ลำดับ วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

1

19-24 มีนาคม นางสาวภัทรลดา แก้วกระจ่าง
2561

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-29 มีนาคม
2561 โรงเรียนธีรศาสตร์ส่งนักกีฬาตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขัน 4 คน

2

19-24 มีนาคม นายชาติสุทธิ อินทสุวรรณ
2561
นางสาวนฤมล แซ่ตั้น
ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-29 มีนาคม
2561 โรงเรียนธีรศาสตร์ส่งนักกีฬาตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขัน 4 คน

3

3 มีนาคม 2561 ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีสุวรรณ์
ด.ช.กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์

มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ในรายการวิถีเพชรเทควันโดแชมป์เปี้ย
นชิพครั้งที่2 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561

4

3 มีนาคม 2561 ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ
ด.ช.โภคิน อ้นพันธุ์
ด.ช.ปริญวัฒน์ ทองขาว
ด.ญ.อรวรา แสงทอง

5

6

28 เมษายน 2561 ด.ญ.อรวรา แสงทอง
ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง
ด.ช.วรัท สุขการณ์

การแข่งขันเทควันโด ในรายการราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 8 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.
2561 ที่ผ่านมา ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง

8

28 เมษายน 2561 ด.ช.กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์
ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย
ด.ช.ปริญวัฒน์ ทองขาว
ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์

9

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญ/เกียรติ
บัตร
เข้าร่วม

ชนะเลิศ

มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ในรายการวิถีเพชรเทควันโดแชมป์เปี้ย
นชิพครั้งที่2 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561

มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ในรายการวิถีเพชรเทควันโดแชมป์เปี้ย
นชิพครั้งที่2 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561

28 เมษายน 2561 ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์
ด.ช.โภคิน อ้นพันธุ์

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ

จังหวัดน่าน

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

-

จังหวัดน่าน

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

รองชนะเลิศอันดับ 1

3 มีนาคม 2561 ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ
ด.ช.นิติกร รุ่งกระจ่าง
ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย
ด.ญ.พรนภา นาทา

7

ผลกำรแข่งขัน

รองชนะเลิศอันดับ 2

รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันเทควันโด ในรายการราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 8 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญ/เกียรติ
อันดับ 1
2561 ที่ผ่านมา ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง
บัตร
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2
การแข่งขันเทควันโด ในรายการราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 8 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.
เหรียญ/เกียรติ
2561 ที่ผ่านมา ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง
บัตร

4 มิถุนายน 2561 ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ

การแข่งขันร้องเพลงรายการ NEW STAR AURA SHINE ชิงด้วยเกียรติยศ จากสมาคม
แม่บ้านตารวจ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

รางวัลนักร้องยอด
เยี่ยมชาย

10 4 มิถุนายน 2561 ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ

การแข่งขันร้องเพลงรายการ NEW STAR AURA SHINE ชิงด้วยเกียรติยศ จากสมาคม
แม่บ้านตารวจ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

รางวัลนักร้องดีเด่น

11

23 มิถุนายน
2561

ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ
ด.ช.สุนธวา สินสุข

12

23 มิถุนายน
2561

ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์
ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ
ด.ญ.อรวรา แสงทอง

การแข่งขันเทควันโด ในรายการหัวหินแชมป์เปี้ยนชิพ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 นักกีฬายอดเยี่ยม
ณ สนาม ทรูอารีน่า จ. ประจวบคีรีขันธ์
ชนะเลิศ
การแข่งขันเทควันโด ในรายการหัวหินแชมป์เปี้ยนชิพ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
ณ สนาม ทรูอารีน่า จ. ประจวบคีรีขันธ์

ถ้วย

จากสมาคม แม่บ้านตารวจ

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

ถ้วย

จากสมาคม แม่บ้านตารวจ

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

ถ้วย

ณ สนาม ทรูอารีน่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ สนาม ทรูอารีน่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

ลำดับ วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

13

20 มิถุนายน
2561

ทีมนักฟุตบอลโรงเรียน

14

17 กรกฎาคม
2561

ด.ช.นนทนันท์ นารี
ด.ญ.ปิยากร เอี่ยมหรุ่น
ด.ญ.สุธาสินีย์ เสตะพันธ์

15

23 กรกฎาคม
2561

16

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

ผลกำรแข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ถ้วย

เทศบาตาบลลูกแก

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ

การแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจาปี 2561 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
เทศบาลตาบลลูกแก
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) จากองค์การพิพิธพันธ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศและ
เป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศที่อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561

รองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ญ.ฐานิสรา เชี่ยวชาญ
ด.ญ.บุญญาพร ชื่นใจ
ด.ญ.จิรวดี ศรีคา

รายการการแข่งขัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ระดับประถม ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร/เงิน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล
รางวัล 7,000
นางสาวมัณฑณา พงษ์พินิจ
บาท
ภิญโญ

24 กรกฎาคม
2561

ด.ญ.ธิดารัตน์ แซ่เฮ้ง
ด.ญ.เกศกนก ทองอ่อน
ด.ญ.เบญญาภา ปานรัตน์

รายการการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ภาคกลาง เงิน
รางวัล 10,000 บาท เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และได้เป็นตัวแทน ไปแข่งขันต่อ ณ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 21
สิงหาคม 2561

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร/เงิน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
รางวัล 10,000
บาท

นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
นายประวิทย์ นพรัตน์
นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

17

29 กรกฎาคม
2561

ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์
ด.ช.ธันตะวัน อิ่มทรัพย์
ด.ช.กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์

รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ซึ่งในรายการ
เดียวกันนี้ยังได้มีการคัดตัวแทนจังหวัดในรายการเยาวชนแห่งชาติเพื่อแข่งขันในระดับ
ภาคต่อไป

ชนะเลิศ

เหรียญ/เกียรติ สถานที่แข่งขัน ณ. ศาลาประชาคม อาเภอ
บัตร
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

18

29 กรกฎาคม
2561

ด.ช.วรัท สุขการณ์

รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ซึ่งในรายการ
เดียวกันนี้ยังได้มีการคัดตัวแทนจังหวัดในรายการเยาวชนแห่งชาติเพื่อแข่งขันในระดับ
ภาคต่อไป

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญ/เกียรติ สถานที่แข่งขัน ณ. ศาลาประชาคม อาเภอ
บัตร
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

19

29 กรกฎาคม
2561

ด.ช.สุนธวา สินสุข
ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์
ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ
ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง

รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ซึ่งในรายการ
เดียวกันนี้ยังได้มีการคัดตัวแทนจังหวัดในรายการเยาวชนแห่งชาติเพื่อแข่งขันในระดับ
ภาคต่อไป

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญ/เกียรติ สถานที่แข่งขัน ณ. ศาลาประชาคม อาเภอ
บัตร
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

20

29 กรกฎาคม
2561

ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์

รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ซึ่งในรายการ
เดียวกันนี้ยังได้มีการคัดตัวแทนจังหวัดในรายการเยาวชนแห่งชาติเพื่อแข่งขันในระดับ
ภาคต่อไป

ได้เป็นตัวแทน จังหวัดเพื่อแข่งขัน
ระดับภาคต่อไป

สถานที่แข่งขัน ณ. ศาลาประชาคม อาเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

21

29 กรกฎาคม
2561

ด.ช.โภคิน อ้นพันธุ์
ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ
ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์
ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ

รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ซึ่งในรายการ
เดียวกันนี้ยังได้มีการคัดตัวแทนจังหวัดในรายการเยาวชนแห่งชาติเพื่อแข่งขันในระดับ
ภาคต่อไป

ได้เป็นตัวแทน จังหวัดเพื่อแข่งขัน
ระดับภาคต่อไป

สถานที่แข่งขัน ณ. ศาลาประชาคม อาเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์
นายพรพจน์ ภูสี

22 มอบที่ รร วันที่ 7 ด.ญ.กชกร พุฒศรี
สิงหาคม 2561 ด.ญ.ณัฐพร จิตบรรจง
ด.ญ.ปวริศา ชลศฤงคาร
ด.ญ.อริษา แหยมแก้ว

การแข่งขันประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 18 ภายใต้คาขวัญ "ความ
เมตตามีความสาคัญ" ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ชนะเลิศ

ชมเชย

เกียรติบัตร

เกียรติบัตร

อพวช.

นายสมชาย ล่าทา
นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
นายประวิทย์ นพรัตน์
นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

ลำดับ วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

23 11 สิงหาคม 2561 ด.ช.ปุณยวัฒน์ โพธินันทวงศ์
ด.ญ.อรวรา แสงทอง

การแข่งขันเทควันโดรายการไทเกอร์ไทยซองคิยองคัพครั้งที่ 14 เมื่อวันเสาร์ที่ 11
สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

24 11 สิงหาคม 2561 ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์
ด.ช.สุนธวา สินสุข
ด.ช.นิติกร รุ่งกระจ่าง
ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ
ด.ช.โภคิน อ้นพันธุ์

ผลกำรแข่งขัน

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ

เหรียญ/เกียรติ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
บัตร

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

การแข่งขันเทควันโดรายการไทเกอร์ไทยซองคิยองคัพครั้งที่ 14 เมื่อวันเสาร์ที่ 11
สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญ/เกียรติ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
บัตร

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

25 11 สิงหาคม 2561 ด.ช.กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์
ด.ช.ปรีดา วรพิทักษ์กุล
ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย
ด.ช.วิษญ นิยมวงษ์
ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง

การแข่งขันเทควันโดรายการไทเกอร์ไทยซองคิยองคัพครั้งที่ 14 เมื่อวันเสาร์ที่ 11
สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญ/เกียรติ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
บัตร

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

26

การแข่งขันตอบคาถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 24 ระดับจังหวัด ของสโมสรไลออนส์
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญ/เกียรติ สโมสรไลออนส์ ภาค310 ดี
ภาค 310 ดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,800 บาท
บัตร/ถ้วย/เงิน
รางวัล 1,800
บาท

นางกังสดาล เกียรติศิริ

27 21 สิงหาคม 2561 ด.ญ.จีรนันท์ กรวิจารณ์ศิลป์

ได้รับการคัดเลือกเป็น "คนดีศรีราชบุรี" ประจาปี 2561 งานสมัชชาคุณธรรมจังหวัด
ราชบุรี โครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม โดย นายชญาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี

ได้รับคัดเลือก

โล่

นายบุญลาภ กลิ่นอุบล
ครูผู้รับผิดชอบ

28 21 สิงหาคม 2561 ด.ญ.ธิดารัตน์ แซ่เฮ้ง
ด.ญ.เกศกนก ทองอ่อน
ด.ญ.เบญญาภา ปานรัตน์

แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) จากกระทรวงศึกษาธิการ วันที่
21 สิงหาคม 2561 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ เงินรางวัล 1,000 บาท

ชมเชย
ระดับประเทศ

เกียรติบัตร/เงิน กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 1,000
บาท

29 23 สิงหาคม 2561 ด.ช.นนทนันท์ นารี
ด.ญ.ปิยากร เอี่ยมหรุ่น
ด.ญ.สุธาสินีย์ เสตะพันธ์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) จากองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ(ภาคกลาง) เงิน
รางวัล 3,000 บาท

ชนะเลิศ(ภาคกลาง) เกียรติบัตร/เงิน จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
รางวัล 3,000
นายประวิทย์ นพรัตน์
บาท
นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

30 23 สิงหาคม 2561 ด.ญ.ฐานิสรา เชี่ยวชาญ
ด.ญ.จิรวดี ศรีคา
ด.ญ.บุญญาพร ชื่นใจ

การแข่งขัน SCIENCE SHOW งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 23
สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 200 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร/เงิน โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
รางวัล 300 บาท

นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล

31 23 สิงหาคม 2561 ด.ญ.ชาลิสา ประเสริฐโชคประชา
ด.ญ.เมธาวี มณีศรี
ด.ญ.ศลิษา ฉมาเมธากุล

การแข่งขัน SCIENCE SHOW งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 23
สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 500 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร/เงิน โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
รางวัล 500 บาท

นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล

มอบที่ รร วันที่ ด.ญ.พัชรเนตร ชื่นจารัส
20 สิงหาคม 2561 ด.ญ.วรัญญา ทองคา
ด.ญ.ธนพร เฮงฮู้

ชนะเลิศ

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

จังหวัดราชบุรี

นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
นายประวิทย์ นพรัตน์
นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

ลำดับ วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

ผลกำรแข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ

32 23 สิงหาคม 2561 ด.ญ.คริสต์มาส ชวลิตบารุง
ด.ญ.พิมญาดา นิลวรรณา

การแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ รองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร/เงิน โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
23 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัล รอง
รางวัล 500 บาท
ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 500 บาท

33 24 สิงหาคม 2561 ด.ช.นนทนันท์ นารี
ด.ญ.ปิยากร เอี่ยมหรุ่น
ด.ญ.สุธาสินีย์ เสตะพันธ์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง รองชนะเลิศอันดับที่ เกียรติบัตร/โล่/ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
2 (ระดับประเทศ) เงินรางวัล
พระบรมราชูปถัมภ์
นายประวิทย์ นพรัตน์
อันดับที่ 2 (ระดับประเทศ) เงินรางวัล 5,000 บาท
5,000 บาท
นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

34 24 สิงหาคม 2561 ด.ญ.พัชพร บุญชุ่ม

เป็นนักเรียนที่สามารถทาคะแนน 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จาก คะแนนเต็ม100 เกียรติบัตร
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2560
คณิตศาสตร์ O-NET

35 1 กันยายน 2561 ด.ช.โภคิน อ้นพันธุ์
ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย

การแข่งขันเทควันโด รายการเพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 1 กันยายน
2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญ/เกียรติ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
บัตร

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

36 1 กันยายน 2561 ด.ช.ปรีดา วรพิทักษ์กุล
ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง

การแข่งขันเทควันโด รายการเพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 1 กันยายน
2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญ/เกียรติ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
บัตร

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

37 7 กันยายน 2561 ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ

ได้รับคัดเลือกเป็น "เด็กดีเด่นจังหวัดราชบุร"ี ประจาปี2562 เนื่องในงานวันเยาวชน
แห่งชาติ จังหวัดราชบุรี ประจาปี 2561 "ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดิน
เกิด"

38

การแข่งขันในโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ มิตรภาพ ครั้งที่ 8 ด.ช.ธนาทร
เรืองสุวรรณ ได้รับรางวัล ถ้วยพระราชทานรางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 3 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

20 กันยายน
2561

ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ

ได้รับคัดเลือก

เกียรติบัตร

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

ถ้วยพระราชทาน ถ้วย/เกียรติบัตร จัดโดย กลุ่มบริษัท นานมี จากัด
รางวัลยอดเยี่ยม

นายประวิทย์ นพรัตน์

-

นายบุญลาภ กลิ่นอุบล
ครูผู้รับผิดชอบ
นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

39

6 ตุลาคม 2561 ด.ช. ปรีดา วรพิทักษ์กุล

มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด ในรายการ THE EMPEROR แชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองชนะเลิศ

เหรียญ/เกียรติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บัตร
สุพรรณบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

40

6 ตุลาคม 2561 ด.ช. ณัฐภัทร นาคโขนง

มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด ในรายการ THE EMPEROR แชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองชนะเลิศ

เหรียญ/เกียรติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บัตร
สุพรรณบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

41

6 ตุลาคม 2561 ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์

มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด ในรายการ THE EMPEROR แชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญ/เกียรติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บัตร
สุพรรณบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

42

6 ตุลาคม 2561 ด.ช.วรัท สุขการณ์

มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด ในรายการ THE EMPEROR แชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญ/เกียรติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บัตร
สุพรรณบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

43

6 ตุลาคม 2561 ด.ช.นิติกร รุ่งกระจ่าง

มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด ในรายการ THE EMPEROR แชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญ/เกียรติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บัตร
สุพรรณบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

44 13 ตุลาคม 2561 ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ

รางวัลการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ณ ศูนย์การค้า The Explace Mall ได้
รับรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วย/เงินรางวัล ณ ศูนย์การค้า The Explace Mall
1000 บาท

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

45

รางวัลการแข่งขันว่ายน้าสารสิทธิ์แชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่ 2 ท่าผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 9
ปี ชาย

11 พฤศจิกายน ด.ช.ตรีชนากานต์ สกุลณี
2561

ชนะเลิศ

เหรียญ/เกียรติ ณ โรงเรียนสารสิทธิ์
บัตร

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

ลำดับ วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

ผลกำรแข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ

46

11 พฤศจิกายน ด.ช.ตรีชนากานต์ สกุลณี
2561

รางวัลการแข่งขันว่ายน้าสารสิทธิ์แชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่ 2 ท่ากรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญ/เกียรติ ณ โรงเรียนสารสิทธิ์
9 ปี ชาย
อันดับ 2
บัตร

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

47

11 พฤศจิกายน
2561

รางวัลการแข่งขันว่ายน้าสารสิทธิ์แชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่ 2 ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น
อายุ 11 ปี ชาย, ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 11 ปี ชาย

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

48

11 พฤศจิกายน ด.ช.อินนิทัศ นุชนุ่ม
2561

รางวัลการแข่งขันว่ายน้าสารสิทธิ์แชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่ 2

เข้าร่วม

เกียรติบัตร

ณ โรงเรียนสารสิทธิ์

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

49

11 พฤศจิกายน ด.ช.กันต์ธีร์ โพธินันทวงค์
2561

รางวัลการแข่งขันว่ายน้าสารสิทธิ์แชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่ 2

เข้าร่วม

เกียรติบัตร

ณ โรงเรียนสารสิทธิ์

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

50

11 พฤศจิกายน ด.ช.พีรพัฒน์ แสงเงิน
2561

รางวัลการแข่งขันว่ายน้าสารสิทธิ์แชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่ 2

เข้าร่วม

เกียรติบัตร

ณ โรงเรียนสารสิทธิ์

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

51

11 พฤศจิกายน ด.ช.ภาณุเทพ ศรีมงคล
2561

รางวัลการแข่งขันว่ายน้าสารสิทธิ์แชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่ 2

เข้าร่วม

เกียรติบัตร

ณ โรงเรียนสารสิทธิ์

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

52

18 พฤศจิกายน ทีมนักฟุตบอลโรงเรียน
2561

รางวัลการแข่งขันฟุตบอลในโอกาสฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก
ระหว่างโรงเรียนธีรศาสตร์ และ โรงเรียนบ้านเณร

สนามฟุตบอลโรงเรียนธีรศาสตร์

นายสมชาย ล่าทา

ด.ช.ธีรเทพ รุ่งวิไลเจริญ

รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญ/เกียรติ ณ โรงเรียนสารสิทธิ์
อันดับ 2
บัตร

รางวัลระดับเหรียญ ถ้วย
ทอง ชนะเลิศ

53 9-10 พฤศจิกายน ด.ญ.กัญญาณัฐ ม่วงพิน
2561

การแข่งขันการเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.1-ม.3 คะแนน 88 รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
คะแนน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
ทอง ชนะเลิศ
นักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แข่งขันต่อระดับภาค
และระดับประเทศ วันที่ 25-27 ธันวาคม 61 จ.นครปฐม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นางกังสดาล เกียรติศิริ
8 จังหวัดราชบุรี

54 9-10 พฤศจิกายน ด.ญ.ภาวดี วิศวงษ์
2561

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 คะแนน 80 คะแนน งาน รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่
ทอง ชนะเลิศ
68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แข่งขันต่อระดับภาคและระดับประเทศ
วันที่ 25-27 ธันวาคม 61 จ.นครปฐม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร
8 จังหวัดราชบุรี

55 9-10 พฤศจิกายน ด.ช.นนทนันท์ นารี
2561
ด.ญ.สุธาสินีย์ เสตะพันธ์
ด.ญ.เบญญาภา ปานรัตน์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Scicence Show) ระดับชั้น ม.1-ม.3 คะแนน
92.20 คะแนน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แข่งขันต่อระดับ
ภาคและระดับประเทศ วันที่ 25-27 ธันวาคม 61 จ.นครปฐม

รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
ทอง ชนะเลิศ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นายประวิทย์ นพรัตน์
8 จังหวัดราชบุรี
นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิษฏฐ์

56 9-10 พฤศจิกายน ด.ช.ธนาทร
2561

เรืองสุวรรณ

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 คะแนน 92 คะแนน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แข่งขันต่อระดับภาคและ
ระดับประเทศ วันที่ 25-27 ธันวาคม 61 จ.นครปฐม

รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
ทอง ชนะเลิศ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นายพัฒนา ธูปหอม
8 จังหวัดราชบุรี

57 9-10 พฤศจิกายน ด.ช.ธนาทร
2561

เรืองสุวรรณ

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 คะแนน 92.65
คะแนน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แข่งขันต่อระดับภาค
และระดับประเทศ วันที่ 25-27 ธันวาคม 61 จ.นครปฐม

รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
ทอง ชนะเลิศ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นายพัฒนา ธูปหอม
8 จังหวัดราชบุรี

ลำดับ วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

ผลกำรแข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ

58 9-10 พฤศจิกายน 1.ด.ญ.ณัฐชยา กระแสโสม
2561
2.ด.ญ.ณัฐชา ช่วยชูเชิด
3.ด.ช.นิธิวัฒน์ จงวิจิตร
4.ด.ญ.บุตรดี ศรีนวล
5.ด.ช.ปฏิพล สุขสา
6.ด.ช.ปวร
ใจมั่น
7.ด.ช.ปิยภัทร ผ่องใส
8.ด.ญ.มนธิสา กาญจนฉายา
9.ด.ญ.มัลลิกา สุขประเสริฐ
10.ด.ช.สายชล พัดนาค
11.ด.ญ.อุไรพร แดงสี
12.ด.ญ.ลภัสรดา จิตรานนท์

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม(Wind Ensemble) ระดับชั้น ม.1-ม.3 คะแนน
95.25 คะแนน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แข่งขัน
ต่อระดับภาคและระดับประเทศ วันที่ 25-27 ธันวาคม 61 จ.นครปฐม

รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
ทอง ชนะเลิศ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล
8 จังหวัดราชบุรี
นายพัฒนา ธูปหอม
นางสาวพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์
นางสาวสุธีรา เตี้ยมเครือ

59 9-10 พฤศจิกายน ด.ญ.ภัทรลดา นิรันตสุข
2561

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.1-ม.3 คะแนน 80
คะแนน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แข่งขันต่อระดับภาค
และระดับประเทศ วันที่ 25-27 ธันวาคม 61 จ.นครปฐม

รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
ทอง ชนะเลิศ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นางสาวโชคสกุล ปานดี
8 จังหวัดราชบุรี

60 9-10 พฤศจิกายน ด.ช.ณัชพล สิทธิสาร
2561

การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) ระดับชั้น ม.1-ม.3 คะแนน 93.20 คะแนน งาน รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่
ทอง ชนะเลิศ
68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แข่งขันต่อระดับภาคและระดับประเทศ
วันที่ 25-27 ธันวาคม 61 จ.นครปฐม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต Mrs.Dina Salomon
8 จังหวัดราชบุรี

61 9-10 พฤศจิกายน ด.ช.ณัฐสิทธิ์ วงศ์มโนพนิช
2561

การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.1-ม.3 คะแนน 73.67 คะแนน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แข่งขันต่อระดับภาคและ
ระดับประเทศ วันที่ 25-27 ธันวาคม 61 จ.นครปฐม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นางสาวโชคสกุล ปานดี
8 จังหวัดราชบุรี

62

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 คะแนน 93 คะแนน งาน
รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่
ทอง ชนะเลิศ
68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แข่งขันต่อระดับภาคและระดับประเทศ
วันที่ 25-27 ธันวาคม 61 จ.นครปฐม

12-16
ด.ญ.จุฑามาศ จงอักษร
พฤศจิกายน 2561

รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
เงิน ชนะเลิศ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

นางพรรษา ขันธ์เครือ

ลำดับ วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

ผลกำรแข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ

63

12-16
1.ด.ญ.กัญญณัฐ เศรษฐกร
พฤศจิกายน 2561 2.ด.ช.ประเมศวร์ นาคขะโหนง
3.ด.ญ.พรรณภัทร แพงแก้ว
4.ด.ญ.ภัคกร จันทร์ดี
5.ด.ช.สหภูมิ อินทแสน
6.ด.ญ.สิทธินี ม่วงเจริญ
7.ด.ญ.อรัฐษร เล้าเจริญฤทธิกุล
8.ด.ญ.เบญญาภา เรืองหิรัญวนิช
9.ด.ญ.ไตรลักษณ์ แสงมาลา
10.ด.ญ.ณัฐฏ์ณิชชา เจริญจิตต์
11.ด.ญ.อัลทาช่า สกุลณา
12.ด.ญ.ศิตา วชิรกุลกิติ

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม(Wind Ensemble) ระดับชั้น ป.4-ป.6 คะแนน
93.25 คะแนน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แข่งขัน
ต่อระดับภาคและระดับประเทศ วันที่ 25-27 ธันวาคม

รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
ทอง ชนะเลิศ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล
นายพัฒนา ธูปหอม
นางสาวพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์
นางสาวสุธีรา เตี้ยมเครือ
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12-16
ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ
พฤศจิกายน 2561

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ระดับชั้น ป.4-ป.6 คะแนน 94.4 คะแนน งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แข่งขันต่อระดับภาคและระดับประเทศ
วันที่ 25-27 ธันวาคม

รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
ทอง ชนะเลิศ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

นางสาวเพ็ญนภา ไกรราษฎร์
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12-16
ด.ญ.ณัฐณิชา คุณสุวรรณ์
พฤศจิกายน 2561 ด.ญ.ธีราพร สัมฤทธิ์

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่(4บท) ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
ทองแดง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

นางจิราภร พงศ์ลักษมาณา
นางสาวปรารถนา มะลิทอง
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12-16
ด.ญ.ณาณา จันทร์อนันต์
พฤศจิกายน 2561

การแข่งขันท่องอาขยานทานองเสนาะ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เกียรติบัตร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

นางจิราภร พงศ์ลักษมาณา

67

12-16
ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ
พฤศจิกายน 2561

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

นางสาวเพ็ญนภา ไกรราษฎร์
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12-16
ด.ญ.วิลาสินีย์ ช่วงโชติ
พฤศจิกายน 2561 ด.ญ.สุธาสินี ใจมั่น
ด.ญ.เบญจวรรณ พ่วงแพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.4-ป.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่
68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
ทอง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

นางสาวดุษณีย์ ประทุมศิริ
นางสาวพนิดา กิจเจริญ
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12-16
ด.ช.จอมทัพ สุขศรี
พฤศจิกายน 2561 ด.ญ.ณภัทรารัตน์ ง่วนกิม

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เกียรติบัตร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

นางสุดารัตน์ ชาญเฉลิมชัย
นางสาวปัทมา คล้าเจริญ
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12-16
ด.ญ.ปวริศา ชลศฤงคาร
พฤศจิกายน 2561 ด.ญ.พิตตินัน์ เชี่ยวชาญอภิกุล

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่
ทองแดง
การศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

นางสาวฐิตินันท์ บวรเลิศสกุล
นางสาวปัทมา คล้าเจริญ

ได้เข้าร่วม

ได้เข้าร่วม

ลำดับ วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

ผลกำรแข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ
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12-16
ด.ญ.รุ้งรดา ว่องพานิช
พฤศจิกายน 2561 ด.ช.ศักรินทร์ ชุนฟ้ง

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่
68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
ทอง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

นางสาวดุษณีย์ ประทุมศิริ
นางสาวพนิดา กิจเจริญ
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12-16
ด.ญ.ณิชา อินทร์จันทร์
พฤศจิกายน 2561

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

นางจุฑาวรรณ เพิ่มสาย
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12-16
ด.ญ.ณัฐธิดา หิรัญรุจิรัตน์
พฤศจิกายน 2561

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
เงิน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

นางสาวอารีรัตน์ แย้มชื่น
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12-16
ด.ญ.เบญญาภา วรพิทักษ์กุล
พฤศจิกายน 2561

การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
ทอง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

นางสาวกมลชนก อินทร์เขา
ย้อย
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12-16
ด.ญ.ธณกร รัตนสิริวัฒนกุล
พฤศจิกายน 2561 ด.ช.นเรศ สุระกิจ
ด.ญ.โสภิตา ยินดี

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
เงิน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจ
ภิญโญ
นางสาวสุคนธา สุทธิสิริมงคล
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12-16
ด.ญ.จิรวดี ศรีคา
พฤศจิกายน 2561 ด.ญ.ฐานิสรา เชี่ยวชาญ
ด.ญ.บุญญาพร ชื่นใจ

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป.4-ป.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่
68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจ
ภิญโญ
นางสาวสุคนธา สุทธิสิริมงคล

77

12-16
ด.ญ.กชกร หอมสาตร์
พฤศจิกายน 2561 ด.ญ.กมลชนก ภักดี
ด.ญ.กัลยกร สิทธิสม
ด.ญ.ณัฐธิดา นูมหันต์
ด.ญ.สลิลลา ลีลาเฉลิมพล
ด.ญ.กิติญาดา ชมเดือน

การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
ทอง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

นางสาวกฤติกา โสงขุนทด
นางสาวรุ่งอรุณ ประดิษฐ์กุล
นางสาวเสาวลักษณ์ อยู่สถิตย์

78 9-10 พฤศจิกายน ด.ญ.คริสต์มาส ชวลิตบารุง
2561
ด.ช.ธชภัค วงษาโรจน์
ด.ญ.พิมญาดา นิลวรรณา

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ
เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นายประวิทย์ นพรัตน์
8 จังหวัดราชบุรี
นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิษฏฐ์

79 9-10 พฤศจิกายน ด.ช.ณฐพงศ์ สิทธิการ
2561
ด.ช.นววิธ จันทราภรณื
ด.ช.เสฎฐวุฒิ ไกรนรา

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่
68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นายบุญลาภ กลิ่นอุบล
8 จังหวัดราชบุรี
นายประวิทย์ นพรัตน์

80 9-10 พฤศจิกายน ด.ญ.จีรนันท์ กรวิจารณ์ศิลป์
2561

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นายพรพจน์ ภูสี
8 จังหวัดราชบุรี

เกียรติบัตร

ลำดับ วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

ผลกำรแข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ

81 9-10 พฤศจิกายน ด.ช.พุฒิเมธ ปรีชานุมาศ
2561

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นางสาวอลิสา กุดาศรี
8 จังหวัดราชบุรี

82 9-10 พฤศจิกายน ด.ญ.ดาราพร พงศ์สุวรรณ
2561

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลเหรียญทอง เกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่
2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นายพัฒนา ธูปหอม
8 จังหวัดราชบุรี

83 9-10 พฤศจิกายน ด.ช.ภูชนะ ยางเยี่ยม
2561

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ เกียรติบัตร
เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นายพัฒนา ธูปหอม
8 จังหวัดราชบุรี

84 9-10 พฤศจิกายน ด.ช.หิรัญ เปลี่ยนพุม
2561

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ
ทอง

เกียรติบัตร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นายพรพจน์ ภูสี
8 จังหวัดราชบุรี

85 9-10 พฤศจิกายน ด.ญ.ปุญณิศา พัฒนประดิษฐ์
2561

การแข่งขัน "ศิลปสร้างสรรค์" ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ
ทอง

เกียรติบัตร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นายพรพจน์ ภูสี
8 จังหวัดราชบุรี

86 9-10 พฤศจิกายน ด.ช.จักรพันธ์ แสงใหญ่
2561
ด.ญ.วลาวัลย์ กิจสังสรรค์กุล

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ
ทอง

เกียรติบัตร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นางประไพ แก้วจีน
8 จังหวัดราชบุรี
นางสาวพัชรินทร์ วาณิชพิเชียร

87 9-10 พฤศจิกายน ด.ญ.กมลวรรณ รอดเทภัย
2561
ด.ญ.ชลธิชา ฉิ่งดี
ด.ญ.รสิกา เสมทับ

การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคยง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ
ทอง

เกียรติบัตร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นายศักดิ์ชัย สว่างงาม
8 จังหวัดราชบุรี
นางสุรพี ร อินทรธนี

88 9-10 พฤศจิกายน ด.ช.สิปปกร ลายจาปา
2561

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ
ทอง

เกียรติบัตร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นายพรพจน์ ภูสี
8 จังหวัดราชบุรี

89 9-10 พฤศจิกายน ด.ช.นันทพงศ์ หรั่งช้าง
2561
ด.ช.อธิป บุญรัตน์
ด.ญ.อลิสลา วอนเพียร
ด.ช.เกศกนก ทองอ่อน
ด.ญ.แพรวลี ทองล่า

การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ
ทอง

เกียรติบัตร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นางประไพ แก้วจีน
8 จังหวัดราชบุรี
นางสาวพัชรินทร์ วาณิชพิเชียร

90 9-10 พฤศจิกายน ด.ญ.ธัญวรัตน์ ป้อมสิงห์
2561
ด.ญ.ประภาสิริ ทองอิ่ม

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (6บาท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่
68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ
ทอง

เกียรติบัตร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นางสาวเทียมจันทร์ เง็กคร้อย
8 จังหวัดราชบุรี

ลำดับ วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

ผลกำรแข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ

91 9-10 พฤศจิกายน ด.ญ.ณัชฎาพร เรืองฤทธิ์
2561

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ
ทอง

เกียรติบัตร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นายพรพจน์ ภูสี
8 จังหวัดราชบุรี

92 9-10 พฤศจิกายน ด.ช.ธราธิป ศรีสุวัฒโนทัย
2561

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ
เงิน

เกียรติบัตร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นางธิชญา จิตต์เจริญ
8 จังหวัดราชบุรี

93 9-10 พฤศจิกายน ด.ญ.ปาณิศรา ตันเจริญศิริรัตน์
2561

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ
เงิน

เกียรติบัตร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นายพัฒนา ธูปหอม
8 จังหวัดราชบุรี

94 9-10 พฤศจิกายน ด.ญ.ดาราพร พงศ์สุวรรณ
2561

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ
เงิน

เกียรติบัตร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นางสาวอลิสา กุดาศรี
8 จังหวัดราชบุรี

95 9-10 พฤศจิกายน ด.ญ.ชนิดา บุญบารุง
2561
ด.ญ.ปุญณิศา บัณฑิตพรรณ
ด.ช.พงตกานต์ เฮี้ยงเอี้ยง

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง

เกียรติบัตร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นางกังสดาล เกียรติศิริ
8 จังหวัดราชบุรี
นางสาวเทียมจันทร์ เง็กคร้อย

96 9-10 พฤศจิกายน ด.ญ.ชลิษา รัตนโภคากุล
2561

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง

เกียรติบัตร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นางสาวเทียมจันทร์ เง็กคร้อย
8 จังหวัดราชบุรี

97 9-10 พฤศจิกายน ด.ญ.กรณ์พิชชา บุตรธรรม
2561
ด.ญ.ชมพูนุช โพธิ์ล้อม

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง

เกียรติบัตร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นางสาวจรรยาภรณ์ หนูสิงห์
8 จังหวัดราชบุรี
นางสาววนิดา จันทร์งาม

98 9-10 พฤศจิกายน ด.ญ.ณัชชา เจริญลิบ
2561

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง

เกียรติบัตร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นายพัฒนา ธูปหอม
8 จังหวัดราชบุรี

99 9-10 พฤศจิกายน น.ส.ธิดารัตน์ แซ่เฮ้ง
2561
น.ส.ปวีณนุช จีนอิ่ม
ด.ญ.อักษร สวัสดิสูงเนิน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง

เกียรติบัตร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นายบุญลาภ กลิ่นอุบล
8 จังหวัดราชบุรี
นายประวิทย์ นพรัตน์

100 9-10 พฤศจิกายน ด.ช.โภคิน อ้นพันธุ์
2561

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา

ได้เข้าร่วม

เกียรติบัตร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นางวรรณวลี อารมย์สุขโข
8 จังหวัดราชบุรี

101 9-10 พฤศจิกายน ด.ญ.ปัทมาภรณ์ ห้วยหงษ์ทอง
2561
ด.ญ.ลลิตา ขาวเอี่ยม

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ได้เข้าร่วม

เกียรติบัตร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นายวรา ขันธ์เครือ
8 จังหวัดราชบุรี
นายสมชาย ล่าทา

ลำดับ วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

ผลกำรแข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ

102 20 พฤศจิกายน ด.ช.ศิรชัช พิมพ์ตรา
2561

การแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรสามัญ งานการ
แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3
ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ลาดับที่ 2 คะแนน 90
คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรตบัตร
ระดับ เหรียญทอง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางสาวหนึ่งฤทัย เปรมนิ่ม
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

103 20 พฤศจิกายน ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ
2561

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานการ
แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3
ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ลาดับที่ 1 คะแนน 92.20
คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญทอง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นายพัฒนา ธูปหอม
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

104 20 พฤศจิกายน ด.ญ.ฐานิสรา เชี่ยวชาญ
2561
ด.ญ.จิรวดี ศรีคา
ด.ญ.บุญญาพร ชื่นใจ

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่
4-6 งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน
ครั้งที่3 ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ลาดับที่ 1 คะแนน
93.50 คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์
2562
กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานการแข่งขันทักษะ
วิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3 ประจาปีการศึกษา
2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ลาดับที่ 1 คะแนน 97 คะแนน แข่งขันต่อ
ระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญทอง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญทอง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางพรรษา ขันธ์เครือ
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

106 20 พฤศจิกายน ด.ญ.เพลงพิณ จันทร์มา
2561
ด.ญ.รัตติยาภรณ์ เสมา
ด.ญ.อัญชิษฐา เอดาสัย

การแข่งขันการทาหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานการแข่งขัน
ทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3 ประจาปี
การศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ลาดับที่ 1 คะแนน 86 คะแนน
แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญทอง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางพรรษา ขันธ์เครือ
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

107 20 พฤศจิกายน ด.ญ.วิลาสินีย์ ช่วงโชติ
2561
ด.ญ.สุธาสินี ใจมั่น
ด.ญ.เบญจวรรณ พ่วงแพ

การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานการแข่งขัน
ทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3 ประจาปี
การศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ลาดับที่ 2 คะแนน 86.20 คะแนน
แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญทอง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางดุษณีย์ ประทุมศิริ
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

108 20 พฤศจิกายน ด.ช.ณัชพล สิทธิสาร
2561

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
หลักสูตรสามัญ งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียน
เอกชน ครั้งที่3 ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ลาดับที่ 1
คะแนน 96.40 คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ วันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
Mrs.Dina Salomon
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

109 20 พฤศจิกายน ด.ญ.วลาวัลย์ กิจสังสรรค์กุล
2561
ด.ช.จักรพันธ์ แสงใหญ่

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ 1-3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) งานการ
แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3
ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ลาดับที่ 2 คะแนน 90
คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญทอง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางประไพ แก้วจีน
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

105 20 พฤศจิกายน ด.ญ.จุฑามาศ จงอักษร
2561

ลำดับ วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

ผลกำรแข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ

110 20 พฤศจิกายน ด.ช.พุฒิเมธ ปรีชานุมาศ
2561

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3
ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ลาดับที่ 2 คะแนน 84.75
คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญทอง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นายพัฒนา ธูปหอม
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

111 20 พฤศจิกายน ด.ญ.ชลิษา รัตนโภคากุล
2561

กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) งานการ
แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3
ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ลาดับที่ 2 คะแนน 87
คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญทอง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางสาวเทียมจันทร์ เง็กคร้อย
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

112 20 พฤศจิกายน ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ
2561

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3
ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ลาดับที่ 1 คะแนน 95.20
คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญทอง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นายพัฒนา ธูปหอม
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

113 20 พฤศจิกายน ด.ญ.คริสต์มาส ชวลิตบารุง
2561

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ 3(มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3
ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ลาดับที่ 1 คะแนน 61
คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญ
ทองแดง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

114 20 พฤศจิกายน ด.ช.ณฐพงศ์ สิทธิการ
2561
ด.ช.นววิธ จันทราภรณื
ด.ช.เสฎฐวุฒิ ไกรนรา

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษา รางวัลเกียรติบัตร
ปีที่ 1-3) งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับ เหรียญทอง
ครั้งที่3 ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ลาดับที่ 1 คะแนน
84.40 คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์
2562
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Scicene Show) ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่
รางวัลเกียรติบัตร
1-3) งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน
ระดับ เหรียญทอง
ครั้งที่3 ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ลาดับที่ 1 คะแนน
95.40 คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์
2562
กิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1-3 งานการแข่งขัน
รางวัลเกียรติบัตร
ทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3 ประจาปี
ระดับ เหรียญทอง
การศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นายบุญลาภ กลิ่นอุบล
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ นายประวิทย์ นพรัตน์
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางกัญญา ฉายาบรรณ์
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

117 20 พฤศจิกายน ด.ช.ภัคพงษ์ อุทัยแสน
2561

กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1-3 หลักสูตรสามัญ งาน
การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3
ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญทอง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางสาวจีรนุช ทาคา
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

118 20 พฤศจิกายน ด.ญ.อภิรดี น้าใจสุข
2561

กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ ระดับชั้น อนุบาลปีที่1-3 งานการแข่งขัน
ทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3 ประจาปี
การศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงิน

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางชุติมา สุถาพร
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

115 20 พฤศจิกายน ด.ช.นนทนันท์ นารี
2561
ด.ญ.สุธาสินีย์ เสตะพันธ์
ด.ญ.เบญญาภา ปานรัตน์
116 20 พฤศจิกายน ด.ญ.นรีกานต์ กลิ่นหอม
2561

ลำดับ วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

ผลกำรแข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ

119 20 พฤศจิกายน ด.ญ.ณัฐชา รัตนศิริรวัฒนกุล
2561
ด.ญ.ปุญญิสา ตันติปิธรรม
ด.ญ.ชาลิษา แหยมแก้ว
ด.ญ.อรณา แคโอชา
ด.ญ.รัตนณี ยุทธวิชัย
ด.ญ.กฤษติญา น้าใจตรง
ด.ญ.บุษกร บุตรพรม
ด.ญ.ณัฏฐธิดา บัวคลี่
ด.ญ.กชนุช เศรษฐมาตย์
ด.ญ.ณดาวัลย์ แซ่ลี้

การแข่งขันกายบริหาร ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1-3 งานการแข่งขันทักษะวิชาการและ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3 ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับ
จังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญเงิน

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางสาวศยามล ว่องแก้ว
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

120 20 พฤศจิกายน ด.ญ.ภัทรลดา นิรันตสุข
2561

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ 3
(มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
โรงเรียนเอกชน ครั้งที่3 ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญทอง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางโชคสกุล ปานดี
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

121 20 พฤศจิกายน ด.ช.จอมทัพ สุขศรี
2561

การแข่งขันอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 งานการแข่งขัน
ทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3 ประจาปี
การศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญเงิน

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางสุดารัตน์ ชาญเฉลิมชัย
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

122 20 พฤศจิกายน ด.ญ.พัทธนันท์ อาภาภรณ์
2561

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หลักสูตรสามัญ
งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3
ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญทอง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางนัชชา ฉันทตระกูลชัย
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

123 20 พฤศจิกายน ด.ญ.ศตายุ อ่าวสุคนธ์
2561

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานการแข่งขันทักษะ
วิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3 ประจาปีการศึกษา
2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียติบัตร
ระดับ เหรียญทอง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

124 20 พฤศจิกายน ด.ญ.กิติญาดา ชมเดือน
2561
ด.ญ.วลาวัลย์ กิจสังสรรค์กุล

กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานการแข่งขันทักษะ
วิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3 ประจาปีการศึกษา
2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญทอง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางเสาวลักษณ์ อยู่สถิตย์
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

125 20 พฤศจิกายน ด.ญ.ปวริศา ชลศฤงคาร
2561

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานการ
แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3
ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญทอง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางสาวฐิตินันท์ บวรเลิศสกุล
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

126 20 พฤศจิกายน ด.ญ.กัญญาณัฐ ม่วงพิน
2561

กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปี
ที่ 1-3) งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน
ครั้งที่3 ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียติบัตร
ระดับ เหรียญทอง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางสาวกังสดาล เกียรติศิริ
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

127 20 พฤศจิกายน ด.ช.ธราธิป ศรีสุวัฒโนทัย
2561

กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) งานการ
แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3
ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญทอง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางธิชญา จิตต์เจริญ
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ลำดับ วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

ผลกำรแข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ

128 20 พฤศจิกายน ด.ญ.จีรนันท์ กรวิจารณ์ศิลป์
2561

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) งานการ
แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3
ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญทอง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นายพรพจน์ ภูสี
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

129 20 พฤศจิกายน ด.ญ.ณัฐิดา หิรัญรุจิรัตน์
2561

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6
หลักสูตรสามัญ งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
โรงเรียนเอกชน ครั้งที่3 ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญเงิน

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางสาวอารีรัตน์ แย้มชื่น
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

130 20 พฤศจิกายน ด.ญ.ปัณฑิตา เชื้อดี
2561

การแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 หลักสูตรสามัญ งานการ
แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3
ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญเงิน

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางนัชชา ฉันทตระกูลชัย
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

131 20 พฤศจิกายน ด.ญ.รุ้งรดา ว่องพานิช
2561
ด.ช.ศักรินทร์ ชุนฟ้ง

การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้ ประถมศึกษาปีที่ 1-3
งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3
ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญเงิน

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางสาวพนิดา กิจเจริญ
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

132 20 พฤศจิกายน ด.ญ.ปณพร ฉุยเนย
2561

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 งานการแข่งขันทักษะ
วิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3 ประจาปีการศึกษา
2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญเงิน

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

133 20 พฤศจิกายน ด.ญ.ไกรพิชญ์ สุทธิพิพัฒน์
2561
ด.ญ.ลลิตา ขาวเอี่ยม

กิจกรรมการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่
1-3) งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน
ครั้งที่3 ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญเงิน

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นายวรา ขันธ์เครือ
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

134 20 พฤศจิกายน ด.ญ.พัทธนันท์ อาภาภรณ์
2561
ด.ญ.สุภสั สรา ตันวัฒนวิทย์
ด.ญ.สิรินดา มหาชนะวงศ์
ด.ญ.พรนภา แซ่ตัน
ด.ญ.กมลชนก ภักดี
ด.ญ.ณัทรอร โพธิ์บุตร
ด.ญ.ธนพร ลิขิตวรากูร
ด.ญ.ลักษณ์ธิดา จันทราภรณ์
ด.ญ.ภัสสรา ศรสินชัย
ด.ญ.สุภัสสร ตันวัฒนวิทย์

กิจกรรมแอโรบิค ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานการแข่งขันทักษะวิชาการและ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3 ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับ
จังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญเงิน

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นายธนิต สุวรรณลักษณ์
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

135 20 พฤศจิกายน ด.ญ.ศาสตราพิชญา นันทสิริศิลป์
2561
ด.ช.อนุธิดา เพ็ชรทอง

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ(Presentation) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6
งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3
ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญ
ทองแดง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางสาวพนิดา กิจเจริญ
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

136 20 พฤศจิกายน ด.ญ.กรณ์พิชชา บุตรธรรม
2561
ด.ญ.ชมพูนุช โพธิ์ล้อม

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 )
หลักสูตรสามัญ งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
โรงเรียนเอกชน ครั้งที่3 ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญ
ทองแดง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางสาวจรรยาภรณ์ หนูสิงห์
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ลำดับ วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

ผลกำรแข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ

137 20 พฤศจิกายน ด.ญ.ปุญณิศา บัณฑิตพรรณ
2561
ด.ญ.ธนิตา บุญบารุง
ด.ช.พงตกานต์ เฮี้ยงเอี้ยง

การแข่งขันการทาหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) งาน
การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3
ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญ
ทองแดง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางกังสดาล เกียรติศิริ
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

138 20 พฤศจิกายน ด.ช.พิตตินันท์ เชี่ยวชาญอภิกุล
2561

การแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานการแข่งขันทักษะวิชาการ
และประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3 ประจาปีการศึกษา 2561
ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับ ชมเชย

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางสาวปัทมา คล้าเจริญ
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

139 20 พฤศจิกายน ด.ช.โภคิน อ้นพันธุ์
2561

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) งานการแข่งขัน
ทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3 ประจาปี
การศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเข้าร่วมแข่งขัน

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางศรีไพร หนูเกตุ
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

140 20 พฤศจิกายน ด.ญ.ปารถนา เจริญรักษา
2561

การแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) หลักสูตรสามัญ รางวัลเกียรติบัตร
งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ ระดับเข้าร่วมแข่งขัน
3 ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางสาวพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

141 20 พฤศจิกายน ด.ญ.ณัทรารัตน์ ง่วนกิม
2561

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 งานการแข่งขันทักษะวิชาการ
และประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่3 ประจาปีการศึกษา 2561
ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
นางสาวปัทมา คล้าเจริญ
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

142 17 ธันวาคม 2561 ด.ญ.กัญฐิกา หลีเกษม

การแข่งขันประกวดภาพระบายสี หัวข้อ พระเยซูเจ้าที่ฉันรู้จัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ระดับสังฆมณฑล

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร/เงิน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม นางสาวสุมาส ทรัพย์เย็น
รางวัล1500
แผนกพระคัมภีร์

143 17 ธันวาคม 2561 ด.ญ.ปุญญิศา พัฒนประดิษฐ์

การแข่งขันประกวดภาพระบายสี หัวข้อ พระเยซูเจ้าที่ฉันรู้จัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับสังฆมณฑล

ชมเชย

เกียรติบัตร/เงิน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม นางสาวสุมาส ทรัพย์เย็น
รางวัล500
แผนกพระคัมภีร์

144 25-27 ธันวาคม ด.ญ.จุฑามาศ จงอักษร
2561

การแข่งขัดคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดัชั้น ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

รางวัลระดับเหรียญ
ทอง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางพรรษา ขันธ์เครือ
กระทรวงศึกษาธิการ

145 25-27 ธันวาคม ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ
2561

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561

รางวัลระดับเหรียญ
ทอง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวเพ็ญนภา ไกรราษฎร์
กระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเข้าร่วมแข่งขัน

ลำดับ วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

ผลกำรแข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ

146 25-27 ธันวาคม ด.ญ.กัญญณัฐ เศรษฐกร
2561
ด.ช.กันต์ธรวรรธน์ กุลพรทานุทัต
ด.ช.ปรเมศวร์ นาคขะโหนง
ด.ญ.พรรณภัทร แพงแก้ว
ด.ญ.ภัคกร จันทร์ดี
ด.ญ.ศิตา วชิรกุลกิติ
ด.ช.สหภูมิ อินทแสน
ด.ญ.สิทธิสินี ม่วงเจริญ
ด.ญ.อรัฐษร เล้าเจริญฤทธิกุล
ด.ญ.อัลทาช่า สกุลณา
ด.ญ.เบญญาภา เรืองหิรัญวนิช
ด.ญ.ไตรลักษณ์ แสงมาลา

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งาน รางวัลระดับเหรียญ
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ทอง รองชนะเลิศ
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
อันดับที่ ๑

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล
กระทรวงศึกษาธิการ
นายพัฒนา ธูปหอม
นางสาวพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์
นางสาวสุธีรา เตี้ยมเครือ

147 25-27 ธันวาคม ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ
2561

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561

รางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพัฒนา ธูปหอม
กระทรวงศึกษาธิการ

148 25-27 ธันวาคม ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ
2561

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561

รางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพัฒนา ธูปหอม
กระทรวงศึกษาธิการ

149 25-27 ธันวาคม ด.ญ.กัญญาณัฐ ม่วงพิน
2561

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

รางวัลระดับเหรียญ
เงิน

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางกังสดาล เกียรติศิริ
กระทรวงศึกษาธิการ

150 25-27 ธันวาคม ด.ช.ณัชพล สิทธิสาร
2561

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561

รางวัลระดับเหรียญ
ทอง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Mrs.Dina Salomon
กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

ผลกำรแข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ

151 25-27 ธันวาคม ด.ญ.ณัฐชยา กระแสโสม
2561
ด.ญ.ณัฐชา ช่วยชูเชิด
ด.ช.นิธิวัฒน์ จงวิจิตร
ด.ญ.บุตรดี ศรีนวล
ด.ช.ปฏิพล สุขสา
ด.ช.ปวร ใจมั่น
ด.ช.ปิยภัทร ผ่องใส
ด.ญ.มนธิสา กาญจนฉายา
ด.ญ.มัลลิกา สุขประเสริฐ
ด.ญ.ลภัสรดา จิตรานนท์
ด.ช.สายชล พัดนาค
ด.ญ.อุไรพร แดงสี

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งาน รางวัลระดับเหรียญ
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
เงิน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล
กระทรวงศึกษาธิการ
นายพัฒนา ธูปหอม
นางสาวพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์
นางสาวสุธีรา เตี้ยมเครือ

152 25-27 ธันวาคม ด.ญ.ภัทรลดา นิรันตสุข
2561

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

รางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวโชคสกุล ปานดี
กระทรวงศึกษาธิการ

153 25-27 ธันวาคม ด.ช.นนทนันท์ นารี
2561
ด.ญ.สุธาสินีย์ เสตะพันธ์
ด.ญ.เบญญาภา ปานรัตน์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

รางวัลระดับเหรียญ
ทอง

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายประวิทย์ นพรัตน์
กระทรวงศึกษาธิการ
นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิษฏฐ์

154 25-27 ธันวาคม ด.ญ.ภาวดี วิศวงษ์
2561

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561

เข้าร่วม

เกียรติบัตร

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร
กระทรวงศึกษาธิการ

155 9 มกราคม 2562 ด.ญ. จีรนันท์ กรวิจารย์ศิลป์

กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1000 บาท
ให้กับ ด.ญ. จีรนันท์ กรวิจารศิลป์ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น "เด็กและเยาวชนดีเด่น" เนื่องใน
โอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติ
ไมตรี ทาเนียบรัฐบาล

เด็กและเยาวชน
ดีเด่น

โล่ /เกียรติ
บัตร/
ทุนการศึกษา
1,000

จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ
มอบ ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล

นายบุญลาภ กลิ่นอุบล

156 12 มกราคม 2562 ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบโล่เกียรติคุณ เกียรติ
บัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 5000 บาท ให้ ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ เด็ก
ดีเด่น ประจาปี 2562 ให้ไว้ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม 2562 มอบ
โดย พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

เด็กดีเด่น

โล่ เกียรติบัตร
เข็มเกียรติคุณ
และ
ทุนการศึกษา
5,000 บาท

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์

นายบุญลาภ กลิ่นอุบล

157

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันว่ายน้าฟรีสไตล์ / ท่าผีเสื้อ / ท่ากรรเชียง รองชนะเลิศอันดับ 1
50 เมตร ชาย ในรายการของ จ.ราชบุรี

เกียรติบัตร/
เหรียญ

จ.ราชบุรี

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

ไม่ระบุวันแข่ง ด.ช.ตรีชนาการ สกุลณี

ลำดับ วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

ผลกำรแข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ

158 23 มกราคม 2562 ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ
(มอบที่โรงเรียน)

การประกวดขับร้อง Singing with Backing Track. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กิจกรรมฉลองคริสต์มาสประจาปี 2561 ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ถ้วยชนะเลิศ

ถ้วย/เกียรติ
บัตร/เงินรางวัล
2,000 บาท

ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล
นายพัฒนา ธูปหอม

159 22 มกราคม 2562 ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ
(มอบที่โรงเรียน)

การประกวดขับร้อง Singing with Backing Track. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัล
ชมเชย กิจกรรมฉลองคริสต์มาสประจาปี 2561 ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อาเภอ
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ชมเชย

เกียรติบัตร

ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล
นายพัฒนา ธูปหอม

160 24 มกราคม 2562 ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ
(มอบที่โรงเรียน) ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ

เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการ
ประกวดร้องเพลง ประเภท สากล งานคอนเสิร์ต Bridge Nine Singing Contest
2018 ปี 6 จัดโดย บริษัท บริดจ์ ไนน์ จากัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
2561

ถ้วยชนะเลิศ

ถ้วย/เงินรางวัล
25,000 บาท

มอบโดยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ใน นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล
พระบรมราชูปถัมภ์
นายพัฒนา ธูปหอม
จัดโดย บริษัท บริดจ์ ไนนท์ จากัด

