
 
 
 
 



 



ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 
 

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
  

สถานศึกษาแห่งการเรยีนรู้สู่ศตวรรษใหม ่
 
 

เครื่องหมายโรงเรียน/ปรัชญา/ค าขวัญ/เอกลักษณ์/ค่านิยม/สัญลักษณ์ 
 
 

เครื่องหมายโรงเรียน 
 

อักษรย่อโรงเรียน ว.ว.  
เข็มโรงเรียน  

 
 

รูปคบเพลิงอยู่ในสามเหลี่ยมใต้อักษร ว.ว. และชื่อโรงเรียนแสดงถึงแสงสว่างน าทางชีวิต 
 

ปรัชญาโรงเรียน  คุณธรรม น า วิชาการ  
         จุดเน้นของโรงเรียน       ฉลาดใช้เทคโนโลยี ภาษาดี ดนตรีเด่น เน้นทักษะชีวิต 

ค าขวัญโรงเรียน   สัตย์ซื่อ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชาติ เทิดทูนศาสน์กษัตริย์  
เอกลักษณ์โรงเรียน โรงเรียนแห่งความรักและการให้  

(School of Love and giving) 
อัตลักษณ์ของนักเรียน กุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters) 
ค่านิยม   ความรัก การให้และความสัตย์ซื่อ 

   สีประจ าโรงเรียน  ขาว-แดง 
ขาว หมายถึง คุณธรรม 

   แดงแก่ก่ า หมายถึง วิชาการ 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นมะขาม แสดงถึง ความอดทน 
 



ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
 

ประวัติความเป็นมา 
                                 

      โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2417 (ค.ศ. 1874) โดยมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนมิชชัน จากสหรัฐอเมริกา  เดิมชื่อเรียกว่า
โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังหลัง ขณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงเรียนสตรี
ประจ าและโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย โดยมิสซิสแฮเรียต เอ็ม เฮาส์ เป็นครูใหญ่คนแรก   
มีจุดมุ่งหมายจัดการเรียนการสอนด้านการอ่าน เขียน การศึกษา คริสตจริยธรรมและวิชาเย็บปักถักร้อย ซึ่งเป็นวิชา
ส าหรับกุลสตรีสมัยนั้น ในปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) กิจการของโรงเรียนเจริญขึ้นท าให้สถานที่ตั้งโรงเรียนเดิม 
ไม่สามารถรองรับจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นได้ มิสเอ็ดน่า เซร่ะ  โคล์ ครูใหญ่ในขณะนั้นได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ใน
สถานที่ปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็น “วัฒนาวิทยาลัย” ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมีอายุ ครบ 145 ปี กุลสตรี 
วังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย ซึ่งมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นผู้รับใบอนุญาต โดยมี ศจ.ดร.สินธุ์ คิมหะจันทร ์
เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2561 

 

นโยบายโรงเรียน 
 

1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้สามารถน าคติธรรม ตามครรลองคริสตศาสนาไปประยุกต์ใช้ใน

การด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติและมีความสุข 

2. ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียนเคารพยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมของโรงเรียน 

และมีจิตสาธารณะ 

4. ปลูกฝังให้ผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียน มีความเป็นสุภาพชนที่มีวิถีวัฒนา รักความเป็นไทย  ตระหนักถึง

คุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และมีวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เป็นผู้ใฝ่รู้ เป็นเลิศทางวิชาการระดับสากล โดยเน้นการใช้

เทคโนโลยี ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ดนตรี และทักษะชีวิต  (Women for the new century) 

6. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

7. มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และประชาคมโลก  

เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ การให้บริการแก่ชุมชนและให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการบริหารงาน

ของโรงเรียน 



      
 
 ระดับปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 อายุของผู้สมัคร นับถึงเดือนพฤษภาคม 2562 

- ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1   อายุ 3 ขวบ 
- ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2   อายุ 4 ขวบ 
- ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3   อายุ 5 ขวบ 
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อายุ 6 ขวบ 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 : มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ม.1 – ม.3 ภาคเรียนที่ 1) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
 
 

1.  สูติบัตรนักเรียนฉบับจริง พร้อมส าเนา 1 ชุด 
2. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล นักเรียน (ถ้ามี) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนบิดาและมารดา 
5. รูปถ่ายนักเรียน (ชุดนักเรียน) สี หรือขาว – ด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป  

(ยกเว้นสมัครชั้นอนุบาลปีที่ 1 ไม่ต้องเป็นชุดนักเรียน) 
6. หลักฐานการศึกษา 

- หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) ยกเว้นสมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 
- ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1) เฉพาะสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

(มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00) 
7. แบบสอบถามเบื้องต้นที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
8. ซองจดหมายของโรงเรียน ที่ระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้สมัคร เพ่ือแจ้งผลสอบทางไปรษณีย์ 

** เอกสารส าเนาของลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ** 
 
 

 ระดับปฐมวัย : เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ประเมินความสามารถด้วยการสัมภาษณ์นักเรียน เพ่ือดูความพร้อมและพัฒนาการของนักเรียน 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ประเมินความสามารถด้านภาษา ตัวเลข ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งรอบๆ ตัว และการสัมภาษณ์ 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 5 : เวลา 09.00 – 12.00 น. 
  ทดสอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
  วิชาละ 1 ชั่วโมง และการสัมภาษณ์ (ใช้ดินสอ 2B เพ่ือท าข้อสอบแบบกระดาษคอมพิวเตอร์) 
 
 
 

หลักเกณฑ์การสมัคร   
 

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 

เนื้อหาในการคัดเลือก 



 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 : เวลา 09.00 – 16.00 น. 
  ทดสอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
  วิชาละ 1 ชั่วโมง และการสัมภาษณ์ เพ่ือดูความพร้อมในการอยู่ประจ า 
   (ใช้ดินสอ 2B เพ่ือท าข้อสอบแบบกระดาษคอมพิวเตอร์) 
*โรงเรียนได้จัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันสอบ* 

 
 

แจ้งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์ และทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.wattana.ac.th  
   
  

นักเรียนที่ ผ่ านการคัด เลือก ผู้ปกครองต้องมาลงทะเบียนช าระค่า เล่าเรียน  เพ่ือยืนยันสิทธิ์  
ตามวันและเวลาที่ก าหนด หากไม่มาด าเนินการตามวันและเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
 
 
 

 ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา 
บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ โดยนักเรียนไม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
นักเรียนพร้อมบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ 

 
 
 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนต้องเข้าค่ายเตรียมความพร้อม
การอยู่ประจ า (22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562) 

  

 
 

  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 
โดยจัดหลักสูตร Premium English Course (PEC) ส าหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน 
 ส าหรับหลักสูตรทางเลือก โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษที่พัฒนาผู้เรียนที่มีศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษระดับสูง ได้แก่ หลักสูตร Mini English Program (MEP) ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลักสูตร 
English Program (EP) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และโครงการพิเศษส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพระดับสูง
ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนักเรียนที่ผ่านการมอบตัว
ลงทะเบียนเข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว สามารถสมัครสอบคัดเลือกเข้าหลักสูตรพิเศษดังกล่าวได้ โดยสมัครสอบเข้า
หลักสูตรพิเศษในวันมอบตัวลงทะเบียน 

การประกาศผลการคัดเลือก
คัดเลือก 

 
การยืนยันสิทธิ์ และมอบตัว
ลงทะเบียนคัดเลือก 

 

การสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพิเศษ 

การปฐมนิเทศ   
 
คัดเลือก  
 

การเข้าค่ายเตรียมความพร้อมอยู่ประจ า 
 

http://www.wattana.ac.th/


 
 
สมัครสอบในวันที่ลงทะเบียน โดยผู้ปกครองสามารถรับใบสมัครได้ที่จุดลงทะเบียน 

1. ทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ อาคารอายะดาฯ  

2. ประกาศผลสอบ วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. 
ทางเว็บไซต์ http://www.wattana.ac.th 

3. ยืนยันสิทธิ์และช าระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนหลักสูตร MEP, EP วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 
08.00 – 16.00 น. ณ ห้องการเงิน อาคารอ านวยการ 

***ไม่ช าระเงินในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์*** 
 
 
 

สมัครสอบในวันที่ลงทะเบียน โดยผู้ปกครองรับใบสมัครได้ที่จุดลงทะเบียน 
1. ทดสอบวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ อาคาร 130 ปีฯ 
     ทดสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เวลา 08.00 – 10.00 น. 
2. ประกาศผลสอบ วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. 

ทางเว็บไซต์ http://www.wattana.ac.th 
3. ยืนยันสิทธิ์การเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น.  

***ไมย่ืนยันสิทธิ์ในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์*** 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร MEP ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
  

 โครงการพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

  



 
 

โครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
 

 
 

 

 
 
 



 
  



 
 

  



 
กิจวัตรประจ าวันของนักเรียนระดับปฐมวัย 

 
 

07.50 น.                      นกัเรียนเข้าแถวเตรียมเคารพธงชาติ 
08.00 - 08.10  น. เคารพธงชาติและกิจกรรมยามเช้า 

 08.10 - 08.40  น. คริสตจริยธรรม   
 08.40 - 09.00  น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 09.00 - 09.40  น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
 09.40 - 09.50  น. ดื่มน้ านมและรับประทานกล้วยน้ าว้า 
 09.50 - 10.00  น. กิจกรรมกลางแจ้ง 
 10.00 - 11.30  น. กิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมเสรี 
 11.30 - 12.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 12.30 - 13.45  น. นอนพักกลางวัน 
 13.45 - 14.00  น. รับประทานอาหารว่าง 
 14.00 - 14.30  น. เกมการศึกษา 
 14.30  น. ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน 
 
หมายเหตุ      *  กิจกรรมเสริมการเรียนรู้นอกเวลาเรียน  
   - กลุ่ม 1 เวลา  14.00 – 15.00  น.   
   - กลุ่ม 2 เวลา  15.00 – 16.00 น.  
  * ทุกวันศุกร์หรือวันถัดไปที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เลิกเรียนเวลา 12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจวัตรประจ าวันของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 



กิจวัตรประจ าวันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 

 

   
  



ผลงานภาคภูมิใจ  ปีการศึกษา 2560 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 
 

โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัล
พระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนได้รับประกาศนีบัตร ระดับดีเยี่ยม  
ในการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

โรงเรียนได้รับโล่ "โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา"
ภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว  
ระหว่างปี 2559 – 2560  

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จ ากัด  

ผู้บริหาร ได้รับรางวัลนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาฯ ดีเด่น 2561  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจ าปี 2560  คุรุสภา 

ได้รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน เข้ารับเข็ม 
ระดับทอง  

สมาคมคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ได้รับรางวัลครูหัวใจรักพลังงาน ครูต้นแบบ 
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

ครรูะดับปฐมวัย ได้รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน เข้ารับเข็ม 
ระดับทอง  

สมาคมคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ครูระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประจ าปี 2560 คุรุสภา 

ได้รับรางวัลครูดีเด่น STEM Education  
ประเทศไทย (ระดับอ าเภอ) 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

ครูระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลครูดีเด่น STEM Educationประเทศไทย 
(ระดับอ าเภอ) 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

คุรุสภา 
 

ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 



ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน 
ระดับปฐมวัย 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จากการประกวด
ศิลปะนานาชาติ ปี 2017  

จากประเทศตุรกี 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จากการแข่งขัน
กิจกรรมสร้างภาพ ด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ   
จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่  
ครั้งที่ 67 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน จากการประกวดศิลปะ
นานาชาติ ปี 2017 

จากประเทศตุรกี 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินจากการแข่งขันกิจกรรม
การปั้นดินน้ ามัน จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 67 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง จากการประกวด
ศิลปะนานาชาติ ปี 2017 

จากประเทศตุรกี 

นักเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  รางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว 
ระดับอายุ 6-9 ปี จากการแข่งขันเล่านิทาน 
โครงการลับสมอง ประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนัก
เล่านิทาน ครั้งที่ 12  อุทยานการเรียนรู้ TK park 
กรุงเทพฯ 

มูลนิธิร่มฉัตร 
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและโล่   
กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-3 เนื่องในงาน “100 ปี วันการศึกษาเอกชน 
ประจ าปีพุทธศักราช 2561” 

สภาการศึกษาเอกชน 
แห่งประเทศไทย 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดวาดภาพ 
ระบายสี ศิลปะเด็กนานาชาติ 

MIZY GALLERY – TURKEY 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
พร้อมเกียรติบัตร  จากการแข่งขันคณิตศาสตร์
ประเทศไทย ครั้งที่ 5  

สหภาพ IMC  
โรงเรียนสันติราษฎร์ 
 

ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

ได้รับถ้วยรางวัล และเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร 
การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 



ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน
บรรเลงดนตรีไทย (ขิม) ศรทอง  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ 

นักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา 

ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ าปี 2561 กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ นักคิดวิทย์ จากการแข่งขัน
ประดิษฐ์ว่าวไทย และสิ่งประดิษฐ์เครื่องร่อน  
เนื่องในงาน “พระราชปณิธานของพ่อ ร่วมสานต่อ
โครงการพระราชด าริ”      

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  

ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันการแกะสลัก
ผักผลไม้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67           

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขัน 
จัดสวนถาด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67   

โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 

ได้รับรางวัลที่ 1 จากการแข่งขันประกวดลวดลาย
เมล็ดพืชในกรอบรูป หัวข้อ ตามรอยเท้าพ่อ  

คณะเกษตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน   

ได้รับรางวัลเหรียญทอง เข้าร่วมแข่งขันรายการ  
Sydney water polo youth festiral  2017  

ประเทศออสเตรเลีย   

ได้รับรางวัลเหรียญทอง เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์  
ครั้งที่ 29            

SOUTH EAST ASIAN GAMES 
FEDRATION   

ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬานักเรียน
ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย (5th Asian Schools Tennis 
Championships 2017) 

กรมพลศึกษา 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง Asain Airgun  ISSF เมือง WAKA   
ประเทศญี่ปุ่น   

ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬานักเรียน 
ปี  2560                

สมาคมกีฬายิงปืนนครนายก 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 
5,000 บาท จากการแข่งขันประลองความรู้ O-Net 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ปีที่ 2 ผ่าน Application LINE    
ท าโจทย์ 50 วัน 50 ข้อ วิชาคณิตศาสตร์ 

Learn Education  

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 
1,500 บาท จากการแข่งขันงานนิทรรศการวิชาการ
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 



 
 
 

 


