คาประกาศเกียรติคุณ
นางสาวรัชนก อินทนนท์
ผู้ได้ รับการคัดเลือกเป็ นศิษย์ เก่ าดีเด่ น โรงเรียนอัสสั มชั ญธนบุรี
ประจาปี การศึกษา 2556
นางสาวรัชนก อินทนนท์ เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2538 บุตรนายวินสั ชัย
อินทนนท์ และนางคาผัน สุ วรรณศาลา ศิ ษย์เก่าโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
เลขประจาตัว 23379 สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 รุ่ นที่ 29 ปั จจุบนั
ศึกษากาลังศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ธนบุ รี สัง กัดโรงเรี ยนแบดมิ นตันบ้านทองหยอดและเข้า ร่ วมแข่ งขันลี ค
อาชี พ ที่ ป ระเทศจี น สั ง กัด สโมสรชิ ง เต่ า ขณะศึ ก ษาอยู่ ใ นโรงเรี ยน
อัสสัมชัญธนบุรี เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบทั้งการเรี ยนและกี ฬาแบดมินตัน
ควบคู่ ก ัน ไป มี ร ะเบี ย บวิ นัย สู ง ตั้ง ใจฝึ กซ้ อ ม และติ ด ตามงานที่ ค รู ม อบหมายให้ ท าเป็ นอย่ า งดี ยิ่ ง มี
กิ ริยามารยาทงดงาม มีสัมมาคารวะ สุ ภาพ อ่อนน้อม ทุกครั้งที่ทาการแข่งขัน จะไหว้ทุกคนรอบสนาม ทั้ง
ผูช้ ม กรรมการ คู่ต่อสู ้ แม้กระทัง่ พนักงาน ทาให้เป็ นที่รักใคร่ ของทุกคน
ขณะศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลเสื้ อสามารถสี แดง ซึ่ งเป็ นเสื้ อสามารถระดับ
สู งสุ ด ผลงานที่ผา่ นมาได้สร้างชื่อเสี ยงให้กบั ประเทศชาติและสถาบันเกียรติประวัติที่ได้รับมีดงั นี้
- ได้รับเลือกให้เป็ นแชมเปี้ ยนแบดมินตันเยาวชนโลกครั้งแรกเมื่ออายุ 13 ปี ในรายการ บีดบั เบิลยู
เอฟ เวิ ล์ ด จู เ นี ย ร์ แชมเปี ยนชิ พ ถื อ ได้ว่ า เป็ นนัก แบดมิ น ตัน หญิ ง เดี่ ย วที่ อ ายุ น้ อ ยที่ สุ ด ใน
ประวัติศาสตร์ และเป็ นนักแบดมิ นตันไทยคนแรกที่ได้รับตาแหน่งนี้ และได้รับติดต่อกันมาถึ ง
3 สมัย
- ปี พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลนักแบดมินตันดาวรุ่ งยอดเยีย่ มแห่งปี จากสหพันธ์แบดมินตันโลก
- ปี พ.ศ. 2553 ด้วยวัย 15 ปี รัชนกสามารถคว้าแชมป์ ในระดับกรังค์ปรี ซ์ และกรังปรี ซ์ โกล์ด ที่
ประเทศเวียดนาม และอินโดนีเซี ย ตามลาดับ และเข้าร่ วมแข่งขันกีฬาเอเชี ยนเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน ประเภททีมหญิง
- เหรี ยญทองแบดมิ นตันประเภทที มหญิง จากการแข่ง ขันซี เกมส์ ครั้ ง ที่ 26 ณ กรุ งจาการ์ ตา
ประเทศอินโดนีเซีย
- ปี พ.ศ. 2554 เข้าแข่งขันกีฬาซี เกมส์ 2011 ที่ประเทศอินโดนีเซี ย ได้รับรางวัล 1 เหรี ยญทอง และ
1 เหรี ยญทองแดง จากประเภททีมหญิง และหญิงเดี่ยวตามลาดับ นอกจากนั้นรัชนกยังคว้าแชมป์
รายการ อินเดีย โอเพ่น กรังปรี ซ์ โกลด์
- ปี พ.ศ. 2555 รัชนก สามารถทาผลงานผ่านเข้ารอบชิ งชนะเลิ ศในรายการ ไทยแลนด์ โอเพ่น
กรั งด์ป รี ซ์ โกลด์ ได้อนั ดับ 2 ต่ อมาแข่ ง ขันโอลิ มปิ ก เกมส์ 2012 ที่ กรุ งลอนดอน สหราช

อาณาจักร ในฐานะมือวางอันดับ 11 ของโลก ได้เข้า รอบ 8 คนสุ ดท้าย จากนั้น เข้ารอบชิ ง
ชนะเลิศ รายการไชน่า โอเพ่น ซูเปอร์ ซี รีส์ พรี เมียร์ ได้อนั ดับ 2
- ปี พ.ศ. 2556 รัชนกสร้ างสถิ ติโลกใหม่เป็ นนักแบดมินตันที่อายุน้อยที่สุด ที่ติดอันดับ 1 ใน 5
ของโลก ด้วยวัยเพียง 18 ปี หลังคว้าแชมป์ โยเน็กซ์ ซันไรส์ อินเดีย โอเพ่น สหพันธ์แบดมินตัน
โลก (บีดบั เบิลยูเอฟ) ประกาศการจัดอันดับนักแบดมินตันโลก รัชนก อินทนนท์ ขยับขึ้นจาก
อันดับ 5 เป็ นมือ 3 ของโลก ในประเภทหญิงเดี่ยว
วันที่ 11 สิ งหาคม 2556 รัชนก สามารถคว้าแชมป์ การแข่งขันแบดมินตันโลก ที่เมืองกวางโจว
ประเทศจีน ได้สาเร็ จเป็ นคนแรกของประเทศไทย และเป็ นแชมป์ โลกแบดมินตันที่มีอายุน้อย
ที่สุดในประวัติศาสตร์
- ปี พ.ศ. 2557 รัชนก ได้รองชนะเลิศ หญิงเดี่ยว ในรายการ Victor Korea Open 2014 ที่ประเทศ
เกาหลี และล่าสุ ด ได้รับการโหวตให้เป็ นนักกีฬายอดเยีย่ มแห่งเอเชีย
นับได้ว่า นางสาวรั ชนก อินทนนท์ เป็ นบุ คคลที่สมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลศิ ษย์เก่ า
ดี เ ด่ น โรงเรี ยนอั ส สั ม ชั ญ ธนบุ รี ประจ าปี การศึ ก ษา 2556
เพื่ อ เป็ นเกี ย รติ ป ระวัติ สื บไป

