
หน้า 1 จาก 5 

 

 

โรงเรียนสงวนหญิง 

ข้อมูลแสดงการได้รับรางวัล / ได้รับการยกย่องของโรงเรียนสงวนหญิง  ปีการศึกษา  2556 
 

 

ที่ 
 

รายการที่ได้รับรางวัล / ยกย่อง หน่วยงานที่มอบรางวัล / ยกย่อง วัน  เดือน  ปี 

1 โล่เกียรติคุณ   

รางวัล  โรงเรียนสงวนหญิง  มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  

ปีการศึกษา  2555  ช่วงชั้นที่  3  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3)   

สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9 1  กรกฎาคม  2556 

2 โล่เกียรติคุณ   

รางวัล  โรงเรียนสงวนหญิง  มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  

ปีการศึกษา  2555  ช่วงชั้นที่  4  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6)   

สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9 1  กรกฎาคม  2556 

3 โล่เกียรติคุณ   

รางวัล  โรงเรียนสงวนหญิง  มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  

ปีการศึกษา  2555  ช่วงชั้นที่  3  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3)   

วิชาศิลปะ  สูงสุดระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9 1  กรกฎาคม  2556 

 

 



หน้า 2 จาก 5 

 

 

โรงเรียนสงวนหญิง 

ข้อมูลแสดงการได้รับรางวัล / ได้รับการยกย่องของโรงเรียนสงวนหญิง  ปีการศึกษา  2556 
 

 

ที่ 
 

รายการที่ได้รับรางวัล / ยกย่อง หน่วยงานที่มอบรางวัล / ยกย่อง วัน  เดือน  ปี 

4 ประกาศนียบัตร 

โรงเรียนสงวนหญิง  ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดทักษะ

ภาษาจีนนานมี  ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   

สยามบรมราชกุมารี 

กลุ่มบริษัท  นานมี  จํากัด   25  กรกฎาคม  2556 

5 ประกาศนียบัตร 

โรงเรียนสงวนหญิง  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่  2  การแข่งขันตอบปัญหา

กฎหมาย  โครงการ  “เทิดพระเกียรติ  วันรพี  56”   

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี  ศาลแขวงสุพรรณบุรี 

ศาสเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี 

7  สิงหาคม  2556 

6 ประกาศนียบัตร 

โรงเรียนสงวนหญิง  ได้เข้าร่วมจัดการประกวดกิจกรรม  ระดับจังหวัด

สุพรรณบุรี  งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ด้านพระพุทธศาสนา  ฉลองพระชันษา  100  ปี  สมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9  สิงหาคม  2556 

 

 



หน้า 3 จาก 5 

 

 

โรงเรียนสงวนหญิง 

ข้อมูลแสดงการได้รับรางวัล / ได้รับการยกย่องของโรงเรียนสงวนหญิง  ปีการศึกษา  2556 
 

 

ที่ 
 

รายการที่ได้รับรางวัล / ยกย่อง หน่วยงานที่มอบรางวัล / ยกย่อง วัน  เดือน  ปี 

7 เกียรติบัตร 

โรงเรียนสงวนหญิง  ให้การสนับสนุนนํานักเรียนเข้าร่วมโครงการ 

“ประกวดบรรยายธรรมและประกวดวาดภาพ  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  

ประจําปี  2556 ”  ณ  วัดมะนาว  ต.ทับตีเหล็ก  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

(สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด) 

18  กรกฎาคม  2556 

8 เกียรติบัตร 

โรงเรียนสงวนหญิง  ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วัน

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจําปี  พ.ศ.2556  ระหว่างวันที่  18 – 20 สิงหาคม  

2556  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

20  สิงหาคม  2556 

9 เกียรติบัตร 

โรงเรียนสงวนหญิง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทโรงเรียน   

การประกวดมุมส่งเสริมการอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อความคิดที่เป็น

วิทยาศาสตร์  ในโครงการกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหนังสือโลก  ปี  2556 

กรุงเทพมหานคร 9  ตุลาคม  2556 

 

 



หน้า 4 จาก 5 

 

 

โรงเรียนสงวนหญิง 

ข้อมูลแสดงการได้รับรางวัล / ได้รับการยกย่องของโรงเรียนสงวนหญิง  ปีการศึกษา  2556 
 

 

ที่ 
 

รายการที่ได้รับรางวัล / ยกย่อง หน่วยงานที่มอบรางวัล / ยกย่อง วัน  เดือน  ปี 

10 หนังสือสําคัญ 

โรงเรียนสงวนหญิง  ได้รับมาตรฐานการศึกษารอบสาม  (พ.ศ.2554 – 2558)  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา 

 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา  (องค์การมหาชน) 

30  กรกฎาคม  2556   

11 เกียรติบัตร 

โรงเรียนสงวนหญิง  ได้เข้าร่วมรณรงค์การอ่านฉลากโภชนาการ  โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการอ่านฉลากโภชนาการ  “ลด หวาน มัน เค็ม”  ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ.2556 

หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารที่  

5  ศูนย์จังหวัดนครปฐม  สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครปฐม 

9  กรกฎาคม  2556 

12 เกียรติบัตร 

โรงเรียนสงวนหญิง  ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการพูด  ประจําปี  2556 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ 

14  สิงหาคม  2556 
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โรงเรียนสงวนหญิง 

ข้อมูลแสดงการได้รับรางวัล / ได้รับการยกย่องของโรงเรียนสงวนหญิง  ปีการศึกษา  2556 
 

 

ที่ 
 

รายการที่ได้รับรางวัล / ยกย่อง หน่วยงานที่มอบรางวัล / ยกย่อง วัน  เดือน  ปี 

13 เกียรติบัตร 

โรงเรียนสงวนหญิง  ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  “สถานศึกษาพอเพียง”  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   

เขต  9  ปีการศึกษา  2555 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต  9 

9  พฤศจิกายน  2555 

14 เกียรติบัตร 

โรงเรียนสงวนหญิง  ให้การสนับสนุนโครงการสัปดาห์กิจกรรมวันวิชาการ  

ประจําปีการศึกษา  2556   

วิทยาลัยนาฏศิลปะสุพรรณบุรี   

สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม 

วันที่  23 – 24  มกราคม  

2557 

15 เกียรติบัตร 

โรงเรียนสงวนหญิง  ได้เข้าร่วมโครงการ  “ปันความรู้  สื่อสร้างสรรค์   

สู่โรงเรียน” 

บริษัท  อสมท  จํากัด  (มหาชน) วันที่  20 – 23 มีนาคม  

2557  

 


