เกียรติประวัตขิ องโรงเรียน
ปี การศึกษา 2547 - 2558
ปี

เกียรติประวัติ

2547 1. เป็ นโรงเรี ยนนาร่องตามโครงการเรี ยนรู้กฎหมายปกครอง
และศาลปกครอง
2. ได้ รับคัดเลือกเข้ าโครงการแลกเปลี่ยนนักเรี ยนภายใน
ประเทศ รุ่นที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2/2547
3. ได้ รับคัดเลือกเป็ นโรงเรี ยนแกนนาการจัดการเรี ยนร่วม
ดีเด่นระดับภูมิภาค ประจาปี การศึกษา 2547
2548 1. ได้ รับคัดเลือกเข้ าโครงการแลกเปลี่ยนนักเรี ยนภายใน
ประเทศ รุ่นที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1/2548
1. ได้ รับการรับรองเป็ นโรงเรี ยนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
3. ได้ รับการคัดเลือกเป็ นโรงเรี ยนดีเด่น ระดับเขต โครงการ
ผนึกพลังเยาวชนไทย ต้ านภัยไข้ เลือดออก
2549 1. ได้ รับคัดเลือกเข้ าโครงการแลกเปลี่ยนนักเรี ยนภายใน
ประเทศ รุ่นที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1/2549
2. เป็ นเจ้ าภาพผลิตสื่อทางไกลให้ เด็กไทยเรี ยนรู้ จากครูดี
โดยโรงเรี ยนรับผิดชอบการผลิตสื่อทางไกล กลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. เป็ นโรงเรี ยนต้ นแบบการจัดการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษ ของ เขตพื ้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 2
3. ได้ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมการศึกษา
ระดับภูมิภาค ด้ านพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ระดับ
ดีเยี่ยม
4. ได้ รับคัดเลือกเป็ นโรงเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างในโครงการ
ประเมินผลนักเรี ยนนานาชาติ ระยะที่ 3 (PISA 2006
MAIN STUDY)

หน่ วยงานที่ให้ การยกย่ อง
สานักงานศาลปกครองร่วมกับ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
กองส่งเสริมสุขภาพ
สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(สสวท.)

ปี

เกียรติประวัติ

6. เป็ นศูนย์จดั การแข่งขันกีฬาว่ายน ้า โครงการ “ สพท.
กทม. 2 เกมส์ “ ครัง้ ที่ 2
7. ร่วมงานมหกรรมวิชาการฉลองสิริราชสมบัตคิ รบ 60 ปี
สพท.กทม.2
8. ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นสถานศึกษาในโครงการ ศูนย์ฝึก
นักศึกษาวิชาทหารแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ
9. ได้ รับรางวัลชนะเลิศโปสเตอร์ ดีเด่น “ โครงการสร้ าง
เสริมผู้ประกอบการ SMEs “ รุ่นเยาว์
10. เป็ นโรงเรี ยนส่งเสริมการดาเนินการวิจยั ประเภท
รายงานการวิจยั จากการคัดสรรผลงานวิจยั ดีเด่น
ประจาปี พ.ศ. 2549
2550 1. ได้ รับเลือกเป็ นโรงเรี ยนคุณธรรมชันน
้ า ของเขตพื ้นที่
การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2
2. ได้ รับโล่เยาวชนคนยุตธิ รรม ประจาปี 2550
3. ได้ เข้ าร่วมงาน “ มหัศจรรย์เด็กไทย มหกรรมปฏิรูป
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน “ ณ อิมแพค เมืองทองธานี
1-3 พ.ย. 2550
4. ได้ รับโล่เกียรติคณ
ุ โรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่วม
5. ได้ รับโล่เกียรติคณ
ุ โรงเรี ยนที่ร่วมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ ประจา
ปี การศึกษา 2550
6. ได้ รับโล่เกียรติคณ
ุ โรงเรี ยนส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถนักเรี ยนด้ านคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ เข้ าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ประจาปี 2549 ให้ ไว้ ณ วันที่ 28 เม.ย.
2550

หน่ วยงานที่ให้ การยกย่ อง
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2
ศูนย์การกาลังสารอง กองการศึกษา
โรงเรี ยนรักษาดินแดน
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2
กระทรวงยุตธิ รรม
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

ปี
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หน่ วยงานที่ให้ การยกย่ อง

2551 ได้ รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปั ญหาความรู้พื ้นฐาน
ทางการแพทย์ ประจาปี การศึกษา 2551 ให้ ไว้ ณ วันที่
11 ต.ค. 2551

คณะแพทย์ศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

2552 ได้ รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ภาพยนตร์ สัน้ “พอเพียง
เพื่อไทยใสสะอาด” เมื่อ 18 ธันวาคม 2552

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

2553 1. ได้ รับโล่เกียรติคณ
ุ โรงเรี ยนที่มีการบริหารจัดการระบบ
นิเทศการศึกษาภายในดีเด่น

สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2

2. เป็ นเจ้ าภาพและสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรี ยน สพม.
กรุงเทพมหานครเกมส์ ครัง้ ที่ 1 ประเภทกีฬาว่ายน ้า

สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2

3. ได้ รับเกียรติบตั ร ผ่านการประเมินการดารงรักษาสภาพ
สถานศึกษาที่ได้ รับรางวัลพระราชทาน ปี งบประมาณ
2553 และ 2552

กระทรวงศึกษาธิการ

4. ได้ รับโล่รางวัลโรงเรี ยนคุณธรรมชันน
้ า / โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
5. ได้ รับคัดเลือกเป็ นโรงเรี ยนต้ นแบบกลุม่ ปลอดความ
รุนแรง
6. ได้ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด การ
แข่งขันกีฬา สพม.เกมส์ ครัง้ ที่ 1
7. ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวด
กองเชียร์ การแข่งขันกีฬา สพม.เกมส์ ครัง้ ที่ 1
8. ได้ รับเหรี ยญทองโครงการคุณธรรมจริยธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น
9. ได้ รับเหรี ยญทองโครงการคุณธรรมจริยธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2

ปี

เกียรติประวัติ

2554 1. ผ่านการประเมินการดารงรักษาสภาพ สถานศึกษา
ที่ได้ รับรางวัลพระราชทาน
2. ได้ รับการคัดเลือกโครงการ สอวน. ผ่านเข้ ารอบ
สาขาวิชาชีววิทยา สาขาเคมี สาขาฟิ สิกส์ สาขา
ดาราศาสตร์ รวมจานวน 20 คน
3. ได้ รับรางวัลถ้ วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ
จากการขับร้ องเพลงเทิดพระเกียรติ งานวันพ่อแห่งชาติ
4. ได้ รับรางวัลถ้ วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ
จากการขับร้ องเพลงไทยลูกทุง่
5. ได้ รับรางวัลเหรี ยญทองยอดเยี่ยมระดับชาติ ในการ
แข่งขันทางวิชาการงานศิลปะหัตกรรมนักเรี ยน ครัง้ ที่
61ประเภทวาดภาพระบายสี (จิตกรรมสีน ้า)
2555 1. สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สภานายิกาสภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย์โปรด
เกล้ าโปรดกระหม่อมให้ ประกาศว่าโรงเรี ยน
เตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้ เป็ นสถาบันที่ให้ ความ
ร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
อย่างสม่าเสมอติดต่อกันนานกว่า 12 ปี รวมเป็ น
ปริมาณโลหิตสะสมที่ 3,292 หน่วย สมควรได้ รับ
ประกาศเกียรติคณ
ุ ชันที
้ ่3
2. พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชา
ทินดั ดามาตุ ประทานปราศเกียรติคณ
ุ เข็มที่ระลึกผู้
บริจาคโลหิต ครบครัง้ ที่ 36,108 ประจาปี 2554
3. พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ ประทานรางวัลชนะเลิศ การประกวด
HEINZ JUNIOR CHEF 2011 (ครัง้ ที่ 9)

หน่ วยงานที่ให้ การยกย่ อง
กระทรวงศึกษาธิการ
สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการ
โครงการ สอวน.
ศึกษา คณะกรรมการจัด
งานวันงานวันพ่อแห่งชาติ

กรมศิลปากร

สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย
การประกวด HEINZ JUNIOR
CHEF 2011 (ครัง้ ที่ 9)

ปี
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หน่ วยงานที่ให้ การยกย่ อง

2555 4. ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558)
สานักงานรับรองมาตรฐานและ
โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
การศึกษา(องค์การมหาชน) ผลการประเมินได้ รับระดับ
มหาชน)
คุณภาพ ดีมาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
5. ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ขันพื
้ ้นฐาน
6. ได้ รับรางวัลเหรี ยญทองการแข่งขันวิทยาศาสตร์
การแข่งขันวิทยาศาสตร์
โอลิมปิ ก IJSO ครัง้ ที่ 9 และมีคะแนนในภาคทฤษฎีสงู
โอลิมปิ ก IJSO ครัง้ ที่ ๙
เป็ นอันดับที่ 3 ระดับ ม.ต้ น
แข่งขันวิทยาศาสตร์ โอลิมปิ กระหว่าง
7. ผลสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ โอลิมปิ กระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษา ประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ครัง้ ที่ ๑๐ (๑๐th IJSO) รอบที่ ๑
ตอนต้ น ครัง้ ที่ 10 (10th IJSO) รอบที่ 1 จานวน 8 คน
การแข่งขันวิทยาศาสตร์ โลกและ
8. ผลสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
อวกาศโอลิมปิ กระหว่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศโอลิมปิ กระหว่างประเทศ
ระดับครัง้ ที่ ๗
ระดับครัง้ ที่ 7 รอบที่ 2 จานวน 2 คน
9. ผลการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิ กวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สวอน.) โครงการส่งเสริมโอลิมปิ กวิชาการ
ประจาปี การศึกษา 2555 เพื่อเข้ ารอบที่ 1 ชีวิทยา
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
จานวน 21 คน ฟิ สิกส์จานวน 5 คน ดาราศาสตร์
คณิตศาสตร์ (สวอน.)
จานวน 4 คน และเคมี จานวน 5 คน
10. ผลการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิ กวิชาการ
โครงการส่งเสริมโอลิมปิ กวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สวอน.) และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ประจาปี การศึกษา 2555 เพื่อเข้ ารอบที่ 2 ชีวิทยา
คณิตศาสตร์ (สวอน.)
จานวน 10 คน ฟิ สิกส์จานวน 2 คน และเคมี จานวน
1 คน
11. ได้ รางวัลเหรี ยญทองแดง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนภาคกลางและภาคตะวันออก
ครัง้ ที่ ๖๒ ณ จังหวัดระยอง
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2555 12. ได้ รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ การ
แข่งขันแบดมินตัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 28
ณ จังหวัดภูเก็ต
13. ได้ รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 3 รายการ การแข่งขัน
Tangkas Spocs Junior Challenge Open
Badminton Championships 2010
14. ได้ รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 6 รายการ การ
แข่งขันว่ายน ้ากีฬานักเรี ยน ชิงถ้ วยผู้บญ
ั ชาการทหาร
อากาศ
15. ได้ รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 15 รายการ การ
แข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬามหานครเกมส์
16. ได้ รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จานวน 2 รายการ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 41
เชียงใหม่เกมส์ กีฬาว่ายน ้า ณ จังหวัดเชียงใหม่
17.ได้ รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 8 รายการ การ
แข่งขันกีฬานักเรี ยนการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สพฐ.เกมส์
2555 ประเภทกีฬาว่ายน ้า
18.ได้ รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน
8 รายการ การแข่งขันกีฬานักเรี ยนการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน สพฐ.เกมส์ 2555 ประเภทกีฬาแบดมินตัน

หน่ วยงานที่ให้ การยกย่ อง
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 28
การแข่งขัน Tangkas Spocs Junior
Challenge Open Badminton
Championships 2010
รายการ การแข่งขันว่ายน ้ากีฬา
นักเรี ยน ชิงถ้ วยผู้บญ
ั ชาการทหาร
อากาศ
กีฬามหานครเกมส์

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 41
กีฬานักเรี ยนการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
สพฐ.เกมส์ 2555
กีฬานักเรี ยนการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
สพฐ.เกมส์ 2555
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2555 19. ได้ รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน การแข่งขันกีฬานักเรี ยนนักศึกษา
5 รายการ การแข่งขันกีฬานักเรี ยนนักศึกษาแห่งชาติ แห่งชาติ ครัง้ ที่ 34 เมืองแพร่เกมส์
ครัง้ ที่ 34 เมืองแพร่เกมส์ กีฬาว่ายน ้า
กีฬาว่ายน ้า
20. จัดแสดงในพิธีเปิ ดลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬา
ลูกเสือแห่งชาติ
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยลูกเสือ-เนตรนารี
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 1,000 คน
21. จัดแสดงในพิธีเปิ ดลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬา
ลูกเสือแห่งชาติ
วชิราวุธ จังหวัดชลบุรี โดยลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 1,000 คน
22.ได้ รับรางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขัน Impromptu
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนภาค
Speech การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษงาน
ตะวันออก ครัง้ ที่ 62
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนภาคตะวันออก ครัง้ ที่ 62 จังหวัด
ระยอง
23.ได้ รับรางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขัน Spelling Bee
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนภาค
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษงานศิลปหัตถกรรม
ตะวันออก ครัง้ ที่ 62
นักเรี ยนภาคตะวันออก ครัง้ ที่ 62 จังหวัดระยอง
24. ได้ รับรางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันเล่านิทาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนภาค
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษงานศิลปหัตถกรรม
ตะวันออก ครัง้ ที่ 62
นักเรี ยนภาคตะวันออก ครัง้ ที่ 62 จังหวัดระยอง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนภาค
25. ได้ รับรางวัลเหรี ยญทองแดง การแข่งขัน Multi Skills
ตะวันออก ครัง้ ที่ 62
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษงานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนภาคตะวันออก ครัง้ ที่ 62 จังหวัดระยอง
Yamaha Thailand Music Festival
26.ได้ รับเหรี ยญทองในการประกวด “Yamaha Thailand
2013
Music Festival 2013” ประเภท Guitar Ensemble ใน
Yamaha Thailand Music Festival
ตาแหน่งกีต้าร์
2013
27.ได้ รับเหรี ยญทองในการประกวด “Yamaha Thailand
Music Festival 2013” ประเภท Piano with Stagea
อายุไม่เกิน 22 ปี
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2556 1.นักเรี ยนสอบผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ตามโครงการ
ส่งเสริมโอลิมปิ กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (สอวน.)จานวน 33 คน จาแนกเป็ นสาขา
ชีววิทยา 19 คน สาขาเคมี 6 คน สาขาฟิ สิกส์ 4 คน และ
สาขาดาราศาสตร์ 4 คน
2.นักเรี ยนสอบผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ตามโครงการ
ส่งเสริมโอลิมปิ กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (สอวน.)เข้ าค่าย สสวท.จานวน 2 คน จาแนก

หน่ วยงานที่ให้ การยกย่ อง
โครงการส่งเสริมโอลิมปิ กวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (สอวน.)

โครงการส่งเสริมโอลิมปิ กวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (สอวน.)

เป็ นสาขาฟิ สิกส์ 1 คน และสาขาเคมี 1 คน
3.เป็ นสถานศึกษายอดเยี่ยม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARD) ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาด

สานักสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2

ใหญ่ ด้ านบริหารจัดการศึกษายอดเยี่ยม ระดับสานัก
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
4.เป็ นสถานศึกษารางวัลเหรี ยญทอง รางวัลทรงคุณค่า
สพฐ.(OBEC AWARD) ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่ ด้ านบริหารจัดการศึกษายอดเยี่ยม ระดับภาค

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARD) ระดับภาค
(ภาคกลางและภาคตะวันออก)

กลางและภาคตะวันออก
5.เป็ นสถานศึกษารางวัลเหรี ยญทอง รางวัลทรงคุณค่า
สพฐ.(OBEC AWARD) ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษา

สานักคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน

ขนาดใหญ่ ด้ านบริหารจัดการศึกษายอดเยี่ยม ระดับชาติ
6.นักเรี ยนสอบผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ตามโครงการ
ส่งเสริมโอลิมปิ กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (สอวน.)จานวน 33 คน จาแนกเป็ นสาขา
ชีววิทยา 19 คน สาขาเคมี 6 คน สาขาฟิ สิกส์ 4 คน และ
สาขาดาราศาสตร์ 4 คน

โครงการส่งเสริมโอลิมปิ กวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (สอวน.)
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2556 7.นักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกรอบที่ ๒ ตามโครงการ

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (สอวน.)
คณิตศาสตร์(สอวน.)เข้าค่าย สสวท.จานวน 2 คน จาแนกเป็น
สาขาฟิสิกส์ 1 คน และสาขาเคมี 1 คน
8. นายภูวิชญ์ รัชตวุฒิมงคล ได้รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน
ทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ นานาชาติแข่งขันคณิตศาสตร์
ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
International Mathematics Competition (IMC 2013)
ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย

2557 1. นายอภิชาตเมธี โชติรัตนพิทักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ระหว่าง
ประเทศ ปี 2557 ณ เมืองซานทานแดร์ ประเทศสเปน
2. โรงเรียนต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
2558 1. เป็นสถานศึกษาระดับยอดเยี่ยม ที่ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสาเร็จ
2. นางสาวจิราภา มะลาศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4/18 ร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก
ครั้งที่ ๒๓ ณ ค่ายลูกเสือหาดคิราร่า-ฮาม่า เมืองยามากูจิ
ประเทศญี่ปุ่น
3. นายอภิชาติเมธี โชติรัตนพิทักษ์
-ได้รับเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย
-ได้รับเหรียญเงิน ฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
4. นายกวิ อัศวเสรี ม.6/1 ได้รับเหรียญเงินระดับชาติ
กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทบกพร่อง
ทางสุขภาพร่างกาย

International Mathematics
Competition

การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศโอลิมปิก ระหว่างประเทศ

คณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศการ
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
สานักคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ

สสวท

5. น.ส.พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ หญิงเดี่ยว SYDNEY
INTERNATIONNAL 2015
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ SCG Junior Badminton
Championship ครั้งที่ 35
ปี
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- ชนะเลิศ หญิงเดี่ยว SCG All Thailand Badminton
Championship 2015
- ชนะเลิศ หญิงเดี่ยว ทาทาโอเพ่น
อินเดียอินเตอร์เนชันแนล ชาลเลนจ์ 2015 ระดับอินเตอร์
เนชันแนล มุมไบ ประเทศอิหร่าน

หน่ วยงานที่ให้ การยกย่ อง

