กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รำยงำนผลงำนดีเด่นของนักเรียน
ลำดับ
ชื่อนักเรียนผู้ได้รับกำรยกย่อง
ที่
เชิดชูเกียรติ
๑ เด็กหญิงญาคุณะ โสภณ
เด็กหญิงเอมิกา
จาปาเรือง
๒ เด็กหญิงกนกกร พวงมาลัย
เด็กหญิงชนิสา
มีวรรณะ
๓

นางสาวธัญมน

ชาญชญานนท์

๔

เด็กหญิงเอมิกา

จาปาเรือง

๕

นางสาวสมิตา

วิสัยแสวง

๖

เด็กหญิงฐิยารัตน์

เดชพันธุ์

๗

นางสาวภาวิณี

ศรีถาวร

๘

เด็กหญิงธัญญามาศ สิงห์สามาลย์

๙

นางสาวอทิตยา

ศรีโคตร

๑๐

เด็กหญิงศนีปรีย์

ปลาโพธิ์

๑๑

นางสาวกมลวรรณ บุญถนอม

๑๒

เด็กหญิงณัชทิชา

สมประสงค์

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
การแข่งขันเปิดพจนานุกรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
การแข่งขันตอบปัญหา
สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน
รางวัลเหรียญทอง/การแข่งขัน
พูดสุนทรพจน์
รางวัลเหรียญทอง/การแต่งคา
ประพันธ์
รางวัลเหรียญทอง/การแต่งคา
ประพันธ์
รางวัลเหรียญทอง/การประกวด
คัดลายมือ
รางวัลเหรียญทอง/การประกวด
คัดลายมือ
รางวัลเหรียญเงิน/การประกวด
คัดลายมือ
รางวัลเหรียญทอง/การประกวด
คัดลายมือ
รางวัลเหรียญทองแดง/การอ่าน
ทานองเสนาะ
รางวัลเหรียญทองแดง/การอ่าน
ทานองเสนาะ
รางวัลเหรียญทอง/การอ่านเอา
เรื่อง

จำกหน่วยงำน

วันที่ได้รับ

โรงเรียนสตรีวิทยา

๙-๑๐ ส.ค.
๒๕๕๙

โรงเรียนทวีธาภิเศก

๒๘ ส.ค.
๒๕๕๙

๑๓

นางสาวจารุณิชา

ตาทฤศโธรัยห์

ลำดับ
ชื่อนักเรียนผู้ได้รับกำรยกย่อง
ที่
เชิดชูเกียรติ
๑๔ นางสาวภัทรดา วงศ์ชูเวช
นางสาวศุภิสรา วัฒนอริยกิจ

รางวัลเหรียญทอง/การอ่านเอา
เรื่อง
รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
รับคัดเลือกการประกวด
เรียงความในโครงการต้นกล้า
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมและเข้าค่าย
เยาวชน “ต้นกล้าพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม”รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๖๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
รางวัลเหรียญทอง/การประกวด
เรียงร้อยถ้อยความ ระดับเขต

๑๕

นางสาวภัทรดา วงศ์ชูเวช

๑๖

เด็กหญิงฐิยารัตน์ เดชพันธุ์

๑๗

นางสาวอทิตา

๑๘

เด็กหญิงณัชทิชา สมประสงค์

๑๙

นางสาวจารุณิชา ตาทฤศโธรัยห์

๒๐

เด็กหญิงอริศรา แซ่ลิ้ม

๒๑

เด็กหญิงศนีปรีย์ ปลาโพธิ์

๒๒

เด็กหญิงปุณยาพร สงวนเลิศฤทัย
เด็กหญิงเอมมิกา จาปาเรือง

รางวัลเหรียญเงิน/การแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ ม.๑-ม.๓
รางวัลเหรียญทอง/การแข่งขันการ
ท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.๑-ม.๓
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.๑-ม.๓

๒๓

นางสาวปัณฑารีย์ อักษรวรรณสิน
นางสาววณิชชา นาคขาว
นางสาวสโรชา นาคสนอง

รางวัลเหรียญทองแดง /การแข่งขัน
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.๔ม.๖

๒๔

เด็กหญิงชุดวิชา
แก้วมีศรี
เด็กหญิงปัญจนาตย์ พานแก้ว
เด็กชายปิยะพร
สมบูรณ์

รางวัลเหรียญทองแดง/การแข่งขัน
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.๑ม.๓

๒๕

นางสาวธัญญากุล ฉันท์พลากร

รางวัลเหรียญทอง/การแข่งขันการ
ท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.๔-ม.๖

ศรีโคตร

รางวัลเหรียญทองแดง/การแข่งขันคัด
ลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓
รางวัลเหรียญเงิน/ การแข่งขันคัด
ลายมือสื่อภาษาไทย ม.๔-ม.๖
เข้าร่วม/การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตาม
แนว PISA ม.๑-ม.๓
รางวัลเหรียญทองแดง/การแข่งขัน
อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.๔-ม.๖

จำกหน่วยงำน

วันที่ได้รับ

กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๑๖-๑๙ ส.ค.
๒๕๕๙

สพม.๑

๒-๒๓ พ.ย.
๒๕๕๙

๒๖

นางสาวภัทรดา

วงศ์ชูเวช

รางวัลเหรียญทอง/การประกวด
เรียงร้อยถ้อยความ ระดับภาค

สพฐ

๑๖-๑๘ ธ.ค.
๒๕๕๙

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รำยงำนผลงำนดีเด่นของนักเรียน
ลาดับ กิจกรรม/รายการ
หน่วยงานที่จัด
ผลการประกวด/แข่งขัน
ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม
ที่ ประกวด/แข่งขัน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “G ๓ Tournament”โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ กลุ่ม ๓
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก
๑ การแข่งขันคิดเลข โรงเรียนในสังกัด
เด็กหญิงจิตาพร ศรีเฟื่องฟุ้ง
นายคณพล สายงาม
เร็ว ระดับชั้น
สานักงานเขตพื้นที่
เหรียญเงิน
น.ส.เรณุกา ทองวงษ์เพ็ชร
มัธยมศึกษา
การศึกษาเขต ๑
ตอนต้น
กลุ่ม ๓
โรงเรียนทวีธาภิเศก
๒ การแข่งขันคิดเลข โรงเรียนในสังกัด
นางสาวณัฐชยา ประเสริฐวิริยะ นายคณพล สายงาม
เร็ว ระดับชั้น
สานักงานเขตพื้นที่
เหรียญเงิน
นางสาวเรณุกา ทองวงษ์เพ็ชร
มัธยมศึกษาตอน การศึกษาเขต ๑
ปลาย
กลุ่ม ๓
โรงเรียนทวีธาภิเศก
๓ การแข่งขันจินต โรงเรียนในสังกัด
เด็กหญิงพนิดา นพวัฒน์
นางเพ็ญพิมล เปรี่ยมพิมาย
คณิตระดับชั้น
สานักงานเขตพื้นที่
เหรียญทอง
นางสาวราไพร สุตนนท์
มัธยมศึกษา
การศึกษาเขต ๑
นางสาวเพ็ญพิพร ทรัพย์สุวรรณ์
ตอนต้น
กลุ่ม ๓
โรงเรียนทวีธาภิเศก
การแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ที่ โรงเรียนสตรีวิทยา ๓
๔ การแข่งขันความ โรงเรียนสตรีวิทยา ๓ เด็กหญิงรมย์ธีรา ธนะปรัชญานันท์ นายวิเชียร วงศ์ลิ้มอมรเลิศ
เป็นเลิศทาง
เด็กหญิงแพรวา โภคมณี
นางสาวเพ็ญพิพร ทรัพย์สุวรรณ์
คณิตศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ ๒
กิจกรรมวันวิชาการ ACT EXTREME EDUCATION ๒๐๑๖ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
๕ การแข่งขันคณิต โรงเรียนอัสสัมชัญ
นางสาวแพรวา สาลีสังข์
นายคณพล สายงาม
คิดเร็วประเภททีม ธนบุรี
นางสาวชญาดา อุทยานนทรักษ์ นายธวัชชัย ขวัญเมือง

รองชนะเลิศอันดับ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รำยงำนผลงำนดีเด่นของนักเรียน
ลำดับ ชื่อนักเรียนผู้ได้รับกำรยกย่อง
ที่
เชิดชูเกียรติ
๑

๒

๓

๔

สุรภา
สมญา
ศรุตา
เที่ยงสว่าง
วิรากร
พลอยพาณิชเจริญ
จุฑารัตน์
แซ่เล้า
วรรณรัตน์ ศักดิ์สุริยา
ชุลิตา
ชิงชนะ
ณัชกานต์
ศรีเพชรพันธ์
พิมพ์รักษ์
กิจสุขกาย
วริษา
ธีรธรรมธาดา
ณัฐรินทร์
เจนพันธรัตน์
ฉัตราภรณ์ มงคลกิจ
กาญจน์ประภา เอี่ยมเอาฬาร
ปุณฑรี
เมฆาปิกานนท์
ณัฐกานต์ อิ่มสมโภชน์
ธวัลรัตน์
แซ่ลิ้ม
ชนันภรณ์ ดาบเพชร
ณัฐณิฌา
โชติสวัสดิ์
ชัญญาภัค ศรีมาลา
กนกอร
ภาแกดา
ทัศนันท์
มั่นความดี
ปภาวี
จันทร์เรือง
ผณินทรา สุนทรมณี
แพรวา
พิณสุวรรณ
อรญา
ลีลาพุทธิพงษ์

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ

จำกหน่วยงำน

วันที่ได้รับ

การแข่งขันตอบปัญหา
ชีววิทยา งานวันวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

๑๑ มิ.ย.
๒๕๕๙

การแข่งขันตอบปัญหา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ เนื่องใน
สัปดาห์วันอานันทมหิดล

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

๒๘ ส.ค.
๒๕๕๙

การแข่งขัน Science Show
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑
การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
งานสัปดาห์วิทยาสาสตร์
แห่งชาติ ได้รับรางวัลเข้าร่วม

สตรีวิทยา ๓

๙ ส.ค. ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

๑๙ ส.ค.
๒๕๕๙

ลำดับ ชื่อนักเรียนผู้ได้รับกำรยกย่อง รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง
ที่
เชิดชูเกียรติ
เชิดชูเกียรติ
๕ อลิสา
วงศ์รักษา
การแข่งขัน โครงงาน
นันทกานต์ ขันสุวรรณ์
สิ่งประดิษฐ์ G๓
ศรุดา
บุญประสงค์ทัน
tournament ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น รางวัล
เหรียญทอง
๖ กนิษฐา
จันทธัมโม
การแข่งขัน โครงงาน
เฉลิมวรรณ เกตุหอม
สิ่งประดิษฐ์ G๓
ฐิติมา
สาหมวดหมู่
tournament ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัล
ชนะเลิศเหรียญทอง
๗ แพรวา
โภคมณี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
อัณชนก
สายสุข
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ทักษะ
วิชญาพร
ทรัพย์เกิด
วิชาการ G๓ tournament
รางวัลเหรียญเงิน
๘

แพรวา
ทัศนันท์
ชัญญาภัค
กนกอร

โภคมณี
มั่นความดี
ศรีมาลา
ภาแกดา

๙

ชนิสรา
น้าฝน
สโรชา

พึ่งเถื่อน
ลูกนก
นาคสนอง

๑๐

กนิษฐา
จันทธัมโม
เฉลิมวรรณ เกตุหอม
ฐิติมา
สาหมวดหมู่

ลำดับ ชื่อนักเรียนผู้ได้รับกำรยกย่อง
ที่
เชิดชูเกียรติ

จำกหน่วยงำน

วันที่ได้รับ

ร.ร.ทวีธาภิเศก

๒๘ ส.ค.
๒๕๕๙

ร.ร.ทวีธาภิเศก

๒๘ ส.ค.
๒๕๕๙

ร.ร.ทวีธาธิเภก

๒๘ ส.ค.
๒๕๕๙

การแข่งขัน Thailand
Science Challenge เป็น
ตัวแทนกรุงเทพมหานคร
เข้ารอบ ๑๕ ทีม สุดท้าย
ระดับประเทศ
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ การ
แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ม. ปลาย
รางวัลเหรียญทอง
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ การ
แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.
ปลาย รางวัลเหรียญทองแดง

สตูดีโอ ออกอากาศ

๑๐ ต.ค. ๕๙
ช่องไทยพีบี
เอส

ร.ร.วัดราชบพิธ

๙ พ.ย.
๒๕๕๙

ร.ร.วัดราชบพิธ

๑๑ พ.ย.
๒๕๕๙

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ

จำกหน่วยงำน

วันที่ได้รับ

๑๑

ชัญญาภัค
กนกอร
ทัศนันท์

ศรีมาลา
ภาแกดา
มั่นความดี

๑๒

จิดาภา
พิริยา
ผณินทรา

โหปราพัทธ์
เจียมตตน
สุนทรมณี

๑๓

อทิตยา
วงศ์สินธุ์วิเศษ
หทัยชนก เทศแก้ว
ภัทรจาริน สวัสดิ์ศรี

๑๔

ชญาดา
พิมลรัตน์
กชกร

๑๕

ทีมที่ ๑
จิรดา
สุพรรณิการ์
ทัศนันท์
ทีมที่ ๒
วิชญาพร
แพรวา
ชัญญาภัก
รติรัตน์
สุดารัตน์

๑๖

ขยายวงษ์
สุขยวง
สังข์กุล

สุวรรณวาสี
ตรัยรัตนธรรม
มั่นความดี
ทรัพย์เกิด
โภคมณี
ศรีมาลา
ผ่องสกุล
แก้วเวียงกัน

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ การ
แข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ม.๓ รางวัลเหรียญทอง
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ การ
แข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔ม.๖ รางวัลเหรียญทอง
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ การ
แข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๔-ม.๖
ได้รางวัลเข้าร่วม
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ การ
แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ม.ต้น รางวัล
เหรียญทองแดง
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยา
สาสตร์ งานสตรีวิทยาวิชาการ
๕๙ ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ สู่
เป้าหมายโลก รางวัลเข้าร่วม

ร.ร.วัดราชบพิธ

๑๑ พ.ย.
๒๕๕๙

ร.ร.วัดราชบพิธ

๑๑ พ.ย.
๒๕๕๙

ร.ร.วัดราชบพิธ

๑๑ พ.ย.
๒๕๕๙

ร.ร.วัดราชบพิธ

๑๑ พ.ย.
๒๕๕๙

ร.ร. สตรีวิทยา

๑๐ ม.ค.
๒๕๖๐

การแข่งขันตอบปัญหา
ชีววิทยา ในงานเปิดบ้าน
เตรียมอุดม ได้รางวัลเข้าร่วม

ร.ร. เตรียม
อุดมศึกษา

๑๒ ม.ค.
๒๕๖๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
รำยงำนผลงำนดีเด่นของนักเรียน
ลำดับ
ชื่อผู้ได้รับกำรยกย่อง
ที่
เชิดชูเกียรติ
๑ ณัฐวดี โสตะพราหมณ์
ปภาวดี ถินประวัติ

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
รางวัลชนะเลิศ สวดมนต์หมู่
สรภัญญะ สรรเสริญพระ
รัตนตรัย

จำกหน่วยงำน

วันที่ได้รับ

กรมการศาสนา

๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙

กระทรวงวัฒนธรรม

ธนาพร นิ่มจิตต์
ธนารีย์ เบ็ญจกรีฑา
ปาณิศา คาเพ็งอาจ
๒

เรณุกานต์ ศรีสนิท
วรัญญา สุสุนทร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
แข่งขันวิชาการความรู้
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี

คณะโบราณคดี

๑๖ ม.ค. ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาษา และวัฒนธรรม
๓

ณัฐวดี โสตะพราหมณ์
ปภาวดี ถินประวัติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
สวดมนต์หมู่สรภัญญะ
สรรเสริญพระรัตนตรัย

กรมการศาสนา

๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘

กระทรวงวัฒนธรรม

ธนาพร นิ่มจิตต์
ธนารีย์ เบ็ญจกรีฑา
ปาณิศา คาเพ็งอาจ
ลำดับ
ที่

ชื่อผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ

จำกหน่วยงำน

วันที่ได้รับ

๔

ณัฐวดี โสตะพราหมณ์
ปภาวดี ถินประวัติ

รางวัลชมเชย สวดมนต์หมู่
สวดมนต์หมู่ทานอง

มหาวิทยาลัยมหา

๑๙ ก.ย. ๒๕๕๘

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

สรภัญญะ

ธนาพร นิ่มจิตต์
ธนารีย์ เบ็ญจกรีฑา
ปาณิศา คาเพ็งอาจ
เนตรนภา ก๊กมาศ
ภัทรจาริน สวัสดิ์ศรี
จิราภรณ์ อธิลาภ
ทอฝัน ศิริบรรเจิดศักดิ์
จิรภิญญา ชมถนอม
๕

ณัฐวดี โสตะพราหมณ์
ปภาวดี ถินประวัติ

รางวัลชนะเลิศ สวดมนต์หมู่
สรภัญญะ สรรเสริญพระ

มหาวิทยาลัยมหา

๑๗ ส.ค. ๒๕๕๘

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

รัตนตรัย

ธนาพร นิ่มจิตต์
ธนารีย์ เบ็ญจกรีฑา
ปาณิศา คาเพ็งอาจ
๖

ชลธิชา แก้วมีศรี
ภิญญดา อ่านนอก

รางวัลชนะเลิศ สวดมนต์หมู่
สรภัญญะ สรรเสริญพระ

มหาวิทยาลัยมหา

๑๗ ส.ค. ๒๕๕๘

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

รัตนตรัย

น้าฝน ลูกนก

ลำดับ
ที่

ชื่อผู้ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ

จำกหน่วยงำน

วันที่ได้รับ

๗

ณัฐวดี โสตะพราหมณ์
ปภาวดี ถินประวัติ

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒
สวดมนต์หมู่สรภัญญะ
สรรเสริญพระรัตนตรัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

๑๑ ส.ค. ๒๕๕๘

ราชวิทยาลัย

ธนาพร นิ่มจิตต์
ธนารีย์ เบ็ญจกรีฑา
ปาณิศา คาเพ็งอาจ
๘

ณัฐวดี โสตะพราหมณ์
ปภาวดี ถินประวัติ

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑

กรมการศาสนา

๘ มิ.ย. ๒๕๕๘

กระทรวงวัฒนธรรม

๒๕ พ.ย. ๒๕๕๖

สวดมนต์อาราธนาธรรม

ธนาพร นิ่มจิตต์
ธนารีย์ เบ็ญจกรีฑา
ปาณิศา คาเพ็งอาจ
ทอฝัน ศิริบรรเจิดศักดิ์
๙

ภัทราพร คาเพ็งทอง
พลอยไพลิน ศิริสม
คัมภีรลดา ชุมประเสริฐ
ศุภิสรา เบ็ญจกรีฑา
ภิญญาพัชร์ อริยคุณาพันธุ์
นรินทร แสงฉาย

รางวัลชมเชยอันดับ ๓ สวด
มนต์หมู่ทานองสรภัญญะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รำยงำนผลงำนดีเด่นของนักเรียน
ลาดับ กิจกรรม/รำยกำรประกวด/
ที่
แข่งขัน
๑ การแข่งขันยิงลูกโทษ
บาสเกตบอล
G๓ Tournament ของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
๑ กลุ่มที่ ๓ (๒๘ ส.ค. ๒๕๕๙)
๒ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
วันอัลไซเมอร์โลก
(๑ ก.ย. ๒๕๕๙)
๓ การแข่งขันวอลเลย์บอล
สตรีวิทยาวิชาการ ๕๙ ทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่เป้าหมาย
โลก (๙-๑๐ ม.ค. ๒๕๖๐)
๔ การแข่งขันบาสเกตบอล
สตรีวิทยาวิชาการ ๕๙ ทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่เป้าหมาย
โลก (๙-๑๐ ม.ค. ๒๕๖๐)
๕ การแข่งขันเปตอง
สตรีวิทยาวิชาการ ๕๙ ทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่เป้าหมาย
โลก (๙-๑๐ ม.ค. ๒๕๖๐)

หน่วยงานที่จัด

ผลกำรประกวด/แข่งขัน

ผู้ควบคุมกำรฝึกซ้อม

โรงเรียนทวีธาภิเศก

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

โรงพยาบาลศิริราช
(คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล)
โรงเรียนสตรีวิทยา

รางวัลชนะเลิศ

นางชญาณ์นิจ เปี่ยมจันทร์

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

นางบุญศรี ศิริวัฒนาตระกูล

โรงเรียนสตรีวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

นายวัลลภ มาลาพันธุ์

โรงเรียนสตรีวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

นางชญาณ์นิจ เปี่ยมจันทร์

นายวัลลภ มาลาพันธุ์

.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รำยงำนผลงำนดีเด่นของนักเรียน

ลำดับ ชื่อนักเรียนผู้ได้รับกำรยกย่อง รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง
ที่
เชิดชูเกียรติ
เชิดชูเกียรติ
๑ นางสาวสิรภัทร ทรวงทองหลาง รางวัลเยาวชนคนดี ประจาปี
๒๕๕๙ ประเภทเยาวชนผู้มี
ใจอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
และศาสนา
๒ นางสาวบุศรินทร์ ใจบุญ
รางวัลเยาวชนคนดี ประจาปี
๒๕๕๙ ประเภทเยาวชนผู้มี
ใจอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
และศาสนา
๓ นางสาวนฤทัย ชานาญยา
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๔ นางสาวจิราพร โชติสนธ์
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๕ นางสาวพฤกษา ประเสริฐผล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๖ นางสาวพฤกษา ประเสริฐผล ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
การแข่งขันเดี่ยวซออู้
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๗ เด็กหญิงเนรัญชลา สุวรรณวาล ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

จำกหน่วยงำน

วันที่ได้รับ

มูลนิธิ ดร.สุข
พุคยาภรณ์
ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน

๑๓ ก.ค.๒๕๕๙

มูลนิธิ ดร.สุข
พุคยาภรณ์
ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน

๑๓ ก.ค.๒๕๕๙

สพม.๑

๑-๑๗ พ.ย.
๒๕๕๙

สพม.๑

๑-๑๗ พ.ย.
๒๕๕๙

สพม.๑

๑-๑๗ พ.ย.
๒๕๕๙

สพม.๑

๑-๑๗ พ.ย.
๒๕๕๙

สพม.๑

๑-๑๗ พ.ย.
๒๕๕๙

ลำดับ ชื่อนักเรียนผู้ได้รับกำรยกย่อง รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง
ที่
เชิดชูเกียรติ
เชิดชูเกียรติ
๘ นางสาวบุศรินทร์ ใจบุญ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๘ นางสาว.บุษยาดา คัมภิรานนท์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๙ นางสาวจิราพร โชติสนธ์
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
นางสาว.ณัฐริณีย์ โอฬารดิลก รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
นางสาวนฤทัย ชานาญยา
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวม
นางสาวบุศรินทร์ ใจบุญ
ผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
นางสาวพฤกษา ประเสริฐผล ระดับชั้น ม.๑-ม.๖
นางสาวพัฒน์นรี ชุมเกษียณ
นางสาว.อณุธิดา ด้านเนาลา
นางสาวสุภิญญา อ่อนส้มกิจ
เด็กหญิงพัชรพร จันทร์นิยม
เด็กหญิงมนัสนันท์ เอมพิณ
เด็กหญิงวราลัย เพ็ชรนิล
เด็กหญิงเนรัญชลา สุวรรณวาล
เด็กหญิงณัฐกนก ตรีสูนย์
เด็กหญิงณิชชิศา เมืองสถิตกุล
๑๐ เด็กหญิงวิริยา ประดิษฐศร
ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
๑๑ เด็กหญิงชัญญาพัทธ์ ศุภตรัยวรพงศ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
๑๒ นางสาวติณณมินทร์ ปานดวงแก้ว เข้าร่วมวาดภาพ “ในหลวงใน
นางสาวกวินธิดา แย้มมาลี
ดวงใจ” กิจกรรม Night at
นางสาวสุภัทรา แสงแก้วสุก
the Museum ในรัชกาลที่ ๙
นางสาวกัญญ์วรา บุญทา

จำกหน่วยงำน

วันที่ได้รับ

สพม.๑

๑-๑๗ พ.ย.
๒๕๕๙

สพม.๑

๑-๑๗ พ.ย.
๒๕๕๙

สพม.๑

๑-๑๗ พ.ย.
๒๕๕๙

สพม.๑

๑-๑๗ พ.ย.
๒๕๕๙

สพม.๑

๑-๑๗ พ.ย.
๒๕๕๙

สถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ

๘-๙ ธ.ค.
๒๕๕๙

นางสาวณัฐธิดา ศรีสุระ

.

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
รำยงำนผลงำนดีเด่นของนักเรียน

ลำดับ ชื่อนักเรียนที่ได้รับกำรยกย่อง
ที่
เชิดชูเกียรติ
๑ เด็กหญิงอรอินทร์ สาระบัว
เด็กหญิงอโนชา วงศ์วรจิรศักดิ์
เด็กหญิงเปมิกา เอี่ยมสุธนกุล

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง
จำกหน่วยงำน
เชิดชูเกียรติ
รางวัลระดับเหรียญทอง รอง งานศิลปหัตถกรรม

นางสาวกวิสรา อักษรพันธ์
นางสาวณมนพรรณ์ เจริญการ
นางสาวสร้อยทอง นิลใจพงษ์

การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก พื้นที่การศึกษา ครั้ง
ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ที่ ๖๖ ปีการศึกษา

เด็กหญิงปิยะธิดา บูรณะเจริญพงศ์

เด็กหญิงรัชนีกร สนธิ
เด็กหญิงเมธินี เมธาธร

๒๕๕๙

รางวัลระดับเหรียญทอง รอง งานศิลปหัตถกรรม

๑๗ พ.ค.๒๕๕๙

ชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม นักเรียนระดับเขต
การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก พื้นที่การศึกษา ครั้ง
ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ที่ ๖๖ ปีการศึกษา
ม.๔-ม.๖

๓

๑๗ พ.ค.๒๕๕๙

ชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม นักเรียนระดับเขต

ม.๑-ม.๓
๒

วันที่ได้รับ

๒๕๕๙

รางวัลระดับเหรียญทอง รอง งานศิลปหัตถกรรม

๑๗ พ.ค.๒๕๕๙

ชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม นักเรียนระดับเขต
การแข่งขันทาอาหารคาวจาน พื้นที่การศึกษา ครั้ง
เดียว (ประเภทข้าว) และ

ที่ ๖๖ ปีการศึกษา

อาหารหวาน (ขนมไทย)

๒๕๕๙

ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

ลำดับ
ที่

ชื่อนักเรียนที่ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ

จำกหน่วยงำน

วันที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อนักเรียนที่ได้รับกำรยกย่อง
ที่
เชิดชูเกียรติ
๔ เด็กหญิงดาวพระศุกร์ พงษ์ทรัพย์
เด็กหญิงปณิดา แก้วประวัติงาม

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
รางวัลระดับเหรียญเงิน การ

งานศิลปหัตถกรรม

แข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิ

นักเรียนระดับเขต

เมชั่น (๒D Animation)

พื้นที่การศึกษา ครั้ง

ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

ที่ ๖๖ ปีการศึกษา

จำกหน่วยงำน

วันที่ได้รับ
๑๗ พ.ค.๒๕๕๙

๒๕๕๙
๕

เด็กหญิงบุณยาพร จันทรวัต
เด็กหญิงมุกอันดา พูลสวัสดิ์

๖

นางสาวทิพรดา อิ่มแด
นางสาววรดา ประดิษฐ์

๗

เด็กหญิงกรณิศ พิพัฒน์ประเสริฐ
เด็กหญิงจิราพร สิงห์โตทอง

รางวัลระดับเหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรม

กิจกรรมการแข่งขันการ

นักเรียนระดับเขต

๑๗ พ.ค.๒๕๕๙

ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย พื้นที่การศึกษา ครั้ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ที่ ๖๖ ปีการศึกษา

ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

๒๕๕๙

รางวัลระดับเหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรม

กิจกรรมการแข่งขันการ

นักเรียนระดับเขต

๑๗ พ.ค.๒๕๕๙

ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย พื้นที่การศึกษา ครั้ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ที่ ๖๖ ปีการศึกษา

ระดับชั้น ม.๔-ม.๖

๒๕๕๙

รางวัลระดับเหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรม

กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง

นักเรียนระดับเขต

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-

พื้นที่การศึกษา ครั้ง

Book) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

ที่ ๖๖ ปีการศึกษา

๑๗ พ.ค.๒๕๕๙

๒๕๕๙
๘

เด็กหญิงวรรณกร แก้วประสงค์
เด็กหญิงศาตนันท์ แววสีงาม

รางวัลระดับเหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรม

กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง

นักเรียนระดับเขต

Webpage ประเภท Web

พื้นที่การศึกษา ครั้ง

Editor ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

ที่ ๖๖ ปีการศึกษา
๒๕๕๙

๑๗ พ.ค.๒๕๕๙

ลำดับ ชื่อนักเรียนที่ได้รับกำรยกย่อง
ที่
เชิดชูเกียรติ
๙ นางสาวรัตนา โกศินานนท์
นางสาววรรณรัตน์ ศักดิ์สุริยา

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
รางวัลระดับเหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรม

กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง

นักเรียนระดับเขต

Webpage ประเภท Web

พื้นที่การศึกษา ครั้ง

Editor ระดับชั้น ม.๔-ม.๖

ที่ ๖๖ ปีการศึกษา

จำกหน่วยงำน

วันที่ได้รับ
๑๗ พ.ค.๒๕๕๙

๒๕๕๙
๑๐

นางสาวณัฐฤฌา ขนมเปีย
นางสาวธัญรดา อรุณวรรณ

รางวัลระดับเหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรม

๑๗ พ.ค.๒๕๕๙

ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน นักเรียนระดับเขต
ตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น

พื้นที่การศึกษา ครั้ง

ม.๔-ม.๖

ที่ ๖๖ ปีการศึกษา
๒๕๕๙

๑๑

นางสาวณัฐฤฌา ขนมเปีย
นางสาวธัญรดา อรุณวรรณ

รางวัลระดับเหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรม

กิจกรรมการแข่งขันตัดต่อ

นักเรียนภาคกลาง

ภาพยนตร์ ระดับชั้น

และภาคตะวันออก

ม.๔-ม.๖

ครั้งที่ ๖๕ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙

๑๘ ธ.ค.๒๕๕๙

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รำยงำนผลงำนดีเด่นของนักเรียน
ลำดับ ชื่อนักเรียนผู้ได้รับกำรยกย่อง รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง
ที่
เชิดชูเกียรติ
เชิดชูเกียรติ
๑ นางสาวนพัตธร สันประภา
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
Story telling

๒

เด็กหญิงแพรวา โภคมณี

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
Story telling

๓

นางสาวสุพรรณี หมื่นเอ

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
Impromptu Speech

๔

นางสาวอทิตยา วงศ์สินธุวิเศษ

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
Impromptu Speech

๕

นางสาวปาณิศา สัยโชติ

๖
๗
๘
๙

ผู้แทนอาสายุวกาชาดเข้าร่วม
กิจกรรมในประเทศออสเตรีย
นางสาวทิตาวีร์ พันธ์ศรีบัณฑิต รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน
ร้องเพลงภาษาอังกฤษ
นางสาวธัญมน ชัญญามน
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
เล่านิทาน Story telling
นางสาวศุภสรา สายรัตนชัย
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
Math Project
เด็กหญิงพิมพ์นภา สุธาชิตานุวฒ
ั น์ รางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน
Impromptu Speech

จำกหน่วยงำน

วันที่ได้รับ

สพม.๑ ศูนย์พัฒนา
การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนชิโนรส
สพม.๑ ศูนย์พัฒนา
การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนชิโนรส
สพม.๑ ศูนย์พัฒนา
การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนชิโนรส
สพม.๑ ศูนย์พัฒนา
การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนชิโนรส
สภากาชาดไทย

๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙

ศูนย์ EP/MEP
ภาคกลาง
ศูนย์ EP/MEP
ภาคกลาง
ศูนย์ EP/MEP
ภาคกลาง
ศูนย์ EP/MEP
ภาคกลาง

๑๕ ก.ค.๒๕๕๙

๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙

๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙

๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙

๒๖ ก.ค.๒๕๕๙

๑๕ ก.ค.๒๕๕๙
๑๕ ก.ค.๒๕๕๙
๑๕ ก.ค.๒๕๕๙

ลำดับ ชื่อนักเรียนผู้ได้รับกำรยกย่อง รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง
จำกหน่วยงำน
ที่
เชิดชูเกียรติ
เชิดชูเกียรติ
๑๐ เด็กหญิงวิชญาภรณ์ ตุ้ยตระกูล รางวัลเหรียญทองแดง การ
ศูนย์ EP/MEP
แข่งขัน Multi Skill
ภาคกลาง
๑๑ นางสาวณัชนันท์ มั่นความดี
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
โรงเรียน
เขียนตามคาบอก ระดับม.๔
ชิโนรสวิทยาลัย
“กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ”
๑๒ นางสาววรอร จิตภณพงศ์
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
โรงเรียน
เขียนตามคาบอก ระดับม.๔
ชิโนรสวิทยาลัย
“กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ”
๑๓ เด็กหญิงชุติมณฑน์ คนทน
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒
โรงเรียนนวมินท
กิจกรรมสะกดคาศัพท์
ราชินูทิศ สตรีวิทยา
Spelling Bee
พุทธมณฑล
๑๔ เด็กหญิงยุพาวรรณ สีหา
รางวัลชนะเลิศการประกวด
โรงเรียนนวมินท
คัดลายมือด้วยดินสอชั้นม.๑- ราชินูทิศ สตรีวทิ ยา
ม.๓(ภาษาจีน)
พุทธมณฑล
๑๕ นางสาวภูษิตา ตันติธรรมภูษิต รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒
มหาวิทยาลัยสยาม
การแข่งขันตอบปัญหา
ภาษาอังกฤษ
๑๖ นางสาวพรรณธิวา เสืออารีย์
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒
มหาวิทยาลัยสยาม
การแข่งขันตอบปัญหา
ภาษาอังกฤษ

วันที่ได้รับ
๑๕ ก.ค.๒๕๕๙
๗ ก.ย.๒๕๕๙

๗ ก.ย.๒๕๕๙

๙-๑๐ ส.ค.
๒๕๕๙
๙-๑๐ ส.ค.
๒๕๕๙
๒๙ พ.ย.๒๕๕๙

๒๙ พ.ย.๒๕๕๙

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รำยงำนผลงำนดีเด่นของนักเรียน
ลำดับ ชื่อนักเรียนผู้ได้รับกำรยกย่อง รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง
ที่
เชิดชูเกียรติ
เชิดชูเกียรติ
๑ นางสาวปิยนุช เอี่ยมชื่น
ได้รับทุนการศึกษาสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะบริหารธุรกิจ ตลอด
หลักสูตร
๒ เด็กหญิงชนิดา จาปีขาว
ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เด็กหญิงชลิตา ศรีทวีกูล
ทองแดง กิจกรรมการ
เด็กหญิงอาภาภรณ์ ยะไม
ประกวดหนังสือเล่มเล็ก
ระดับชั้น ม.๑– ม. ๓
๓ นางสาวนภัสกร พงษ์รักไทย
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
นางสาวอารยา ว่องปรัชญา
รองชนะเลิศอันดับ ๑
นางสาวแพรวา พิณสุวรรณ
กิจกรรมการประกวดหนังสือ
เล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๔– ม. ๖
๔ เด็กหญิงธัญจิรา ห่างกลาง
ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เด็กหญิงนันทิกานต์ งามสอาด ทองแดง กิจกรรมการ
เด็กหญิงอรัญญา โพธิบัลลัง
ประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.
๑– ม. ๓
๕ นางสาวกัญญาพัชร วิศิษฎ์ทองสริต ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
นางสาวพีรดา ลาดสิน
ทองแดง กิจกรรมการ
นางสาวณัฏธินันท์ ตระกุลรัมย์ ประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.
๔– ม. ๖
๖ เด็กหญิงเปมิกา เอี่ยมสุธนกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ใจรักษ์
อันดับ ๒ การแข่งขันตอบ
เด็กหญิงอรอินทร์ สาระบัว
คาถามสารานุกรมไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

จำกหน่วยงำน

วันที่ได้รับ

มหาวิทยาลัยรังสิต

๓ ก.พ. ๒๕๖๐

สานักงานเขตพื้นที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑

สานักงานเขตพื้นที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑

งานสตรีวิทยาวิชาการ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๐
๕๙ ทักษะในศตวรรษ
ที่ ๒๑ สู่เป้าหมายโลก
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

ลำดับ ชื่อนักเรียนผู้ได้รับกำรยกย่อง
ที่
เชิดชูเกียรติ
๗ เด็กหญิงกนกพร ไทยประกอบ
เด็กหญิงกัณนิกา เชื้อตาอ่อน
เด็กหญิงกันตา สาริกา
เด็กหญิงปิยะธิดา สุริวรรณ
เด็กหญิงม่านฟ้า คาผิว

รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรมการแข่งขันการ
จัดการค่ายพักแรม
ระดับชั้น ม.๑– ม. ๓

จำกหน่วยงำน

วันที่ได้รับ

สานักงานเขตพื้นที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑

เด็กหญิงลภัสกร สกาวุฒานุเดช

เด็กหญิงวัชรีย์ จันทเขต
เด็กหญิงสรินญา อินทรนูขา
๘

เด็กหญิงกนกพร ไทยประกอบ
เด็กหญิงกัณนิกา เชื้อตาอ่อน
เด็กหญิงกันตา สาริกา
เด็กหญิงปิยะธิดา สุริวรรณ
เด็กหญิงม่านฟ้า คาผิว

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
แข่งขันทักษะวิชาการ G๓
Tournament

โดยโรงเรียนสังกัด ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๙
สพม. ๑ กลุ่มที่ ๓ ณ
โรงเรียนทวีธาภิเศก

อาสายุวกาชาดเข้าร่วม
โครงการ The International
Youth Exchange Program
๒๐๑๖ ณ เมือง
Langenloisประเทศ
ออสเตรีย
อาสายุวกาชาด

๑๑ – ๒๖ ก.ค.
๒๕๕๙

เด็กหญิงลภัสกร สกาวุฒานุเดช

๙

๙

๑๐
๑๑

เด็กหญิงวัชรีย์ จันทเขต
เด็กหญิงภัคธีมา อ่อนภิรมย์
นางสาวปาณิศา สัยโชติ

นางสาวยลธิดา แก้วโสม
นางสาวอรณิชา มนตรีโชค
นางสาวณัฐพร เชื้อพุทธ
นางสาวณัชชา คุณาวนากิจ
นางสาวธันย์ชนก ป้องกัน
นางสาวกรองทอง ล้วนสุคนธ์
นางสาวรุ้งตะวัน เศรษฐีสมบัติ
นางสาววรรณวิสา วัชรพันธ์
นางสาวศุภิสรา สายรัตนชัย
นางสาวหทัยชนก เทศแก้ว
นักเรียนผู้มีจิตอาสาและจิต
สาธารณะ
นางสาวหทัยชนก เทศแก้ว
เด็กดีมีคุณธรรม

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐

๑๒ นางสาวหทัยชนก เทศแก้ว
นักเรียนกตัญญู
ลำดับ ชื่อนักเรียนผูไ้ ด้รับกำรยกย่อง รำยกำรที่ได้รับกำรยกย่อง
ที่
เชิดชูเกียรติ
เชิดชูเกียรติ
๑๓ นางสาววัชรีวรรณ ภักดีเตล็บ นักเรียนผู้มีจิตอาสาและจิต
สาธารณะ
๑๔ นางสาวดวงใจ เดือนงามจริง
นักเรียนผู้มีจิตอาสาและจิต
สาธารณะ
๑๕ นางสาวสิรภัทร ชัยพันธุ์
นักเรียนผู้มีจิตอาสาและจิต
สาธารณะ
๑๖ นางสาวเจนจิรา ปราบภัย
นักเรียนผู้มีจิตอาสาและจิต
สาธารณะ
๑๗ นางสาวเบญญาภา สุนทรจรัสโรจน์ นักเรียนผู้มีจิตอาสาและจิต
สาธารณะ
๑๘ นางสาวเบญญาภา สุนทรจรัสโรจน์ นักเรียนผู้มีจิตอาสาและจิต
สาธารณะ(ครอบครัวพอเพียง)
๑๙ นางสาวธนาวดี ปิติธนากร
นักเรียนผู้มีจิตอาสาและจิต
สาธารณะ
๒๐ เด็กหญิงชนัญธิดา บุญรื่น
นักเรียนผู้มีจิตอาสาและจิต
สาธารณะ
๒๑ เด็กหญิงณฐพร เป็นเครือ
นักเรียนผู้มีจิตอาสาและจิต
สาธารณะ
๒๒ เด็กหญิงพิมพ์มาดา เจนสมุทร รางวัลชมเชย ระดับ
เด็กหญิงวิชญาพร ทรัพย์เกิด มัธยมศึกษา กิจกรรมแข่งขัน
เด็กหญิงกัญญรัตน์ แสงไพโรจน์ ปฐมพยาบาลเนื่องในงานวัน
เด็กหญิงณิชชาภัทร อตมศิริกุล คล้ายวันสถาปนายุวกาชาด
ไทย ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๐

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐

จำกหน่วยงำน

วันที่ได้รับ

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐

สภากาชาดไทย

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐

