ เข้ าค่ ายอบรมโอลิมปิ กวิชาการค่ าย ๑ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ ๑๒ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
ค่ายฟิ สิ กส์จาํ นวน
๕
คน
ค่ายเคมีจาํ นวน
๖
คน
ค่ายชีววิทยาจํานวน
๗
คน
ค่ายคณิ ตศาสตร์ จาํ นวน
๑
คน
ค่ายคอมพิวเตอร์ จาํ นวน
๑
คน
รวม
๒๐
คน
ฟิ สิ กส์
นายชวัลวิทย์ หลีอาภรณ์
นายธนชัย ผุยมนตรี
นายพงศกร ขาวสํ าอางค์
นายพิช�ุตม์ จิตรศิลป์ ฉายากุล นายศุภลักษณ์ ฤทธิวุฒิยากร
คณิตศาสตร์ นางสาวสมฤดี บุญประกอบ
เคมี
นายกสานต์ ประดิษฐ์
นางสาวฐิติปภา ศิลปเจริญ
นางสาววรรัตน์ วุฒิเสถียร
นางสาววรินดา เทิดตระกูล
นายสรัล เทาศรีดี
นางสาวสริตา กิจจิว
ชี ววิทยา
นางสาวชโลธร ชโลปถัมภ์
นางสาวศกลวรรณ แก้ วสมบูรณ์ นายศิรวิทย์ จันทร์ ประสิ ทธิ์
นายศุภกร พงษ์ ภักดี
นายศุภวิช ทองพนัง
นางสาวจารุวดี คํา้ พันธุ์
นางสาวช่ อรัก วงศ์ สวรรค์
คอมพิวเตอร์ นายรณกฤต พรภคกุล

ค่าย ๒

ผ่ านการคัดเลือกได้ เข้ าค่ ายอบรมโอลิมปิ กวิชาการค่ าย ๒ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค่ายชีววิทยาวันที่ ๖ - ๒๐มีนาคม ๒๕๕๖ ค่ายคณิ ตศาสตร์ เคมี ฟิ สิ กส์ วันที่ ๑๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
ค่ายฟิ สิ กส์จาํ นวน
๕
คน
ค่ายเคมีจาํ นวน
๓
คน
ค่ายชีววิทยาจํานวน
๖
คน
ค่ายคณิ ตศาสตร์ จาํ นวน
๑
คน
รวม
๑๕
คน
ฟิ สิ กส์
นายชวัลวิทย์ หลีอาภรณ์
นายธนชัย ผุยมนตรี
นายพงศกร ขาวสํ าอางค์
นายพิช�ุตม์ จิตรศิลป์ ฉายากุล นายศุภลักษณ์ ฤทธิวุฒิยากร
คณิตศาสตร์ นางสาวสมฤดี บุญประกอบ
เคมี
นางสาววรรัตน์ วุฒิเสถียร
นางสาววรินดา เทิดตระกูล
นายสรัล เทาศรีดี
ชีววิทยา
นางสาวชโลธร ชโลปถัมภ์
นางสาวศกลวรรณ แก้ วสมบูรณ์ นายศุภกร พงษ์ ภักดี
นายศุภวิช ทองพนัง
นางสาวจารุ วดี คํา้ พันธุ์
นางสาวช่ อรัก วงศ์ สวรรค์

ค่าย ๓

ผ่ านการคัดเลือกได้ เข้ าค่ ายอบรมโอลิมปิ กวิชาการค่ าย ๓ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค่ายเคมีวนั ที่ ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ค่ายฟิ สิ กส์จดั ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ค่ายเคมีจาํ นวน ๑ คน
เคมี
นายสรัล เทาศรีดี
ค่ายฟิ สิ กส์จาํ นวน ๑ คน
ฟิ สิ กส์
นายชวัลวิทย์ หลีอาภรณ์

๖. รางวัลการแข่ งขันทักษะวิชาการ ตามโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๕
ระดับกลุ่มกล้ วยไม้ (กลุ่มโรงเรียนเอกชน)
สํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต ๒
วันเสาร์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง

รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง การแข่งขัน Story Telling ระดับ ป. ๑ – ๓ เด็กหญิงปทิตตา ขําสุ ข
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง การแข่งขันการอ่าน ระดับ ป. ๔ – ๖ เด็กหญิงสุ ชัญญา แก้วอุดม

รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน

รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญเงิน การแข่งขันเรี ยงความและคัดลายมือ ระดับ ป. ๑ - ๓

รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทองแดง

รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทองแดง การแข่งขันการอ่าน ระดับ ป. ๑ - ๓ เด็กหญิงยุพาพันธ์ วงศ์ กติ ติวริ ัช

๗. รางวัลการแข่ งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สพม. ๙ นครปฐม หน่ วย ๒
ครั้งที่ ๖๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เหรี ยญทองชนะเลิศ (ตัวแทน) จํานวน
๑๓
เหรี ยญทองจํานวน
๒๘
เหรี ยญเงินจํานวน
๒๒
เหรี ยญทองแดงจํานวน
๑๗

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทองชนะเลิศ (เป็ นตัวแทนแข่ งระดับภาค)
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิ ตศาสตร์ โดยโปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายวรกฤษณ์
จิตตวิสุทธิกุล
เด็กชายธนโชติ ไพบูลย์วณิชย์กจิ
การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับม.ต้นประเภทเดี่ยว เด็กหญิงพัชร์ สิตา พัชรทวีไพศาล

กิจกรรมการแข่งขันขิม ๗ หย่อง ม. ๑ - ๓
เด็กหญิงภัสสร เหลืองยั่งยืน
การแข่งขัน การออกแบบสิ่ งของเครื่ องใช้ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การแข่งขัน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรี ยนรู ้ Crossword ระดับชั้น ม. ๑ - ม. ๓ ประเภททีม ๒ คน
เด็กหญิงกัญญาภัค หนูนันท์
เด็กหญิงทักษพร ศรีคํา
การแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรี ยนรู ้ คําคม ระดับชั้น ม. ๑ - ม. ๓ ประเภททีม ๒ คน
เด็กหญิงนิธินรรจ์ คลํา้ ประดิษฐ์
เด็กหญิงอังศุนิตย์ วงศ์ สุวรรณ
การแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรี ยนรู ้ คําคม ระดับชั้น ม. ๔ - ม. ๖ ประเภทบุคคล
นางสาวณัฐกมล ชนรดีณชิ กุล
การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธนภรณ์ พรมเวียง
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวภูษิตา รักษารัตน์
การแข่งขันการขับขานประสานเสี ยง ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ - ๖
การแข่งขันการขับขานประสานเสี ยง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงเพ็ญนภา ดีพรม
เด็กหญิงญาณิศา สอนเจตน์
เด็กหญิงณัฐณิชา สั งข์ รักษา
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ภู่แดง
เด็กหญิงขจีพรรรณ เทพนุภา เด็กหญิงยวิษฐา สิ ริกอแก้ว
เด็กหญิงสุ ชานันท์คชสิ ทธิ์
เด็กหญิงไทรงาม ขุนทรง
การแข่งขันการขับขานประสานเสี ยง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวปิ่ นสุ ดา ศรีวบิ ูลย์
นายภูวดิทมงคลวรากุล
นายนิธิภัทร อธิวฒ
ั น์ กุลภัทร
นายธนชั ย ผุยมูลตรี
นางสาวชนิตา แสงพิทกั ษ์
กิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔ - ๖
เด็กชายเศรษฐพงศ์ เมตตาประสพกิจ เด็กชายทนุพงษ์ แก้วบุบผา
เด็กชายพีรพงศ์ นิลดํา
เด็กชายธนัช รีเอีย่ ม
เด็กชายธนวัฒน์ บุญอรุ ณรักษ์ เด็กชายนิธิสิทธิ์ สุ ขสํ าราญ
เด็กชายธนกฤต แก้ วสมบูรณ์
เด็กชายอภิชัย รุจิฤทธิ์

รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง

รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง การแข่งขันเรี ยงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
นางสาวจารุ วดี คํา้ พันธุ์
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทองการแข่งขันท่องอาขยานทํานองเสนาะ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
เด็กหญิงกนกพร พรวรรณศิริเวช
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทองการแข่งขันสุ นทรพจน์ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
นางสาวพจนา รุ่งแสง
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทองการแข่งขันอัจฉริ ยภาพทางคณิ ตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิรวิทย์ จันทร์ ประสิ ทธิ์
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายนพเดช นาคศรีสังข์
เด็กชายธิปก ยิม้ ดี
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง การแข่งขันอัจฉริ ยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายชวัลวิทย์ หลีอาภรณ์
นางสาวศกลวรรณ แก้วสมบูรณ์
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงสิ กมลวรรณ ภู่มาลี
เด็กชายบุรพัชร์ สุ ขเนียม
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทองการแข่งขันสวดมนต์แปล ระดับชั้น ม. ๑ - ม. ๖
เด็กหญิงศิธกาญจน์ สรณะพิบูลย์
เด็กหญิงโชติกา ชัยชาวุฒิ
เด็กหญิงชุ ติกาญจน์ อุ่นจันทร์ เรือน
เด็กหญิงบุณยาพร กําปั่นทองคํา
เด็กหญิงสุ ชาฎา เจริญปฐมตระกูล
เด็กหญิงณัฐวิภา กลิ่นชะเอม
เด็กหญิงสิ รินภา เหระยัง
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง การแข่งขันกิจกรรมจิตรกรรมไทยเอกรงค์ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
เด็กหญิงอนัญญา แช่ มเสื อ

นางสาววรรัตน์ วุฒิเสถียร

เด็กหญิงมธุรดา ขนาดนิด
เด็กหญิงณัฐชา กลิ่นชะเอม
เด็กหญิงสิ ริกร สุ รสาคร

รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง การแข่งขันกิจกรรมภาพลายเส้น ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
นายพงศกร เสนะวัต
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง การแข่งขันกิจกรรมภาพปะติด ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
เด็กหญิงเจตสุ ภา วิริยะหิรัญไพบูลย์
เด็กหญิงธีราพร จําปาอ่อน
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง การแข่งขันกิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
เด็กชายสหโชค สหบันเทิงศิลป์
เด็กชายณัฐนนท์ อํา่ หนองโพ
เด็กหญิงอัญชนา โพธิสุทธิ์
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง การแข่งขันกิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
นางสาวศุภาวรรณ นพรุ จิกุล
นางสาวกัญญาวีร์ คูณแรง
นางสาวสรัลยา งามจิตวงศ์ สกุล
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง กิจกรรมการแข่งขันขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
นายคฑาณัฐ รัตนมณีนาวา
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง การแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
เด็กหญิงอาทิชา เกิดฤทธิ์
เด็กหญิงณัฐวรา นันเจริญ
เด็กหญิงศุทธินี สั จจมาศ
เด็กหญิงกิง่ โพยม ศาลีคุปต์
เด็กหญิงอุดมลักษณ์ สวนาการณ์
เด็กหญิงอุบลวรรณ สวนาการณ์
เด็กหญิงปพิชญา แย้ มสํ ารวย
เด็กหญิงเปมิกา คณาวงศ์
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง การแข่งขันอาหารจานเดียว (ประเภทเส้น) –อาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้น ม. ต้น
เด็กหญิงพิมพ์ ชนก สงค์ ประเสริฐ
เด็กหญิงสุ พตั รา แก้วมาลัย
เด็กหญิงเมธาพร เศวตคชกุล
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง การแข่งขันอาหารจานเดียว (ประเภทเส้น) –อาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้น ม. ปลาย
นางสาวจิณณพัต สาเพิม่ ทรั พย์
นายณัฐชนน ชู ชมชื่น
นางสาวดนยา บุญญยุวะ
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Story Telling ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายรุ จิกร พิมพ์ สอน
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Multi Skill Competition ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายรชต โพธิ์งาม
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง การแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรี ยนรู้ Crossword ระดับชั้น ม. ๔ - ม.๖ ประเภทบุคคล

นางสาวสุ ภัสสร สี มา
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง การแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรี ยนรู้ชูโดกุ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓ ประเภทบุคคล
เด็กชายภูวกร เดชธนาวรกิตต์ ห
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง การแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรี ยนรู้ชูโดกุ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖ ประเภทบุคคล
นายคณิศร ภู่ทวี
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิ ตศาสตร์ โดยโปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายวรกฤษณ์ จิตตวิสุทธิกุล
เด็กชายธนโชติ ไพบูลย์วณิชย์กจิ
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง การแข่งขันอัจฉริ ยภาพทางคณิ ตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิรวิทย์ จันทร์ ประสิ ทธิ์

รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนชั ย ผุยมูลตรี
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง การแข่งขันเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
นายเสฏฐวุฒิ ประสบพิบูล
นายฐานุพงศ์ จิรโอฬารพัฒน์
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่ งของเครื่ องใช้ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
นายนรพล นาสวน
นายชยพล มนตรีมุข
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทอง กิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
เด็กหญิงศิธกาญจน์ สรณะพิบูลย์
นายชยพล มนตรีมุข

รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน

รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญเงิน การแข่งขันสุ นทรพจน์ ระดับ ม. ๑ - ๓
เด็กหญิงปุญญิสา เฮี้ยนชาศรี
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรี ยญเงิน การแข่งขันอัจฉริ ยภาพทางคณิ ตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายสุ รสิ ทธิ์ แสงสว่ าง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรี ยญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายคชภาส จรัสพรเทวัญ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรี ยญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงศกร ขาวสํ าอางค์
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรี ยญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงนันทวรรณ แซ่ ฮ้วง
เด็กหญิงสุ กานดา บํารุงภักดี
เด็กหญิงกุลกัญญา โพธิสีดา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรี ยญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวกัลยากร เล้ าโสภาภิรมย์
นางสาวประภัสสร จุลนิพฐิ วงษ์
นางสาวณัฐธิดา พงษ์ สิทธิกาญจนา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรี ยญเงิน การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงพรพิมล ปุจฉาการ
เด็กหญิงนฤภรณ์ ปานเจริญ
เด็กหญิงณัฐภรณ์ บุญประคอง
เด็กหญิงรมลวรรณ นาคสงวน เด็กหญิงนพธิดา เฮีย้ นชาศรี
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรี ยญเงิน การแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงพรรณิภา บุญแรม
เด็กหญิงณัฐชา เทาศรีดี
เด็กหญิงกัญญาภัค ส่ งศักดิ์เสรี
เด็กหญิงศลิษา ภิรมย์ สุข
เด็กหญิงณัชชา ตระกูลราษฎร์
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรี ยญเงิน การแข่งขันประกวดภาพยนตร์ส้ ัน ระดับชั้น ม. ๑ - ม. ๖
นางสาวภาวิต ทองสิ มา
นางสาวสโรชา แจ้ งธรรมมา
นางสาวศุภิสรา น้ อยพิทกั ษ์
นางสาวอรรจนา สั งข์ ฉายา
นางสาวอารียา สวนทอง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรี ยญเงิน การแข่งขันโครงงานสุ ขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
นางสาวปัทมพร พุฒขาว
นายสหรัฐ ปิ ยะวงศ์ วฒ
ั นา
นางสาวปวีนุช หลายคงคา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรี ยญเงิน การแข่งขันตอบปั ญหาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบวร ตรโนดม
นางสาวพิชญา ตั้งสิ ริฤกษ์
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรี ยญเงิน การแข่งขันกิจกรรมศิลป์ สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
เด็กหญิงกุลธิดา พริ้มพัฒนพงษ์
เด็กหญิงพัฒน์ นรี กระแจะเจิม
เด็กหญิงเพรงพิชชา สุ สําเภา
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญเงิน การแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
เด็กชายธีระเดช อภิรักษ์ ธัญญากร
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญเงิน การแข่งขันกิจกรรมจิตรกรรมไทยเอกรงค์ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
นางสาววิรชา คุ้มครอง
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญเงิน การแข่งขันกิจกรรมภาพลายเส้น ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
เด็กชายศุภณัฐ ศิลาถาวรวงษ์
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญเงิน การแข่งขันทํานํ้าพริ ก ผักสด เครื่ องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวศิริลกั ษณ์ อานอาชา
นางสาวปิ่ นสุ ดา ศรีวบิ ูลย์
นางสาวอัธฌาภรณ์ เลาหจารุ รัตน์
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญเงิน การแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายอาณาจักร จึงโสภณวิทวัส
เด็กชายวิกรม ผรณาปิ ติ
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญเงิน การแข่งขัน การสร้างการ์ ตูนแอนิ เมชั้น (๒ D Animation) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายดุลยวัต ขุนทรง
เด็กชายวชิรวิชญ์ โพธิพพิ ธิ ธนากร
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญเงิน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจณิสตา สาริกา
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญเงิน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Multi Skill Competition ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสิ เรียม เทาศรีดี
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญเงิน การแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรี ยนรู้ A-math ระดับชั้น ม. ๑ - ๓ ประเภททีม ๒ คน
เด็กชายสุ กฤษฎิ์ ชนรดีณชิ กุล
เด็กชายภาสกร แนวแห่ งธรรม

รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญเงิน การแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรี ยนรู้ A-math ระดับชั้น ม. ๔ - ๖ ประเภทบุคคล
นางสาวชั ชชญา ลอเพ็ชร
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงศิรกาญจน์ สรณะพิบูลย์
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพชรพล แช่ มทองดี
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนวินดา สกาวรัตน์
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวชนิตา แสงพิทกั ษ์

รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทองแดง

รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทองแดง การแข่งขันการอ่านระดับ ม. ๔ - ๖
นางสาวภรภัทร คุ้มสวัสดิ์
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทองแดง การแข่งขันเรี ยงความและคัดลายมือ ระดับ ม. ๑ - ๓
เด็กหญิงศุภนุช น้ อยพิทกั ษ์
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทองแดง การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง ระดับ ม. ๑ - ๓
เด็กหญิงปณิดา กรรณาธิกรณ์
เด็กหญิงสิ ตานัน สุ เมธาอักษร
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทองแดง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่ งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปฏิภาณ สุ ขพูนพร้ อม
นายทรงวุฒิ จิตตุรงค์ อาภรณ์
นายสิ รภพ พุทธประสาท
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทองแดง การแข่งขันอัจฉริ ยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายรัชชานนท์ บุญญะอติชาติ
เด็กชายพลพัฒน์ ศรีวิโรจน์ มณี
เด็กหญิงวัชราพร ฤทธิ์สมบูรณ์
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทองแดง การแข่งขันตอบปั ญหาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงจิรัชญา พานิชปฐมพงศ์
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทองแดง การแข่งขันกิจกรรมศิลป์ สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
นายปกรณ์ บริการกุล
นายณัฐวัชต์ สุ เมธาอักษร
นายศุภกร พงษ์ ภักดี
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทองแดง การแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
เด็กชายธีระเดช อภิรักษ์ ธัญญากร
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทองแดง การแข่งขันกิจกรรมจิตรกรรมไทยประเพณี ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน โพธิสัตย์
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทองแดง การแข่งขันกิจกรรมจิตรกรรมไทยประเพณี ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
นางสาวอติญา ขาวสํ าอางค์
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทองแดง การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันระนาดเอก ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
เด็กชายศุภกร มาเรียน

รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทองแดง การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกฤติน ประไพวรรณ
นายสิ รวิชญ์ จันทร์ ทอง
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทองแดง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงสราลี กิจบุญชู
เด็กหญิงบุษยามาศ เดชเพชร
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทองแดง การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวญาดา บุญเสริม
นางสาวชนิดา สุ จริต
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทองแดง การแข่งขันการค้นอัจฉริ ยะไอทีคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายกฤตภัค กิจจิว
เด็กชายชนินทร์ เจียมอนุกูลกิจ
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทองแดง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Story Telling ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวศศิวิมล เจี๊ยบนา
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทองแดง การแข่งขันกิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด (การจัดค่ายพักแรม) ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
เด็กชายพชรพล พุ่มพะยอม
เด็กชายกษิดิส บัวทอง
เด็กชายภาณุพงศ์ แตงรื่น
เด็กชายจิรายุ รักษาเอกรส
เด็กชายนิติพล บุญชัย
เด็กชายประภวิษณุ์ บุญเชื้อ
เด็กชายอดิศักดิ์ อ้ นชู กุล
เด็กชายณัฐภาค ปทุมาสู ตร

รางวัลผ่ านการแข่ งขัน

รางวัลผ่านการแข่ งขัน การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
เด็กหญิงณัฐสิ มา ประทุมแก้ ว
รางวัลผ่านการแข่ งขัน การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
นางสาววรินดา เทิดตระกูล
นายเสกข์ ชลิตพันธุ์

๘. รางวัลการแข่ งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับประเทศ ปี การศึกษา ๒๕๕๕
ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี
รางวัลเหรียญเงิน ๑ รายการ
รางวัลเหรียญทองแดง ๑ รายการ

รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญเงินการขับขานประสานเสี ยงระดับ ม. ปลาย
นายนิธิภัทร อธิวฒ
ั น์ กุลภัทร
รางวัลเกียรติบัตรเหรี ยญทองแดงกิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔ - ๖
เด็กชายเศรษฐพงศ์ เมตตาประสพกิจ เด็กชายทนุพงษ์ แก้วบุบผา
เด็กชายพีรพงศ์ นิลดํา

เด็กชายธนัช รีเอีย่ ม
เด็กชายธนกฤต แก้ วสมบูรณ์

เด็กชายธนวัฒน์ บุญอรุณรักษา เด็กชายนิธิสิทธิ์ สุ ขสํ าราญ
เด็กชายอภิชัย รุ จิฤทธิ์

