
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเสื้อสามารถ เพ่ือมอบให้ในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน  
ประจ าปีพุทธศักราช 2563 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ชั้น วิชาการ/กีฬา ผลงาน ไซส ์

1. นายพงศ์ธรรศ  ศุภ์ธนัชภัคชนา ม.6/3 กอล์ฟ ได้รับเหรียญจากการแข่งขันกีฬาตั้งแต่กีฬาเยาวชนแห่งชาติขึ้นไป  
(เหรียญทอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”) 

L 

2. น.ส.มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ ม.4/7 กอล์ฟ ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาตั้งแต่ระดับประเทศข้ึนไป  
-2nd runner up - SSG  
Tering Bay International Amateur Championship 2019 
อ่ืนๆ  
-รางวัลนักกีฬาหญิงดีเด่นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจ าปี พ.ศ.2562  
เนื่องในงานวันกีฬาแห่งชาติ 
-เหรียญทองแดง - กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่44 “ประสานมิตรเกมส์” 

XL 

3. ด.ญ.ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ ม.1 IEP กอล์ฟ ได้รับเหรียญจากการแข่งขันกีฬาตั้งแต่กีฬาเยาวชนแห่งชาติขึ้นไป  
 

L 

4. นายชลน่าน นันยะ ม.6 IEP กอล์ฟ ได้รับเหรียญจากการแข่งขันกีฬาตั้งแต่กีฬาเยาวชนแห่งชาติขึ้นไป  
 

2XL 

5. ด.ช.เสฏฐวุฒิ  วีระชุมพล ป.2 IEP  กอล์ฟ ได้รับรางวัล The Winner รายการ Thailand Junior Development Tour 
สนามกอล์ฟ Watermill Golf Club & Resort จ.นครนายก คลาส E Boy 
(อายุ 7-9 ปี) 

S 

  



ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ชั้น วิชาการ/กีฬา ผลงาน ไซส ์

6. น.ส.ชลธิชา มูลอ้อม ม.4/4 หมากล้อม ได้รับเหรียญจากการแข่งขันกีฬาตั้งแต่กีฬาเยาวชนแห่งชาติขึ้นไป  
 

M 

7. น.ส.บุญธิชา มูลอ้อม ม.6/1 หมากล้อม ได้รับเหรียญจากการแข่งขันกีฬาตั้งแต่กีฬาเยาวชนแห่งชาติขึ้นไป  
 

L 

8. นายศวัส แสนเยีย ม.5/8 ว่ายน้ า ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 3 ปี ติดต่อกัน 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. .2561 

XL 

9. นายสรวิศ  นักการ ม.3/3 ว่ายน้ า ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 3 ปี ติดต่อกัน 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. .2562 

XL 

10. นายนทีดล  ไข่มุกข์ ม.4/4 ว่ายน้ า ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 3 ปี ติดต่อกัน 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. .2562 

XL 

11. ด.ช.ภพธรรม ศรีวงษ์ ป.6 IEP เทนนิส ได้รับเหรียญจากการแข่งขันกีฬาตั้งแต่กีฬาเยาวชนแห่งชาติขึ้นไป  
 

L 

12. ด.ญ.ธีระวรินทร์ ลิมป์รุ่งโรจน์ ฟันดาบ ป.6/1 1. ปี ๒๕๖๒ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ASIA & OCEANIA SPORTs CHANBARA 
CHAMPIONSHIP ณ กรุงไทชุง ประเทศไต้หวัน ได้รับรางวัลดังนี้ 

- - รางวัลอันดับ ๑ เหรียญทอง ในรายการ TEAM DATOTSU (U12) 
- - รางวัลอันดับ ๑ เหรียญทอง ในรายการ CHOKEN (TWO HAND) (U12) 
- - รางวัลอันดับ ๑ เหรียญทอง ในรายการ KODACHI (U12) 

2. ได้รับโล่เด็กและเยาวชนที่น าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจ าปี 2563  
ด้านกีฬาและนันทนาการ จากนายกรัฐมนตรี 

S 

  



ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ชั้น วิชาการ/กีฬา ผลงาน ไซส ์

13. ด.ช.นราธิป  ไมตรีจิต ป.4/3 คณิตศาสตร์ ๑. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติโอลิมปิก Hong Kong 
International Mathematical Olympiad (HKIMO) 2019 ที่เขต
บริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  

๒. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน SEAMO-Southeast Asian 
Mathematical คณิตศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

๓. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันรายการ คณิตโอลิมปิก TIMO 2019-
2020(Thailand International Mathematical Olympiad 2020) 
เตรียมตัวไปต่อรอบFinal กับนานาชาติอีก 33 ประเทศที่เชียงใหม่ ใน
วันที่ 3-5 เมษายน 2563 

SS 

 
 
สรุปไซส์เสื้อ จ านวน 13  ตัว 
 
SS = 1  S = 2   M  =  1  L   =  4  XL =  4 2XL = 1 


