
ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา  2557 
  

ด้านผู้บริหาร/บุคลากร 
1. บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา  รบัรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นอ าเภอบ้านโป่ง 
2. นางพรรษา   ขันธ์เครือ  รับรางวลัครดูีเด่นอ าเภอบ้านโป่ง 
3. นายศักชัยดิ์   สว่างงาม  รับรางวลัครสูอนครบ  25  ปี  อ าเภอบ้านโป่ง 
4. ครูเพยาว ์  จิตเจริญทวีโชครับรางวัลครสูอนครบ  25  ปี  อ าเภอบ้านโป่ง 
5. ครูจ านวน  19  ท่าน  รับรางวัลครูดีเด่น  จากฝ่ายอบรมศึกษาศูนยว์ิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 

ด้านนักเรียน 
ที ่ ชื่อ-สกลุ รางวัล จาก 

1.  
ด.ญ.ณัฐฏ์ธิดา   ข าเจริญ 
 

นักเรียนผู้สะท้อนคดิความเปลี่ยนแปลงยอด
เยี่ยม  ประจ า  (Reflection Award)  และ 
นักเรียนท่ีเขียนสรุปความคิดที่กินใจ  
(Quotation Awards)   
โครงการเพาะพันธ์ุปัญญาระดับประเทศ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ร่วมกับส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว) และ 
เครือ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

2.  ด.ญ.ณัฐฏ์ธิดา   ข าเจริญ ชนะเลิศ  โปสเตอร์งานวิจัย  มหาชนนิยม  
โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา  ระดับภาคกลาง 

 
3.  ด.ญ.ปญุญาภา  ช่ืนชวน 
4.  ด.ญ.พัสตราภรณ์  ภูมสินธิ ์
5.  ด.ญ.นพรตัน์   สมถวิลย ์
6.  ด.ญ.วราภรณ์   ทองค า 
7.  ด.ช.พีรพงศ์  บุญเลิศ  และ ได้รับคัดเลือกให้เข้าเยีย่มคารวะ

นายกรัฐมนตรี   
กระทรวงศึกษาธิการ 

8.  ด.ญ.อมรรัตน์   วุฒิเจริญภรู ี
9.  ด.ญ.ณัฐฏ์ธิดา   ข าเจริญ รองชนะเลิศอันดับ 2  โครงงานวทิยาศาสตร์

ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 
กศน.สัญจร มหาวิทนาลัยราช
ภัฏหมู่บา้นจอมบึง 10.  ด.ญ.ณัทภัค   เวียงหิรณัย ์

11.  ด.ช.สารศิ   ขันธ์เครือ 
12.  ด.ญ.สุนิสา  หงษ์ยนต ์ เหรียญทอง การแข่งขัน  Spelling bee โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

 13.  ด.ญ.เจนจิรา  ค าจันทร ์ เหรียญทอง การแข่งขัน  Milti Skill 
14.  ด.ญ.อภญิญา  นกทอง 
15.  ด.ช.นที  สุวรรณอักษร ชนะเลิศ การแข่งขัน  จรวดขวดน้ าประเภท

ยิงแม่นและยิงไกล 
 

16.  ด.ช.นราธิป  สุวรรณศร ี
17.  ด.ช.กนกพล  แพงลาด ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ 
18.  ด.ช.ธนวินท์  ประเสริฐพรรตัน ์
19.  ด.ญ.ญาดา  แสนค า ชนะเลิศ การแข่งขัน  ตอบปัญหา

วิทยาศาสตร ์20.  ด.ญ.ธนัชชา  จันทร์มา 
21.  ด.ช.วีรชิต  แสนสุข 
22.  ด.ช.นที  สุวรรณอักษร ชนะเลิศ การแข่งขัน  จรวดขวดน้ าประเภท

ยิงไกล 
โรงเรียนปากท่อพิทยาลัย 

 23.  ด.ช.นราธิป  สุวรรณศร ี

24.  
ด.ช.ธีรวัฒน์  ทองค า 
ด.ช.อภิปุณณ์  คงอินทร์ 

ชนะเลิศ การแข่งขัน  เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ 

 
 



ที ่ ชื่อ-สกลุ รางวัล จาก 
25.  ด.ญ.พลอยชมพู  แกมไทย เหรียญทอง การแข่งขัน  Spelling bee เขตพื้นท่ีประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 
 26.  

ด.ญ.คริสมาส  ชวลิตบ ารุง เหรียญทอง การแข่งขัน  Impromptu 
Speech 

27.  ด.ญ.ภัทรลดา  นิรันตสุข เหรียญทอง การแข่งขัน  Story  Telling 
28.  ด.ช.ปิยณัฐ  เหมศร ี เหรียญทอง การแข่งขัน  Spelling bee 

29.  
ด.ญ.พิมพ์มาดา  สกลุมั่น เหรียญทอง การแข่งขัน  Multi Skills 

Competition 
30.  ด.ญ.ศศิวมิล  สวสัดิ์หริัญกิจ เหรียญทอง การแข่งขัน  พูดภาษาจีน 
31.  ด.ญ.ชุติกาญจน์  อินทร์ฉาย เหรียญทอง การแข่งขัน  ประดิษฐข์องใช้

จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 32.  ด.ญ.วรางคณา ธุวกุลเรืองโรจน ์
33.  ด.ญ.ดาริกา  สร้อยทอง 
34.  ด.ญ.สุพิชชา  ยัวศรี 
35.  ด.ญ.รมย์ธีรา  ขันธ์เครือ เหรียญทอง การแข่งขัน  หนังสือเล่มเล็ก 
36.  ด.ญ.กฤติพร  เศรษฐศักดาศิร ิ
37.  ด.ญ.ธันยพร  หนูนันท์ 
38.  ด.ช.ธีรวัฒน์  ทองค า เหรียญทอง การแข่งขัน  เครื่องร่อนพุ่งด้วย

มือประเภทร่อนนาน 39.  ด.ช.กนกพล  แพงลาด 
40.  ด.ญ.พรนภัส  สูงกิจบลูย ์ เหรียญทอง การแข่งขัน  Science Show 
41.  ด.ญ.ภัทรลดา  ค าจันทร ์
42.  ด.ญ.กังสดาล  อัศวทรัพยไ์พศาล 
43.  ด.ญ.เจนจิรา  ค าจันทร ์ เหรียญทอง การแข่งขัน  Multi Skill สังฆมณฑลราชบุร ี

 44.  ด.ญ.สุนิสา  หงษ์ยนต ์ เหรียญทอง การแข่งขัน  Spelling bee 
45.  ด.ญ.มาลินี  ทองอ่อน เหรียญทอง การแข่งขัน  สร้างหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 46.  ด.ญ.ชนกนันท์  ปันยอด 
47.  ด.ช.ธีรวัฒน์  ทองค า เหรียญทอง การแข่งขัน  Story telling 

48.  
ด.ญ.พิมพ์มาดา  สกลุมั่น เหรียญทอง การแข่งขัน  Multi Skills 

Competition 
49.  ด.ช.สลลิ  อวยพร เหรียญทอง การแข่งขัน  Little Chef 
50.  ด.ญ.ธนัชชา  จันทร์มา  
51.  ด.ญ.ปญุญารัตน์  จงเจรญิ  
52.  ด.ญ.ศศิพิมล  ทินเจรญิเศรษฐ  
53.  ด.ญ.วศินา  หอมจันทร ์  
54.  ด.ช.ธนากร  เรืองสุวรรณ เหรียญทอง การแข่งขัน  พูดภาษาจีน 
55.  ด.ญ.ศศิวมิล  สวสัดิ์หริัญกิจ เหรียญทอง การแข่งขัน  พูดภาษาจีน 

56.  
นักเรียนระดับระดับชั้น ป.1-3
จ านวน 12  คน 

เหรียญทอง การแข่งขัน  เต้นประกอบเพลง
จาก หนังสือ Everybody Up 

57.  
นักเรียนระดับระดับชั้น ป.4-6
จ านวน 12  คน 

เหรียญทอง  การแข่งขัน  เต้นประกอบเพลง
จาก หนังสือ Everybody Up 

58.  ด.ญ.ปาริฉัตร  ปิ่นเวหา เหรียญทอง การแข่งขัน  Science  Show 
59.  ด.ญ.พลอยชมพู  แกมไทย 
60.  ด.ญ.กณิศา  พันธ์นันท์ 



 

ที ่ ชื่อ-สกลุ รางวัล จาก 
61.  ด.ช.อังคาร  ฐิติมานันท ์ เหรียญทองการแข่งขันImpromptuSpeech เขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุร)ี 
 

62.  ด.ญ.สัณพิชา  แสงมาลา เหรียญทอง การแข่งขัน  พูดภาษาจีน 

63.  
ด.ช.วรรษกรฐ์  ภัทรพันธ์วิเชียร เหรียญเงิน การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง 

(อ่านในใจ) ม.1-ม.3 

64.  
เด็กหญิงนฤมล  ชวลิตบ ารุง เหรียญทองแดงการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 
65.  ด.ญ.กชกร  บุญคง ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน  เพลง

คุณธรรมระดับช้ัน ม.1-3  เป็นตัวแทนเข้า
แข่งขันศิลปะหัตกรรมระดบัภาคกลาง ภาค

ตะวันออก 

66.  ด.ญ.อสมา  พวงศร ี
67.  ด.ญ.อโรชา  แก้วแดง 
68.  ด.ญ.ธันยพัต  ฉินสวัสดิ์พันธ ์
69.  ด.ช.วัชรพงศ์  พงษ์ประเสริฐ 
70.  เด็กหญิงลักษิกา  ทีค า เหรียญเงินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
71.  ด.ญ.วรรษมน  จนากร เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย  

72.  ด.ช.ไอศูรย ์วงศ์ยศสิรโิสภา 

73.  

ด.ญ.ณัฐธยาน ์ประกอบแก้ว ชนะเลิศระดับทองการแข่งขันการเขียน
เรียงความและคดัลายมือ ม.1-ม.3  เป็น

ตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปะหตักรรมระดับภาค
กลาง ภาคตะวันออก 

74.  
ด.ญ.ขวัญข้าว  จารุวาระกลู เหรียญทองแดงการแข่งขันวาดภาพลายเส้น 

(Drawing) ม.1-ม.3  

75.  
ด.ช.อังคาร  ฐิติมานันทน์ 
   

เหรียญเงินการแข่งขันการพูภาษาอังกฤษ 
Impromptu Speech ม.1-ม.3  

76.  
ด.ญ.สุปราณ ี พรหมพินิจ 
   

เหรียญเงินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story 
Telling) ม.1-ม.3  

77.  
ด.ญ.เจนจิรา  ค าจันทร ์
   

เหรียญทองแดงการแข่งขัน Multi Skills 
Competition ม.1-ม.3  

78.  ด.ญ.สัณห์พิชา  แสงมาลา เหรียญทองการแข่งขันการพูดภาษาจีน  
79.  ด.ญ.ชนกนันท์  ปันยอด เหรียญทองแดงการแข่งขันการสรา้งหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  80.  ด.ญ.มาลิน ี รูปสม 
81.  ด.ญ.ชุติกาญจน ์ อินทร์ฉาย เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก

วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3  82.  ด.ญ.ดาริกา  สร้อยทอง 
83.  ด.ญ.วรางคณา ธุวกุลเรืองโรจน ์
84.  ด.ญ.บณุฑริกา  เจริญสุข เหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบ

ช้ืน ม.1-ม.3  85.  ด.ญ.วรรณศิร ิ จันทร์ดี 
86.  ด.ญ.สุพิชชา  ยังศร ี

 


