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ศูนยเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงาน สัตวหรรษา “ผาแลวรู” กลุมโครงงานคอมพิวเตอร   

ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจํานวน 6000 บาท ไดแก 

 นายสุรเกียรติ  ทรัพยโฉม     น.ส.วริศราภรณ  แซลี้  นายธนวัฒน  ตางาม  นายชวิน  หน้ิววิยะวงค  

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงาน “หรรษาเรขาคณิต” กลุมโครงงานมลัติมีเดีย 

ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจํานวน 6000 บาท ไดแก 

 นายธนภัทร  ประทีปทอง ม.6/1 นายธนวัฒน   จิตอุทัย ม.4/3 นายคณิติณ  งามประเสริฐ ม.4/12  

3. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันการออกแบบเว็บไซต งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติสวนภูมิภาค   

ไดรับโลเกียรติยศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท ไดแก  

 นางสาวจริาพร แยมกลบี ม.6/11    นางสาวญาณิศา     ศุภานุศาสน ม.6/11   

กสร. วิทยาศาสตร 

1.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2    การประลองความรูวิทยาศาสตร   ไดแก ด.ช.ณภัทร  ภาสอาจ  ม.3/11  

2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2    การแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ไดแก   ด.ญ.วรัญญา  ศิลปะประดิษฐ   ม.3/1    

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2   การแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  ไดแก  นายสนธยา  รอตเสียงล้ํา  ม.6/10 น.ส.กฤษณา  นวมจิตต  ม.6/10 น.ส.วิภาวี  สุกใส  ม.6/10 

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  การแขงขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร  ไดแก น.ส.พรพิชชา  ปญญาศาสตร  ม.6/1 

ผลการแขงขันในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ   2557   

กสร.คณิตศาสตร  

1. รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ประเภทโครงงานคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับโลเกียรติยศ เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล10,000 บาท ไดแก  

 นายมัธยะ  บุญฤทธ์ิลักขณา  น.ส.นัทธมน  เฉลยแพร  น.ส.วรญัญา  ครุฑฉํ่า  นายรัตนากร  เอี่ยมลออ  

2. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันความสามารถทางคณิตศาสตร ระดับช้ันม.ตน ไดรับโลเกียรติยศ เกียรติบัตร 

พรอมเงินรางวัล 1,500 บาท ไดแก ด.ช. ณัฐวีรภัทร  เวลาดี ม.3/11 และด.ช.ณภัทร  ภาสอาจ ม.3/11 

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันประลองความรูทางคณิตศาสตร ระดับช้ันม.ตน ไดแก ด.ช.ณัฐวีรภัทร  เวลาดี ม.3/11  



ผลงานนกักีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนสตรอีางทอง 

รายการท่ี ๑  บาสเกตบอลกีฬานักเรียนกองทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

                   แขงขันระหวางวันที่ ๙ กรกฏาคม  –  ๑ สิงหาคม ๒๕๗๗ที่กรุงเทพมหานคร  ซึ่งจัดข้ึนโดยกองทพัอากาศ   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รุนอายุไมเกิน  ๑๔ ป ไดแก 

ด.ญ.สริิกร  เพราะบรรเลง     ด.ญ.พิมพพลอย   สมัครการ  ด.ญ.จิตราภรณ   สาสุข   ด.ญ.ศศิพิมพ   อารมช่ืน  ด.ญ.รุงทิพย  ดอนฤทธ์ิ 

ด.ญ.ธารทิพย    โพธ์ิทองคํา   ด.ญ.ประภัสสร     สนิทวงศ   ด.ญ.ศศิประภา  คงเสือ   ด.ญ.ทักษพร   เจรญิพานิช  

รางวัลชนะเลิศ รุนอายุไมเกิน  ๑๖ ป  ไดแก 

น.ส.ธันยธร   พรหมสุวรรณ        น.ส.นภัสสร   ภูมิลําเนา    น.ส.บญุสนอง   สมัครการ   น.ส.ชลธิชา   ริมไธสง  

น.ส.วริณญา   พาณิชวิริยาภรณ    น.ส.ขวัญจริา    ทองแดง  น.ส.วัชราภรณ   เอี่ยมสําอาง น.ส.นันทิยา   พานุรักษ  

น.ส.ณัฐกฤตา  ชีวินวงศธาดา   น.ส.อจัฉราวรรณ  กายสิทธ น.ส.กนกวรรณ ประจวบสุข (ผูเลนยอดเย่ียม) 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รุนอายุไมเกิน  ๑๘ ป  ไดแก 

 น.ส.อุษณีย    หุมอาจ น.ส.ปารสิรา   แพงสา น.ส.บญุญสิา   ชยันโต  น.ส.พมิผกา  ปญญาคม  

 น.ส.ชลณัฐ   ยางธิสาร น.ส.ญาณี   โพธ์ิสุทธ์ิ น.ส.ณัฐนร ี  วาสนาทิพย  น.ส.ประดับวงศ   หมายเจริญศร ี

รายการท่ี ๒  บาสเกตบอลกีฬากรมพลศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

        แขงขันระหวางวันที่ ๑ –  ๑๙  สิงหาคม ๒๕๕๗  ทีก่รุงเทพมหานคร  ซึ่งจัดข้ึนโดยกรมพลศึกษา  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

รางวัลชนะเลิศ รุนอายุไมเกิน  ๑๖ ป  ไดแก 

น.ส.ธันยธร   พรหมสุวรรณ น.ส.นภัสสร     ภูมิลําเนา  น.ส.บญุสนอง    สมัครการ น.ส.อจัฉราวรรณ  กายสิทธ 

น.ส.ชลธิชา   ริมไธสง  น.ส.ขวัญจริา    ทองแดง  น.ส.นันทิยา      พานุรักษ  น.ส.ณัฐกฤตา      ชีวินวงศธาดา 

น.ส.วริณญา  พาณิชวิริยาภรณ น.ส.วัชราภรณ   เอี่ยมสําอาง น.ส.กนกวรรณ   ประจวบสุข 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รุนอายุไมเกิน  ๑๘ ป ไดแก 

ด.ญ.จิตราภรณ     สาสุข  ด.ญ.ทักษพร    เจริญพานิช ด.ญ.สริิกร     เพราะบรรเลง ด.ญ.ประภัสสร   สนิทวงศ 

น.ส.อุษณีย          หุมอาจ น.ส.ปารสิรา     แพงสา  น.ส.ญาณี      โพธ์ิสุทธ์ิ  น.ส.ณัฐนร ี        วาสนาทิพย 

น.ส.บญุญสิา        ชยันโต น.ส.พมิผกา      ปญญาคม น.ส.ชลณัฐ     ยางธิสาร  น.ส.ประดับวงศ   หมายเจริญศรี

21 ส.ค 57: รองฯวิภา  สางสาร มอบรางวัลและรวมแสดงความยินดีกับ

นักกีฬาบาสเกตบอลที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันรายการบาสเกตบอล

นักเรียนกองทพัอากาศ  และบาสเกตบอลกีฬากรมพลศึกษา ประจําป 

2557 และนักเรียนที่ไดรับรางวัลการแขงขันงานสัปดาหวิทยาศาสตร  

รางวัลเหรียญทอง อันดบัที่ 3 การแขงขัน “พาทีสรางสรรค” 

โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน และทักษะ  

ในศตวรรษที่ 21 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก          

วันท่ี 17-19 ส.ค. 2557 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร จ.ชลบุรี 

นางสาวสโรชา    ปอมพิมพ   ม.5/1 
นายทนงศักด์ิ     ปนประดับ  ม.5/11 
นางสาวถวัลยพร  โตสัมฤทธ์ิ  ม.6/10 

แสดงความยินดีกับนักเรยีน 


