
ค าน าหน้า

รางวลัชนะเลิศ 180459 นาย นรภทัร  บณุยะนิวาศ ม.6 3.7 เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 67.29

รองชนะเลิศอันดับ 1 180251 นาย ณัฏฐเดช ธีระพรเพิม่สุข ม.6 3.82 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 63.43

รองชนะเลิศอันดับ 2 180778 นาย วงศพทัธ์  นวลเปยีน ม.5 2.53 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 58.86

รางวลัชมเชยอันดับ 1 180933 นาย สิรภพ ทองแสงแก้ว ม.6 3.74 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 58.57

รางวลัชมเชยอันดับ 2 180777 นาย วงศพทัธ์  โฆษกิจจาวุฒิ ม.4 3.9 บดินทรเดชา(สิงห ์สิงหเสนี) กรุงเทพฯ 57.86

รางวลัชมเชยอันดับ 3 180366 นาย ธนดล ทองสุข ม.6 3.98 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 57.57

รางวลัชมเชยอันดับ 4 180919 นาย สิงหา รัชตมหาคุณ ม.5 3.79 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 57.29

รางวลัชมเชยอันดับ 5 180661 นาย ภทัรชนนท ์ สิงหค์าร ม.5 3.5 สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพฯ 57.14

รางวลัชมเชยอันดับ 6 180525 นาย ปวิณมัย โพธิ์ชัย ม.6 3.51 สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพฯ 56.57

รางวลัชมเชยอันดับ 7 180863 นาย ศิริวัฒน์   โชคชัยธนพฒัน์ ม.5 4 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 54.14

รางวลัชมเชยอันดับ 8 180820 นาย วัชราวุฒิ  ทรงอาจ ม.5 4 อุดรพทิยานุกูล อุดรธานี 53.86

รางวลัชมเชยอันดับ 9 180745 นาย รฐพงษ ์ แสนสุข ม.5 3.11 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ 53.43

รางวลัชมเชยอันดับ 10 180004 นาย กนกพล  เมตตาสัตย์ ม.5 3.69 สาธิต  มศว.ปทมุวัน กรุงเทพฯ 53.29

รางวลัชมเชยอันดับ 11 180145 นางสาว ชญานิน มณีฉาย ม.6 3.94 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบรีุ 52.71

รางวลัชมเชยอันดับ 12 180319 นาย ต้นน้ า อ่อนฤทธิ์ ม.4 3.72 บดินทรเดชา(สิงห ์สิงหเสนี) กรุงเทพฯ 52.71

รางวลัชมเชยอันดับ 13 180399 นาย ธนาคาร  ออมสิน ม.4 3.8 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 52.57

รางวลัชมเชยอันดับ 14 180462 นาย นรวีร์  เทนอิสสระ ม.4 4 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 52.57

รางวลัชมเชยอันดับ 15 180895 นาย ศุภากร  ฤกษศุ์ภพร ม.4 3.7 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 52.57

รางวลัชมเชยอันดับ 16 180475 นาย นิธิ  จิตต์รักษา ม.6 3.85 เบญจมราชูทศิ  จังหวัดจันทบรีุ จันทบรีุ 52.29

รางวลัชมเชยอันดับ 17 180161 นาย ชยพล สุทธิกาญจน์ ม.4 3.69 ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร 52.14

เกรด โรงเรียน จังหวดั เปอร์เซ็น

รับรางวัล ณ ห้อง Conference โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563  

รายชื่อผู้ไดร้ับรางวัลโครงการรางวัลคุณภาพความเปน็เลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 5
[สอบเมื่อวันที ่8 ธันวาคม พ.ศ. 2562]

การตัดสินประเภทรางวลั
รหัสประจ าตัว

สอบ
ชื่อ - นามสกุล ชั้น



ก าหนดการพิธีมอบรางวลั 

โครงการรางวัลคุณภาพความเปน็เลิศทางวชิาการ คร้ังที่ ๕ 

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ ห้อง Conference โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ ตึก TANAWAN ชั้น ๑ 

อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี

............................................................................................... 

 

 เวลา ๐๘.๐๐ –๐๙.๓๐ น.  ลงทะเบียน ยืน่เอกสารต่อเจ้าหน้าที่ 

- ส าเนาบัตรประจ าประชาชน  1 ฉบับ 

- หนังสือรับรองผลการเรียน (ใบปพ.๗) 1 ฉบับ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. เข้าห้องประชุม 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. เร่ิมพิธีการ / พิธีกรชี้แจงวัตถุประสงค ์

เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๔๕ น. มอบรางวัลแก่นักเรียน 

เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. พันเอก(พ) ดร.ป๋อง ค าอาจ ผู้อ านวยการโรงเรียนกวดวชิาธนวรรณ กล่าวแสดง

ความยินดีแก่ผู้รับรางวัล 

 เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  สัมภาษณ์ผูท้ี่ได้รบัรางวลัและถ่ายภาพร่วมกันเพือ่เป็นที่ระลึก  

 

 

--------------------------------------------------------------- 


