
         เกียรตปิระวัตขิองโรงเรียน 
        ปีการศึกษา 2547 - 2558 

 
 

ปี 
  

เกียรตปิระวัติ 
 

 

หน่วยงานที่ให้การยกย่อง 

2547 1. เป็นโรงเรียนน าร่องตามโครงการเรียนรู้กฎหมายปกครอง   
    และศาลปกครอง 
2. ได้รับคดัเลือกเข้าโครงการแลกเปล่ียนนกัเรียนภายใน   
    ประเทศ รุ่นท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2547  
3. ได้รับคดัเลือกเป็นโรงเรียนแกนน าการจดัการเรียนร่วม 
    ดีเดน่ระดบัภมูิภาค ประจ าปีการศกึษา 2547 

ส านกังานศาลปกครองร่วมกบั
ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
ศนูย์การศกึษาพิเศษ 

2548 1. ได้รับคดัเลือกเข้าโครงการแลกเปล่ียนนกัเรียนภายใน   
    ประเทศ รุ่นท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2548 
1. ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ ระดบัทอง 
 
3. ได้รับการคดัเลือกเป็นโรงเรียนดีเดน่ ระดบัเขต โครงการ    
    ผนกึพลงัเยาวชนไทย ต้านภยัไข้เลือดออก  

ส านกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กองสง่เสริมสขุภาพ  

ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร 
 

กรุงเทพมหานคร 
2549 1. ได้รับคดัเลือกเข้าโครงการแลกเปล่ียนนกัเรียนภายใน   

     ประเทศ รุ่นท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1/2549 

2. เป็นเจ้าภาพผลิตส่ือทางไกลให้เดก็ไทยเรียนรู้ จากครูดี    
    โดยโรงเรียนรับผิดชอบการผลิตส่ือทางไกล กลุม่สาระ 
    การเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
2. เป็นโรงเรียนต้นแบบการจดัการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ ของ เขตพืน้ท่ีการศกึษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2  

3. ได้รับรางวลัชนะเลิศการประกวดนวตักรรมการศกึษา  
       ระดบัภมูิภาค ด้านพฒันาคณุธรรม จริยธรรม    ระดบั 
       ดีเย่ียม 
4. ได้รับคดัเลือกเป็นโรงเรียนกลุม่ตวัอยา่งในโครงการ 
      ประเมินผลนกัเรียนนานาชาต ิระยะท่ี 3 (PISA 2006  
       MAIN STUDY) 
 

ส านกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ส านกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 

 
ส านกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สถาบนัสง่เสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(สสวท.) 

 



 
 

ปี 
  

เกียรตปิระวัติ 
 

 

หน่วยงานที่ให้การยกย่อง 

 6.   เป็นศนูย์จดัการแขง่ขนักีฬาวา่ยน า้ โครงการ   “ สพท.   
      กทม. 2 เกมส์ “  ครัง้ท่ี 2 
7.  ร่วมงานมหกรรมวิชาการฉลองสิริราชสมบตัคิรบ 60 ปี  
     สพท.กทม.2   
8. ได้รับคดัเลือกให้เป็นสถานศกึษาในโครงการ   ศนูย์ฝึก   
    นกัศกึษาวิชาทหารแข็งขนั สถานศกึษาร่วมใจ 
9.  ได้รับรางวลัชนะเลิศโปสเตอร์ดีเดน่   “ โครงการสร้าง 
     เสริมผู้ประกอบการ SMEs “  รุ่นเยาว์ 
10. เป็นโรงเรียนสง่เสริมการด าเนินการวิจยั ประเภท      
      รายงานการวิจยั จากการคดัสรรผลงานวิจยัดีเดน่  
      ประจ าปี พ.ศ. 2549   

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 

ศนูย์การก าลงัส ารอง กองการศกึษา 
โรงเรียนรักษาดนิแดน 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ส านกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2550 1. ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนคณุธรรมชัน้น า ของเขตพืน้ท่ี 
      การศกึษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 
2. ได้รับโลเ่ยาวชนคนยตุธิรรม ประจ าปี 2550 
3. ได้เข้าร่วมงาน  “ มหศัจรรย์เดก็ไทย  มหกรรมปฏิรูป

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน “    ณ  อิมแพค   เมืองทองธานี 
1-3 พ.ย. 2550 

4. ได้รับโลเ่กียรตคิณุ โรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม 
5. ได้รับโลเ่กียรตคิณุ โรงเรียนท่ีร่วมและสนบัสนนุ 
      การจดักิจกรรมโครงการครอบครัวอปุถมัภ์ ประจ า 
      ปีการศกึษา 2550 
6. ได้รับโลเ่กียรตคิณุ โรงเรียนสง่เสริมและพฒันา

ความสามารถนกัเรียนด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแขง่ขนัทางวิชาการระดบั
นานาชาต ิประจ าปี 2549  ให้ไว้ ณ วนัท่ี  28 เม.ย. 
2550 

 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 
กระทรวงยตุธิรรม 

ส านกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
ศนูย์การศกึษาพิเศษ ส่วนกลาง 

ส านกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

ส านกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 



 

ปี 
  

เกียรตปิระวัติ 
 

 

หน่วยงานที่ให้การยกย่อง 

2551 ได้รับรางวลัชนะเลิศ การแขง่ขนัตอบปัญหาความรู้พืน้ฐาน
ทางการแพทย์ ประจ าปีการศกึษา 2551 ให้ไว้ ณ วนัท่ี  
11 ต.ค. 2551 

คณะแพทย์ศาสตร์   
ศริิราชพยาบาล 

2552 ได้รับรางวลัชนะเลิศ  อนัดบั  1  ภาพยนตร์ สัน้ “พอเพียง
เพ่ือไทยใสสะอาด”  เม่ือ 18  ธนัวาคม  2552 

มลูนิธิประเทศไทยใสสะอาด   

2553 1. ได้รับโลเ่กียรตคิณุ โรงเรียนท่ีมีการบริหารจดัการระบบ 
   นิเทศการศกึษาภายในดีเดน่ 
 

2. เป็นเจ้าภาพและสนบัสนนุการแขง่ขนักีฬานกัเรียน สพม.  
   กรุงเทพมหานครเกมส์ ครัง้ท่ี 1 ประเภทกีฬาว่ายน า้ 

 

3.  ได้รับเกียรตบิตัร ผา่นการประเมินการด ารงรักษาสภาพ 
    สถานศกึษาท่ีได้รับรางวลัพระราชทาน ปีงบประมาณ  
    2553 และ 2552 

 

4.  ได้รับโลร่างวลัโรงเรียนคณุธรรมชัน้น า / โรงเรียนวิถีพทุธ 

 

5.   ได้รับคดัเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบกลุม่ปลอดความ 
     รุนแรง 
6.   ได้รับรางวลัชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด  การ 
     แขง่ขนักีฬา สพม.เกมส์ ครัง้ท่ี 1 
7. ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1 การประกวด 

กองเชียร์  การแขง่ขนักีฬา สพม.เกมส์ ครัง้ท่ี 1 
8.    ได้รับเหรียญทองโครงการคณุธรรมจริยธรรม ระดบั 
      มธัยมศกึษาตอนต้น 
9.   ได้รับเหรียญทองโครงการคณุธรรมจริยธรรม ระดบั 
      มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 

 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 2 

 

กระทรวงศกึษาธิการ 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์- 
ราชวิทยาลยัและส านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 2 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 2 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 2 

 
 
 



 
 

ปี 
  

เกียรตปิระวัติ 
 

 

หน่วยงานที่ให้การยกย่อง 

2554 1.   ผา่นการประเมินการด ารงรักษาสภาพ สถานศกึษา 
      ท่ีได้รับรางวลัพระราชทาน 
2.   ได้รับการคดัเลือกโครงการ สอวน. ผา่นเข้ารอบ   
     สาขาวิชาชีววิทยา สาขาเคมี สาขาฟิสิกส์ สาขา 
     ดาราศาสตร์ รวมจ านวน 20 คน 
3.   ได้รับรางวลัถ้วยพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพฯ 
     จากการขบัร้องเพลงเทิดพระเกียรต ิงานวนัพอ่แหง่ชาติ 
4.   ได้รับรางวลัถ้วยพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพฯ 
     จากการขบัร้องเพลงไทยลกูทุง่ 
5.   ได้รับรางวลัเหรียญทองยอดเย่ียมระดบัชาต ิในการ 
      แขง่ขนัทางวิชาการงานศลิปะหตักรรมนกัเรียน ครัง้ท่ี 
       61ประเภทวาดภาพระบายสี (จิตกรรมสีน า้) 
 

กระทรวงศกึษาธิการ 
 

สมาคมผู้อาสาสมคัรและช่วยการ
โครงการ สอวน.  

ศกึษา คณะกรรมการจดั 
งานวนังานวนัพ่อแหง่ชาติ  

 
 
 

กรมศลิปากร 

2555 1.  สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ  
     สภานายิกาสภากาชาดไทย  มีพระราชเสาวนีย์โปรด 
     เกล้าโปรดกระหมอ่มให้ประกาศว่าโรงเรียน 
     เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ ได้เป็นสถาบนัท่ีให้ความ 
     ร่วมมือจดัหาผู้บริจาคโลหิต เพ่ือชว่ยเหลือเพ่ือนมนษุย์  
     อยา่งสม ่าเสมอติดตอ่กนันานกว่า 12 ปี รวมเป็น 
     ปริมาณโลหิตสะสมท่ี 3,292 หนว่ย สมควรได้รับ 
     ประกาศเกียรติคณุชัน้ท่ี 3 
2.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา 
     ทินดัดามาต ุ ประทานปราศเกียรติคณุ เข็มท่ีระลึกผู้  
     บริจาคโลหิต ครบครัง้ท่ี 36,108 ประจ าปี 2554 
3.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ 
     นดัดามาต ุ ประทานรางวลัชนะเลิศ  การประกวด 
      HEINZ JUNIOR CHEF 2011   (ครัง้ท่ี 9) 
 

สภากาชาดไทย 

 
 

 
 

 
 

สภากาชาดไทย 

 

การประกวด HEINZ JUNIOR 
CHEF 2011  (ครัง้ท่ี 9) 

 



 

ปี 
  

เกียรตปิระวัติ 
 

 

หน่วยงานที่ให้การยกย่อง 

2555 4. ประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) 
    โดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ 
    การศกึษา(องค์การมหาชน) ผลการประเมินได้รับระดบั 
    คณุภาพ ดีมาก 
5. ประเมินสถานศกึษาพอเพียง 
6. ได้รับรางวลัเหรียญทองการแขง่ขนัวิทยาศาสตร์ 
    โอลิมปิก IJSO ครัง้ท่ี 9 และมีคะแนนในภาคทฤษฎีสงู 
    เป็นอนัดบัท่ี 3 ระดบั ม.ต้น               
7. ผลสอบคดัเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแขง่ขนั 
    วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหวา่งประเทศระดบัมธัยมศกึษา 
    ตอนต้น ครัง้ท่ี 10 (10th IJSO) รอบท่ี 1 จ านวน 8 คน 
8. ผลสอบคดัเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแขง่ขนั 
    วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหวา่งประเทศ 
    ระดบัครัง้ท่ี 7  รอบท่ี 2 จ านวน 2 คน 
9. ผลการสอบคดัเลือกโครงการสง่เสริมโอลิมปิกวิชาการ 
    และพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(สวอน.) 
    ประจ าปีการศกึษา 2555 เพ่ือเข้ารอบท่ี 1 ชีวิทยา 
     จ านวน 21 คน ฟิสิกส์จ านวน 5 คน ดาราศาสตร์ 
     จ านวน 4 คน และเคมี จ านวน 5 คน  
10. ผลการสอบคดัเลือกโครงการสง่เสริมโอลิมปิกวิชาการ 
    และพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(สวอน.) 
    ประจ าปีการศกึษา 2555 เพ่ือเข้ารอบท่ี 2 ชีวิทยา 
     จ านวน 10 คน ฟิสิกส์จ านวน 2 คน และเคมี จ านวน 
    1 คน 
11. ได้รางวลัเหรียญทองแดง การแขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ 
    งานศลิปหตัถกรรมนกัเรียนภาคกลางและภาคตะวนัออก 
     ครัง้ท่ี ๖๒ ณ จงัหวดัระยอง 

ส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพการศกึษา(องค์การ

มหาชน) 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

การแขง่ขนัวิทยาศาสตร์ 
โอลิมปิก IJSO ครัง้ท่ี ๙ 

แขง่ขนัวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหวา่ง
ประเทศระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
ครัง้ท่ี ๑๐ (๑๐th IJSO) รอบท่ี ๑ 
การแขง่ขนัวิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศโอลิมปิกระหวา่งประเทศ

ระดบัครัง้ท่ี ๗ 
 

โครงการสง่เสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์(สวอน.) 
 

โครงการสง่เสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์(สวอน.) 
 

 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

 

 



 
 

ปี 
  

เกียรตปิระวัติ 
 

 

หน่วยงานที่ให้การยกย่อง 

2555 12. ได้รับรางวลัชนะเลิศ และรางวลัรองชนะเลิศ การ 
    แขง่ขนัแบดมินตนั กีฬาเยาวชนแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 28  
    ณ จงัหวดัภเูก็ต 
13. ได้รับรางวลัชนะเลิศ รองชนะเลิศอนัดบั 1 และรางวลั 
    รองชนะเลิศอนัดบั 2 จ านวน 3 รายการ การแขง่ขนั 
     Tangkas Spocs Junior Challenge Open 
     Badminton Championships 2010 
14. ได้รับรางวลัชนะเลิศ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 
     รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 จ านวน 6 รายการ การ 
    แขง่ขนัวา่ยน า้กีฬานกัเรียน   ชิงถ้วยผู้บญัชาการทหาร 
    อากาศ  
15. ได้รับรางวลัชนะเลิศ  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 
      รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 จ านวน 15 รายการ การ 
     แขง่ขนักีฬาแบดมินตนั  กีฬามหานครเกมส์ 
16. ได้รับรางวลัชนะเลิศ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 
      จ านวน 2 รายการ การแขง่ขนักีฬาแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 41 
      เชียงใหมเ่กมส์ กีฬาวา่ยน า้ ณ จงัหวดัเชียงใหม่ 
17.ได้รับรางวลัชนะเลิศ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 และ 
     รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 จ านวน 8  รายการ การ 
     แขง่ขนักีฬานกัเรียนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพฐ.เกมส์ 
      2555 ประเภทกีฬาว่ายน า้ 

 18.ได้รับรางวลัชนะเลิศ และรองชนะเลิศอนัดบั 1 จ านวน 
      8  รายการ การแขง่ขนักีฬานกัเรียนการศกึษาขัน้ 
     พืน้ฐาน สพฐ.เกมส์ 2555 ประเภทกีฬาแบดมินตนั 

 
 

กีฬาเยาวชนแหง่ชาติ 
ครัง้ท่ี 28 

 

 
การแขง่ขนั Tangkas Spocs Junior 
Challenge Open Badminton 
Championships 2010 

 

รายการ การแขง่ขนัวา่ยน า้กีฬา
นกัเรียน   ชิงถ้วยผู้บญัชาการทหาร

อากาศ 

 

 กีฬามหานครเกมส์     
 

 

การแขง่ขนักีฬาแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 41 

 

กีฬานกัเรียนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สพฐ.เกมส์ 2555 

 

 

กีฬานกัเรียนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สพฐ.เกมส์ 2555 

 
 
 



 
 

ปี 
  

เกียรตปิระวัติ 
 

 

หน่วยงานที่ให้การยกย่อง 

2555 19. ได้รับรางวลัชนะเลิศ และรองชนะเลิศอนัดบั 2 จ านวน 
      5  รายการ การแขง่ขนักีฬานกัเรียนนกัศกึษาแหง่ชาติ 
      ครัง้ท่ี 34 เมืองแพร่เกมส์ กีฬาวา่ยน า้ 

20. จดัแสดงในพิธีเปิดลกูเสือแหง่ชาติ ณ สนามกีฬา 
     แหง่ชาต ิกรุงเทพมหานคร  โดยลกูเสือ-เนตรนารี 
      ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 จ านวน 1,000 คน 
 21. จดัแสดงในพิธีเปิดลกูเสือแหง่ชาติ ณ สนามกีฬา 
     วชิราวธุ จงัหวดัชลบรีุ  โดยลกูเสือ-เนตรนารี ระดบัชัน้ 
     มธัยมศกึษาปีท่ี 2 จ านวน 1,000 คน 
22.ได้รับรางวลัเหรียญทอง การแขง่ขนั Impromptu 
      Speech การแขง่ขนัทกัษะภาษาองักฤษงาน 
     ศลิปหตัถกรรมนกัเรียนภาคตะวนัออก ครัง้ท่ี 62 จงัหวดั 
     ระยอง 
23.ได้รับรางวลัเหรียญทอง การแขง่ขนั Spelling Bee  
     การแขง่ขนัทกัษะภาษาองักฤษงานศลิปหตัถกรรม 
     นกัเรียนภาคตะวนัออก ครัง้ท่ี 62 จงัหวดัระยอง 
24. ได้รับรางวลัเหรียญทอง การแขง่ขนัเลา่นิทาน  
     การแขง่ขนัทกัษะภาษาองักฤษงานศลิปหตัถกรรม 
     นกัเรียนภาคตะวนัออก ครัง้ท่ี 62 จงัหวดัระยอง 
25. ได้รับรางวลัเหรียญทองแดง การแขง่ขนั Multi Skills  
     การแขง่ขนัทกัษะภาษาองักฤษงานศลิปหตัถกรรม 
     นกัเรียนภาคตะวนัออก ครัง้ท่ี 62 จงัหวดัระยอง 
26.ได้รับเหรียญทองในการประกวด “Yamaha Thailand 
      Music Festival 2013” ประเภท Guitar Ensemble ใน 
     ต าแหนง่กีต้าร์  
27.ได้รับเหรียญทองในการประกวด “Yamaha Thailand 
      Music Festival 2013” ประเภท Piano with Stagea  
     อายไุมเ่กิน 22 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

การแขง่ขนักีฬานกัเรียนนกัศกึษา
แหง่ชาต ิครัง้ท่ี 34 เมืองแพร่เกมส์ 
กีฬาวา่ยน า้ 

 

ลกูเสือแหง่ชาติ 

 
 

ลกูเสือแหง่ชาติ 

 
 

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรียนภาค
ตะวนัออก ครัง้ท่ี 62 

 

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรียนภาค
ตะวนัออก ครัง้ท่ี 62 

 

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรียนภาค
ตะวนัออก ครัง้ท่ี 62 

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรียนภาค
ตะวนัออก ครัง้ท่ี 62 

Yamaha Thailand Music Festival 
2013 

Yamaha Thailand Music Festival 
2013 



 

ปี 
  

เกียรตปิระวัติ 
 

 

หน่วยงานที่ให้การยกย่อง 

2556 1.นกัเรียนสอบผา่นการคดัเลือกรอบท่ี 1 ตามโครงการ
สง่เสริมโอลิมปิกวิชาการและพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์(สอวน.)จ านวน 33 คน จ าแนกเป็นสาขา
ชีววิทยา 19 คน สาขาเคมี 6 คน สาขาฟิสิกส์ 4 คน และ
สาขาดาราศาสตร์ 4 คน 

โครงการสง่เสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์  (สอวน.) 

2.นกัเรียนสอบผา่นการคดัเลือกรอบท่ี 2 ตามโครงการ

สง่เสริมโอลิมปิกวิชาการและพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์(สอวน.)เข้าคา่ย สสวท.จ านวน 2 คน จ าแนก

เป็นสาขาฟิสิกส์ 1 คน และสาขาเคมี 1 คน  

โครงการสง่เสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์  (สอวน.) 

3.เป็นสถานศกึษายอดเย่ียม รางวลัทรงคณุคา่ สพฐ.

(OBEC AWARD)  ประเภทสถานศกึษามธัยมศกึษาขนาด

ใหญ่ ด้านบริหารจดัการศกึษายอดเย่ียม ระดบัส านกั

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2  

ส านกัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 2 

4.เป็นสถานศกึษารางวลัเหรียญทอง รางวลัทรงคณุคา่ 

สพฐ.(OBEC AWARD)  ประเภทสถานศกึษามธัยมศกึษา

ขนาดใหญ่ ด้านบริหารจดัการศกึษายอดเย่ียม ระดบัภาค

กลางและภาคตะวนัออก 

การประกวดรางวลัทรงคณุคา่ สพฐ.
(OBEC AWARD) ระดบัภาค      
(ภาคกลางและภาคตะวนัออก) 

5.เป็นสถานศกึษารางวลัเหรียญทอง รางวลัทรงคณุคา่ 

สพฐ.(OBEC AWARD)  ประเภทสถานศกึษามธัยมศกึษา

ขนาดใหญ่ ด้านบริหารจดัการศกึษายอดเย่ียม ระดบัชาติ 

ส านกัคณะกรรมการการศกึษา      
ขัน้พืน้ฐาน 

6.นกัเรียนสอบผา่นการคดัเลือกรอบท่ี 1 ตามโครงการ

สง่เสริมโอลิมปิกวิชาการและพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์(สอวน.)จ านวน 33 คน จ าแนกเป็นสาขา

ชีววิทยา 19 คน สาขาเคมี 6 คน สาขาฟิสิกส์ 4 คน และ

สาขาดาราศาสตร์ 4 คน 

โครงการสง่เสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์  (สอวน.) 



 

ปี 
  

เกียรตปิระวัติ 
 

 

หน่วยงานที่ให้การยกย่อง 

2556 

 

7.นักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกรอบที่ ๒ ตามโครงการ

ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์(สอวน.)เข้าค่าย สสวท.จ านวน 2 คน จ าแนกเป็น

สาขาฟิสิกส์ 1 คน และสาขาเคมี 1 คน  

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์  (สอวน.) 

8. นายภูวิชญ์  รชัตวุฒิมงคล ได้รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน
ทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ นานาชาติแข่งขันคณิตศาสตร์
ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
International Mathematics Competition (IMC 2013) 
ณ  สาธารณรัฐบัลแกเรีย  
 

International Mathematics 
Competition 

2557 1. นายอภิชาตเมธี  โชติรัตนพิทักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ระหว่าง
ประเทศ ปี 2557 ณ เมืองซานทานแดร์ ประเทศสเปน 
 

การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศโอลิมปิก    ระหว่างประเทศ 

2. โรงเรียนต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  

คณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศการ
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร  

2558 

 

1. เป็นสถานศึกษาระดับยอดเยี่ยม ที่ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลส าเร็จ 

ส านกัคณะกรรมการการศกึษา      
ขัน้พืน้ฐาน 

2. นางสาวจิราภา  มะลาศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4/18 ร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก 
ครั้งที่ ๒๓ ณ ค่ายลูกเสือหาดคิราร่า-ฮาม่า เมืองยามากูจิ 
ประเทศญี่ปุ่น 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

3. นายอภิชาติเมธี โชติรัตนพิทักษ์  
    -ได้รับเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย  
    -ได้รับเหรียญเงิน ฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

สสวท 

4. นายกวิ อัศวเสรี ม.6/1 ได้รับเหรียญเงินระดับชาติ 
กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทบกพร่อง
ทางสุขภาพร่างกาย 

 



5. น.ส.พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์  
    - ได้รับรางวัลชนะเลิศ หญิงเดี่ยว SYDNEY    
     INTERNATIONNAL 2015 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ SCG  Junior Badminton  
     Championship ครั้งที่ 35 

 

 

ปี 
  

เกียรตปิระวัติ 
 

 

หน่วยงานที่ให้การยกย่อง 

      - ชนะเลิศ หญิงเดี่ยว SCG  All Thailand Badminton 
Championship 2015 
      - ชนะเลิศ หญิงเดี่ยว ทาทาโอเพ่น  
อินเดียอินเตอร์เนชันแนล ชาลเลนจ์ 2015 ระดับอินเตอร์
เนชันแนล มุมไบ ประเทศอิหร่าน 

 

 



  

 


