เกียรติประวัติโรงเรียนสตรีนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2525
• ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิ การให้เป็ นสถานศึกษาทีได้รับรางวัลโรงเรี ยน
พระราชทาน ระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจําปี การศึกษา 2525
ปี พ.ศ. 2528
• ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็ นศูนย์พฒั นาการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)
ปี พ.ศ. 2532
• ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นหน่วยอนุรักษ์สิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน จังหวัด
นนทบุรี
ปี พ.ศ. 2537
• ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นศูนย์พฒั นาการเรี ยนการสอนภาษาฝรังเศส (CDEF)
เขตการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2539
• ได้รับโล่ สถานศึกษาทีจัดจริ ยศึกษาดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิ การ
ปี พ.ศ. 2540
• ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นหน่วยงานดีเด่นในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทย ของเขต
การศึกษา 1
• สถานศึกษาทีจัดจริ ยธรรมดีเด่นของจังหวัดนนทบุรี
• ได้รับเกียรติบตั ร โรงเรี ยนพัฒนาห้องสมุดได้มาตรฐาน ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนา
ภิเษก จากกรมสามัญศึกษา
• ได้รับรางวัลชนะเลิศในการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรักการอ่าน ตามโครงการบรรณรักษ์ชวน
อ่าน จากหน่วยงานศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษาร่ วมกับบริ ษทั ซี พีและเซเว่นอีเลฟเว่น
• ได้รับรางวัลโรงเรี ยนส่ งเสริ มกิจกรรมอนุ รักษ์วฒั นธรรมไทยดีเด่น จากสถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม
• ได้รับรางวัลที 3 สถานศึกษาทีจัดสภาพแวดล้อมดีเด่นของจังหวัดนนทบุรี
• ได้รับรางวัลหน่วยงานทีจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยดีเด่นของสํานักพัฒนาการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 1
• ได้รับประกาศให้เป็ น “โรงเรี ยนในฝัน”
• เป็ นโรงเรี ยนนําร่ องในโครงการโรงเรี ยนปฎิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.ศ. 2541
• ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิ การให้เป็ นสถานศึกษาทีได้รับรางวัลโรงเรี ยน
พระราชทาน ระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจําปี การศึกษา 2541
• ได้รับโล่เกียรติยศ ได้รับการยกย่องให้เป็ น “โรงเรี ยนสี ขาว” จากกระทรวงศึกษาธิ การ
• ได้รับโล่รางวัล โรงเรี ยนดีเด่นของจังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2542
• ได้รับเกียรติบตั รในการดําเนิ นโครงการโรงเรี ยนสี ขาวได้ผลดี จากกระทรวงศึกษาธิ การ
• ได้รับโล่เกียรติคุณทีได้ให้การสนับสนุนจากการจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงาน
“สุ ขบัญญัติแห่งชาติ” จากกระทรวงสาธารณสุ ข
ปี พ.ศ. 2544
• ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นโรงเรี ยนแกนนําการใช้หลักสู ตรการศึกษาขัLนพืLนฐาน พุทธศักราช
2544
ปี พ.ศ. 2545
• ได้รับคัดเลือกให้เป็ นโรงเรี ยนแกนนําปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญ ปี การศึกษา 2545
• ได้รับโล่รางวัลโรงเรี ยนทีจัดกิจกรรมแหล่งการเรี ยนรู ้ดีเด่น จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2546
• ได้รับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาทีส่ งเสริ มและสนับสนุนมารยาทไทยดีเด่น จากสํานักงาน
วัฒนธรรมจงหวัดนนทบุรี
• ได้ผา่ นการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา
• ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็ นโรงเรี ยนสองภาษาแบบเตรี ยมความพร้อม จัด
โครงการการเรี ยนการสอนภาคภาษาอังกฤษ (Mini English Program)
• ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการจัดรณรงค์สุขภาพดี ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ภายใต้
โครงการสุ ขภาพดี วิถีไทย ปลอดภัยยาเสพติด จงหวัดนนทบุรี
• ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นโรงเรี ยนต้นแบบโรงเรี ยนเครื อข่าย ในโครงการส่ งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขัLนพืLนฐาน กรมสามัญศึกษา โดยมีโรงเรี ยนนนทกิจประชา
อุปถัมภ์เป็ นโรงเรี ยนเครื อข่าย
• ได้รับคัดเลือกจากศูนย์ส่งเสริ มโอลิมปิ กวิชาการ (สอวน.) ร่ วมกับคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนื อ ให้เป็ นศูนย์อมรมในโครงการส่ งเสริ มโอลิกปิ กวิชาการ

ปี พ.ศ. 2547
• โล่รางวัลดีเด่นการจัดกิจกรรมสถานศึกษา “รักการอ่านสานสู่ ฝัน” พร้อมเกียรติบตั รและเงิน
รางวัล 3,000 บาท จากกระทรวงศึกษาธิ การ
• โล่รางวัลโรงเรี ยนดีเด่นด้าน “รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา” จากพระเจ้าวรวงศ์
เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินดั ดา มาตุ
• โล่รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมป้ องกันยาเสพติดประจําปี 2547 ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
• ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัLนพืLนฐาน ให้เป็ นโรงเรี ยนสอง
ภาษาจัดการเรี ยนการสอนภาคภาษาอังกฤษ
• ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานเขตพืLนทีการศึกษานนทบุรี เขต 1 ให้เป็ นศูนย์พฒั นา
วิชาการกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
• ได้รับการเสนอชื อต่อสํานักเทคโนโลยีเพือการเรี ยนการสอนสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัLนพืLนฐาน กระทรวงศึกษาธิ การว่าเป็ นทีมีการจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบ
E-Learning ทีดีทีสุ ด
• รายงาน Morning Talk ตามโครงการ e-Tour for Teen มาถ่ายทํารายการภาคภาษาอังกฤษ
เกียวกับสิ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยนและศูนย์เรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และให้นกั เรี ยน
เป็ นมัคคุเทศก์แนะนําสถานทีทีน่าสนใจในจังหวัดนนทบุรี เป็ นภาษาอังกฤษ โดย
ออกอากาศสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 และสถานีวทิ ยุโทรทัศน์การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (UBC 17) และ Thai Global Network แพร่ ภาพออกอากาศ 170
ประเทศทัวโลก
ปี พ.ศ. 2548
• ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิ การให้เป็ นสถานศึกษาทีได้รับรางวัลโรงเรี ยน
พระราชทาน ระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจําปี การศึกษา 2548
• ได้รับโล่เกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดกิจกรรมอาหารปลอดภัยในโรงเรี ยน
(อย.น้อย) ระดับจังหวัดนนทบุรี
• ได้รับการคัดเลือกเป็ นชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาดีเด่น ระดับเขต
ประจําปี 2548 และได้รับพระราชทานเกียรติบตั รจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิ ริวฒั นาพรรณวดี
ปี พ.ศ. 2551
• ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานเขตพืLนทีการศึกษานนทบุรี เขต 1 ให้เป็ นศูนย์กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ (FLDC)

ปี พ.ศ. 2552
• ได้ รั บ การคัด เลื อ กจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ เ ป็ นสถานศึ ก ษาแบบอย่ า งการจัด
กระบวนการเรี ย นการสอนและบริ หารจัดการตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
“สถานศึกษาพอเพียง 2552”
• ได้รับรางวัลชนะเลิ ศการประกวดกิ จกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงดี เด่ น
ประจําปี 2552 จากผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี
• ได้รับ การคัดเลื อกจากสํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขัLนพืL นฐาน ให้เป็ นโรงเรี ย น
ต้นแบบการจัด ทํา หลัก สู ตรสถานศึ ก ษาตามแนวทางหลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขัLน
พืLนฐานพุทธศักราช 2551
• ได้รับเกี ยรติ บตั รผ่านการประเมิ น และพัฒนาโรงเรี ยนคุ ณธรรมชัLนนํา ระดับดี มาก จาก
สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขัLน พืL น ฐานและมหาวิ ท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณ์ ร าช
วิทยาลัย พ.ศ.2551
• ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิ การ ให้เป็ นสถานศึกษาทีประสบความสําเร็ จด้าน
การบริ หารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในปี พ.ศ. 2551
• ผ่านการประเมิน “โรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับเพชร” จังหวัดนนทบุรี จากศูนย์อนามัยที
1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข ปี การศึกษา 2551
• ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประกวดกระทงใหญ่ในงานประเพณี ลอย
กระทง จากเทศบาลนครนนทบุรี
• ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดกระทงใหญ่ประเภทความคิดในงานประเพณี ลอย
กระทง จากองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี
• งานจัด ระเบี ย บนัก เรี ย นนั ก ศึ ก ษานอกสถานศึ ก ษา ได้รั บ เกี ย รติ บ ัต รจากกระทรวง
วัฒนธรรม ปี 2552 ในฐานะเป็ นหน่วยงานทีให้การสนับสนุ นและส่ งเสริ มการดําเนิ นงาน
เฝ้ าระวังทางวัฒนธรรมอย่างเป็ นรู ปธรรม
• ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัLนพืLนฐานให้เป็ นโรงเรี ยนนําร่ อง
การเบิก-จ่าย ระบบ GFMIS
ปี พ.ศ. 2553
• ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรี ยนสยามบริ หารธุ รกิจ นนทบุรีให้เข้าร่ วมกิจกรรมโครงการ"
SBAC วิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ" ครัLงที 4 ในวันที 9 กันยายน 2553
• ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัLนพืLนฐานให้เข้าร่ วมดําเนินงาน
จัดประชุมทางวิชาการ งานนําเสนอผลงานนักเรี ยน ครู และนักเรี ยน โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล ระดับชาติ ครัLงที 1 ในวันที 20 ธันวาคม 2553

• ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัLงให้เป็ นสถานศึกษาทีให้การ
สนับสนุนในการคัดเลือกนักเรี ยนเข้าแข่งขัน โครงการตอบปั ญหาชิงแชมป์ "แฟนพันธุ์แท้
ประชาธิ ปไตยและการเลือกตัLง" ประจําปี พ.ศ. 2553 ในวันที 20 สิ งหาคม 2553
• ได้รับการคัดเลือกจากวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารให้เข้าร่ วมโครงการเด็กดีศรี เมืองนนท์ ใน
วันที 21 สิ งหาคม 2553
• ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นศูนย์ไกล่เกลียเพือฟืL นฟูสัมพันธภาพและเยียวยาคู่กรณี
ปี พ.ศ. 2554
• โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เข้าเยียมชม และศึกษาดูงานการใช้เตรื องตวรจ
ข้อสอบและโปรแกรมประมวลผล Student 51 ในวันที 3 มีนาคม 2554
• ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานเขตพืLนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ให้เป็ นโรงเรี ยนทีมี
ค่าเฉลียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขL นั พืLนฐาน (O-NET) ชัLนมัธยมศึกษาปี ที 3 ปี
การศึกษา 2553 สู งสุ ด 10 อันดับแรก (Top ten) ของ สพม. เขต 3 ในวันที 19 พฤษภาคม
2554
• ได้รับการคัดเลือกสํานักงานเขตพืLนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ให้เป็ นโรงเรี ยนทีมี
ค่าเฉลียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับท้องถินขัLนพืLนฐาน (LAS) ชัLนมัธยมศึกษาปี ที 3
ปี การศึกษา 2553 สู งสุ ด 10 อันดับแรก (Top ten) ของ สพม. เขต 3 ในวันที 19 พฤษภาคม
2554
• ได้รับการคัดเลื อกจากสํานักงานเขตพืLนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ให้เป็ นโรงเรี ยนทีมี
อัตราการแข่งขันสู งแท้และเทียม ปี การศึกษา 2554 ในวันที 19 กรกฏาคม 2554
• AFS Thailand, certificate of appreciation awarded to Satrinonthaburi School for
advancing the principles and objectives of AFS, by encouraging Intercultural Learning
and Understanding, Participant by Ms. Marussia Bart, Country from Germany, Date 4
June-21 September 2011.
• กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา โรงเรี ย นสตรี น นทบุ รี เป็ นแหล่ ง ศึ ก ษาดู ง านให้ ก ับ
โรงเรี ยนอยุธยา-วิทยาลัย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นําคณะ
ครู มาศึกษาดูงาน ปี การศึกษา 2554 ในวันที 23 มิถุนายน 2554
• โรงเรี ยนสตรี นนทบุรีเป็ นแหล่งศึกษาดูงานให้กบั โรงเรี ยนไชยฉิ มพลีวิทยาคม สพม. เขต 1
ศึ ก ษาดู ง านด้า นหลัก สู ตร การจัดห้องเรี ย น ห้องปฏิ บ ตั ิ การ และการพัฒนาโรงเรี ย น ปี
การศึกษา 2554 ในวันที 29 มิถุนายน 2554
• ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท จากคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ กบั วัฒนธรรมไทย ม.ราชมงคลธัญบุรี ในการประกวด "พานพุ่มเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยูห่ วั " ในวันที 16 สิ งหาคม 2554

• ได้รับการคัดเลื อกจากสํานักงานเขตพืLนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ให้เป็ นโรงเรี ยนที
ส่ งเสริ มสนับสนุ นครู เข้าร่ วมกิ จกรรมแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ นวัตกรรมการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2554 ในวันที 23 สิ งหาคม 2554
• ได้ผ่า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของสถานศึ ก ษา รอบ 3 จาก สมศ. ระดับ
คุณภาพดีมาก ปี การศึกษา 2554
• ได้รับคัดเลือกจากศูนย์ส่งเสริ มโอลิ มปิ กวิชาการ (สอวน.) ร่ วมกับสสวท. และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขัLน พืL น ฐาน ให้ เ ป็ นศู น ย์อ มรมในโครงการส่ ง เสริ ม โอลิ ก ปิ ก
วิชาการ สาขาชีววิทยา ภาคกลางตอนบน ปี การศึกษา 2554
• ร่ วมทํา MOU เพือความร่ วมมือเพือการศึกษากับโรงเรี ยน Dato' onn National Secondary
School รั ฐปี นัง และโรงเรี ย น S.K.M. Methodist กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซี ย ในปี
การศึกษา 2554
• ร่ วมทํา MOU เพือความร่ วมมือเพือการศึกษากับโรงเรี ยน Kent Ridge Secondary School
ประเทศสิ งคโปร์ ในปี การศึกษา 2554
• นัก เรี ยนระดับ ชัLน มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ได้ รั บ รางวัล พระราชทาน ระดับ โรงเรี ยน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2554
ปี พ.ศ. 2555
• สํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิ จกรรมแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ จากสภากาชาดญีปุ่ น
สาขามิยากิ เยียมชมกิจกรรมอาสากาชาด-ยุวกาชาดไทย โรงเรี ยนสตรี นนทบุรี ในวันที 17
สิ งหาคม 2555
• เป็ นแหล่งศึกษาดูงานให้กบั โรงเรี ยน Dato' onn National Secondary School ประเทศ
มาเลเซี ย เยียมชมโรงเรี ยนสตรี นนทบุรี ในวันที 22 สิ งหาคม 2555
• ได้รับโล่ รางวัลดี เด่ นจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็ นศูนย์พระราชกรณี ยกิ จและขยายผล
พระราชดําริ ในสถานศึกษา จังหวัดนนทบุรี ในวันที 24 สิ งหาคม 2555
• ได้รับโล่รางวัลสร้างสรรค์ จากศูนย์วฒั นธรรมแห่ งประเทศไทย ในการประกวด “พานพุ่ม
บุปผาชาติงามพิลาศ น้อมถวาย 80 พรรษามหาราชินี” ในวันที 5 กันยายน 2555
• ได้รับรางวัลชมเชยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุ สิต ในการประกวดพานเชิ ญขันหมาก
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) โครงการ “เย็บร้ อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครัLงที
3” ในวันที 12 กรกฎาคม 2555
• ได้รับรางวัลส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการประกวดพาน
รับนํLาพระพุทธมนต์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกศนี ยบัตรวิชาชี พ) โครงการ “เย็บ
ร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครัLงที 3” ในวันที 12 กรกฎาคม 2555

• ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ ในการประกวด
ประดิษฐ์กระทงลอย ประเภท สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานประเพณี
ลอยกระทง ณ พุทธมณฑล ในวันที 28 พฤศจิกายน 2555
• ได้รับรางวัลดี เด่น “หนึ งโรงเรี ยนหนึ งนวัตกรรม” ระดับเขตพืLนทีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 ประจําปี 2555
• ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมระดับเขตพืLนทีการศึกษา ประจําปี 2555 เรื อง โครงการนํา
กระบวนการไกล่เกลียเพือฟืL นฟูสัมพันธภาพและเยียวยาคู่กรณี มาใช้จดั การความขัดแย้งใน
โรงเรี ยน จากสํานักงานเลขาธิ การคุรุสภา
• นักเรี ยนได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็ นตัวแทนนอาสา
ยุวกาชาดไทย ไปเข้าร่ วมโครงการ"Red Cross Youth Challenge 2012" ณ ประเทศสิ งคโปร์
• นักเรี ยนระดับชัLนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2555
• ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิ การให้เป็ นสถานศึกษาทีได้รับรางวัลโรงเรี ยน
พระราชทาน เป็ นครัLงที 4 ระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจําปี การศึกษา 2555
• ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรี ยนมาตรฐานสากล SCQA ตามโครงการ Intensive School ใน
ปี การศึกษา 2555
ปี พ.ศ. 2556
• โรงเรี ยนสตรี นนทบุรี ได้รับการคัดเลือกจาก สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
ให้เป็ นสถานศึกษาเครื อข่ายฝึ กประสบการวิชาชีพครู 1-2 ของคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที
27 กุมภาพันธ์ 2556
• โรงเรี ยนสตรี นนทบุรี ได้รับการคัดเลือกจากสพม. 3 ให้นาํ เสนอการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศเพือ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ณ โรงเรี ยนอยุธยาวิทยาลัย
ในวันที ในวันที 5 กันยายน 2556
• โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย ศึกษาดู งานระบบจัดทําแผนอิงระบบประกันคุ ณภาพ ใน
วันที 12 มิถุนายน 2556
• โรงเรี ย นสุ ว รรณารามวิท ยาคม ศึ ก ษาดู ง านโปรแกรมการจัด ทํา แผนอิ ง ระบบประกัน
คุณภาพ ในวันที 28 สิ งหาคม 2556
• โรงเรี ยนมัธยมฐานบินกําแพงแสน ศึกษาดูงานโปรแกรมการจัดทําแผนอิงระบบประกัน
คุณภาพ ในวันที 3 กันยายน 2556
• โรงเรี ยนบางประอิน จ.พระนครศรี อยุธยา ศึกษาดูงานโปรแกรมการจัดทําแผนอิ งระบบ
ประกันคุณภาพ ในวันที 5 กันยายน 2556

• โรงเรี ยนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จ.พระนครศรี อยุธยา ศึกษาดูงานโปรแกรมการจัดทํา
แผนอิงระบบประกันคุณภาพ ในวันที 5 กันยายน 2556
• โรงเรี ยนนวมินทราชิ นูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี ศึกษาดูงานโปรแกรมการจัดทําแผน
อิงระบบประกันคุณภาพ ในวันที 5 กันยายน 2556
• โรงเรี ยนลาดประชาบํารุ ง จ.พระนครศรี อยุธยา ศึ กษาดู งานโปรแกรมการจัดทําแผนอิ ง
ระบบประกันคุณภาพ ในวันที 5 กันยายน 2556
• โรงเรี ย นพระนารายณ์ จ.ลพบุ รี ศึ ก ษาดู ง านกลุ่ ม บริ หารงานงบประมาณและกลุ่ ม งาน
นโยบายและแผน ในวันที 11 กันยายน 2556
• โรงเรี ยนวัดดอนไก่เตีLย จ.เพชรบุรี ศึกษาดูงานการบริ หารจัดการของโรงเรี ยนและโรงเรี ยน
พระราชทาน ในวันที 27 พฤศจิกายน 2556
• โรงเรี ยนสตรี นนทบุรี ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรี ยนวัฒโนทัยพายัพ จ. เชียงใหม่ สังกัด
สพม.34 ให้เป็ นสถานทีศึกษาดูงานเกียวกับระบบทําแผนอิงประกันคุณภาพ ในวันที 2
ธันวาคม 2556
• โรงเรี ยนสตรี นนทบุรี ได้รับการคัดเลือกจาก กรมการศาสนาให้เป็ นสถานศึกษาทีสมควร
ได้รับการยกย่องให้เป็ น "โรงเรี ยนวิถีพุทธชัLนนําระดับเหรี ยญทอง" โดยให้การสนับสนุ น
การจัดกิจกรรมฯ และเข้าร่ วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริ ญพระรัตนตรัยทํานอง
สรภัญญะ เพือน้อมเกล้าถวายเป็ นพระกุศลเนืองในการสิL นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก เนื องในการจัดงานนิทรรศการวิชาการ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ• (PSC) ในวันที 13 มกราคม 2557
• โรงเรี ย นโพธิ นิมิตรวิทยาคม จ.นนทบุ รี ศึ ก ษาดู งานโรงเรี ยนพระราชทาน ในวันที 14
มกราคม 2557

