รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
ลำดับ
วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

ผลกำรแข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ

1

19-24 มีนาคม
2561

นางสาวภัทรลดา แก้วกระจ่าง

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-29 มีนาคม
เหรียญ/เกียรติ
รองชนะเลิศอันดับ 2
2561 โรงเรียนธีรศาสตร์ส่งนักกีฬาตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขัน 4 คน
บัตร

จังหวัดน่าน

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

2

19-24 มีนาคม
2561

นายชาติสุทธิ อินทสุวรรณ

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

เข้าร่วม

-

จังหวัดน่าน

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

3

19-24 มีนาคม
2561

นางสาวนฤมล แซ่ตั้น

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

เข้าร่วม

-

จังหวัดน่าน

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

4

19-24 มีนาคม
2561

เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ

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

เข้าร่วม

-

จังหวัดน่าน

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

5

3 มีนาคม 2561

ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีสวุ รรณ์

มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ในรายการวิถีเพชรเทควันโดแชมป์เปี้ย
นชิพครั้งที่2 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561

ชนะเลิศ

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

6

3 มีนาคม 2561

ด.ช.กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์

มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ในรายการวิถีเพชรเทควันโดแชมป์เปี้ย
นชิพครั้งที่2 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562

ชนะเลิศ

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

7

3 มีนาคม 2561

ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ

มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ในรายการวิถีเพชรเทควันโดแชมป์เปี้ย
นชิพครั้งที่2 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561

รองชนะเลิศอันดับ 1

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

8

3 มีนาคม 2561

ด.ช.โภคิน อ ้นพันธุ์

มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ในรายการวิถีเพชรเทควันโดแชมป์เปี้ย
นชิพครั้งที่2 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561

รองชนะเลิศอันดับ 1

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

9

3 มีนาคม 2561

ด.ช.ปริญวัฒน์ ทองขาว

มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ในรายการวิถีเพชรเทควันโดแชมป์เปี้ย
นชิพครั้งที่2 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561

รองชนะเลิศอันดับ 1

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

10

3 มีนาคม 2561

ด.ญ.อรวรา แสงทอง

มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ในรายการวิถีเพชรเทควันโดแชมป์เปี้ย
นชิพครั้งที่2 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561

รองชนะเลิศอันดับ 1

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

11

3 มีนาคม 2561

ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ

มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ในรายการวิถีเพชรเทควันโดแชมป์เปี้ย
นชิพครั้งที่2 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561

รองชนะเลิศอันดับ 2

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

12

3 มีนาคม 2561

ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย

มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ในรายการวิถีเพชรเทควันโดแชมป์เปี้ย
นชิพครั้งที่2 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561

รองชนะเลิศอันดับ 2

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

13

3 มีนาคม 2561

ด.ช.นิตก
ิ ร รุ่งกระจ่าง

มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ในรายการวิถีเพชรเทควันโดแชมป์เปี้ย
นชิพครั้งที่2 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561

รองชนะเลิศอันดับ 2

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

14

3 มีนาคม 2561

ด.ญ.พรนภา นาทา

มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ในรายการวิถีเพชรเทควันโดแชมป์เปี้ย
นชิพครั้งที่2 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561

รองชนะเลิศอันดับ 2

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
ลำดับ
วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

ผลกำรแข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ

15 28 เมษายน 2561 ด.ญ.อรวรา แสงทอง

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

รางวัลชนะเลิศ

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

16 28 เมษายน 2561

ด.ช.ณั ฐภัทร นาคโขนง

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

รางวัลชนะเลิศ

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

17 28 เมษายน 2561

ด.ช.วรั ท สุขการณ์

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

รางวัลชนะเลิศ

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

18 28 เมษายน 2561

ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีสวุ รรณ์

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

รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญ/เกียรติ
อันดับ 1
บัตร

ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

19 28 เมษายน 2561

ด.ช.โภคิน อ ้นพันธุ์

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

รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญ/เกียรติ
อันดับ 1
บัตร

ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

20 28 เมษายน 2561

ด.ช.กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์

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

รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญ/เกียรติ
อันดับ 2
บัตร

ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

21 28 เมษายน 2561

ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย

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

รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญ/เกียรติ
อันดับ 2
บัตร

ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

22 28 เมษายน 2561

ด.ช.ปริญวัฒน์ ทองขาว

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

รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญ/เกียรติ
อันดับ 2
บัตร

ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

23 28 เมษายน 2561

ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวฒ
ั น์

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

รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญ/เกียรติ
อันดับ 2
บัตร

ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

24

4 มิถุนายน 2561 ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ

การแข่งขันร้องเพลงรายการ NEW STAR AURA SHINE ชิงด้วยเกียรติยศ จาก
สมาคม แม่บ้านตารวจ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

รางวัลนักร้องยอด
เยี่ยมชาย

ถ้วย

จากสมาคม แม่บ้านตารวจ

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

25

4 มิถุนายน 2561 ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ

การแข่งขันร้องเพลงรายการ NEW STAR AURA SHINE ชิงด้วยเกียรติยศ จาก
สมาคม แม่บ้านตารวจ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

รางวัลนักร้องดีเด่น

ถ้วย

จากสมาคม แม่บ้านตารวจ

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

26 23 มิถุนายน 2561 ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ

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

นักกีฬายอดเยี่ยม

ถ้วย

ณ สนาม ทรูอารีน่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

27 23 มิถุนายน 2561 ด.ช.สุนธวา สินสุข

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

นักกีฬายอดเยี่ยม

ถ้วย

ณ สนาม ทรูอารีน่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

28 23 มิถุนายน 2561 ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์

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

ชนะเลิศ

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ สนาม ทรูอารีน่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

29 23 มิถุนายน 2561 ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ

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

ชนะเลิศ

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ สนาม ทรูอารีน่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
ลำดับ
วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

30 23 มิถุนายน 2561 ด.ญ.อรวรา แสงทอง

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

31 20 มิถุนายน 2561 ทีมนักฟุตบอลโรงเรียน

การแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจาปี 2561 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
เทศบาลตาบลลูกแก

ผลกำรแข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ชนะเลิศ

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ สนาม ทรูอารีน่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

รองชนะเลิศอันดับ 1

ถ้วย

เทศบาตาบลลูกแก

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ
นายธนิต สุวรรณลักษณ์
นายสมชาย ล่าทา

32

17 กรกฎาคม
2561

ด.ช.นนทนันท์ นารี

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) จากองค์การพิพิธพันธ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศและ
เป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศที่อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร

อพวช.

นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
นายประวิทย์ นพรัตน์
นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

33

17 กรกฎาคม
2561

ด.ญ.ปิยากร เอี่ยมหรุ่น

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) จากองค์การพิพิธพันธ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศและ
เป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศที่อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร

อพวช.

นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
นายประวิทย์ นพรัตน์
นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

34

17 กรกฎาคม
2561

ด.ญ.สุธาสินีย์ เสตะพันธ์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) จากองค์การพิพิธพันธ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศและ
เป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศที่อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร

อพวช.

นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
นายประวิทย์ นพรัตน์
นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

35

23 กรกฎาคม
2561

ด.ญ.ฐานิสรา เชี่ยวชาญ

รายการการแข่งขัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ระดับประถม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7000 บาท

36

23 กรกฎาคม
2561

ด.ญ.จิรวดี ศรีคา

รายการการแข่งขัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ระดับประถม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7000 บาท

37

23 กรกฎาคม
2561

ด.ญ.บุญญาพร ชื่นใจ

รายการการแข่งขัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ระดับประถม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7000 บาท

ด.ญ.ธิดารัตน์ แซ่เฮ้ง

รายการการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ภาคกลาง เงินรางวัล 10,000 บาท เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และได้เป็นตัวแทน
ไปแข่งขันต่อ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร/เงิน
นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
รางวัล 10,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี นายประวิทย์ นพรัตน์
บาท
นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

ด.ญ.เกศกนก ทองอ่อน

รายการการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ภาคกลาง เงินรางวัล 10,000 บาท เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และได้เป็นตัวแทน
ไปแข่งขันต่อ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร/เงิน
นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
รางวัล 10,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี นายประวิทย์ นพรัตน์
บาท
นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

38

39

24 กรกฎาคม
2561

24 กรกฎาคม
2561

เกียรติบัตร/เงิน
รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล 7,000
บาท
เกียรติบัตร/เงิน
รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล 7,000
บาท
เกียรติบัตร/เงิน
รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล 7,000
บาท

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
กาญจนบุรี

นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล
นางสาวมัณฑณา พงษ์พินิจภิญโญ

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
กาญจนบุรี

นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล
นางสาวมัณฑณา พงษ์พินิจภิญโญ

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
กาญจนบุรี

นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล
นางสาวมัณฑณา พงษ์พินิจภิญโญ

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
ลำดับ
วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

40

24 กรกฎาคม
2561

ด.ญ.เบญญาภา ปานรัตน์

41

29 กรกฎาคม
2561

ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์

42

29 กรกฎาคม
2561

43

29 กรกฎาคม
2561

44

29 กรกฎาคม
2561

45

29 กรกฎาคม
2561

46

29 กรกฎาคม
2561

47

29 กรกฎาคม
2561

48

29 กรกฎาคม
2561

49

29 กรกฎาคม
2561

50

29 กรกฎาคม
2561

51

29 กรกฎาคม
2561

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

ผลกำรแข่งขัน

รายการการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ภาคกลาง เงินรางวัล 10,000 บาท เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และได้เป็นตัวแทน
ไปแข่งขันต่อ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร/เงิน
นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
รางวัล 10,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี นายประวิทย์ นพรัตน์
บาท
นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

ชนะเลิศ

เหรียญ/เกียรติ สถานที่แข่งขัน ณ. ศาลาประชาคม อาเภอ
นายธนิต สุวรรณลักษณ์
บัตร
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ชนะเลิศ

เหรียญ/เกียรติ สถานที่แข่งขัน ณ. ศาลาประชาคม อาเภอ
นายธนิต สุวรรณลักษณ์
บัตร
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ชนะเลิศ

เหรียญ/เกียรติ สถานที่แข่งขัน ณ. ศาลาประชาคม อาเภอ
นายธนิต สุวรรณลักษณ์
บัตร
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 1

เหรียญ/เกียรติ สถานที่แข่งขัน ณ. ศาลาประชาคม อาเภอ
นายธนิต สุวรรณลักษณ์
บัตร
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2

เหรียญ/เกียรติ สถานที่แข่งขัน ณ. ศาลาประชาคม อาเภอ
นายธนิต สุวรรณลักษณ์
บัตร
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2

เหรียญ/เกียรติ สถานที่แข่งขัน ณ. ศาลาประชาคม อาเภอ
นายธนิต สุวรรณลักษณ์
บัตร
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2

เหรียญ/เกียรติ สถานที่แข่งขัน ณ. ศาลาประชาคม อาเภอ
นายธนิต สุวรรณลักษณ์
บัตร
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2

เหรียญ/เกียรติ สถานที่แข่งขัน ณ. ศาลาประชาคม อาเภอ
นายธนิต สุวรรณลักษณ์
บัตร
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ซึ่งในรายการ
เดียวกันนี้ยังได้มีการคัดตัวแทนจังหวัดในรายการเยาวชนแห่งชาติเพื่อแข่งขันใน
ระดับภาคต่อไป
รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ซึ่งในรายการ
ด.ช.ธันตะวัน อิ่มทรัพย์
เดียวกันนี้ยังได้มีการคัดตัวแทนจังหวัดในรายการเยาวชนแห่งชาติเพื่อแข่งขันใน
ระดับภาคต่อไป
รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ซึ่งในรายการ
ด.ช.กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์ เดียวกันนี้ยังได้มีการคัดตัวแทนจังหวัดในรายการเยาวชนแห่งชาติเพื่อแข่งขันใน
ระดับภาคต่อไป
รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ซึ่งในรายการ
ด.ช.วรัท สุขการณ์
เดียวกันนี้ยังได้มีการคัดตัวแทนจังหวัดในรายการเยาวชนแห่งชาติเพื่อแข่งขันใน
ระดับภาคต่อไป
รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ซึ่งในรายการ
ด.ช.สุนธวา สินสุข
เดียวกันนี้ยังได้มีการคัดตัวแทนจังหวัดในรายการเยาวชนแห่งชาติเพื่อแข่งขันใน
ระดับภาคต่อไป
รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ซึ่งในรายการ
ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์
เดียวกันนี้ยังได้มีการคัดตัวแทนจังหวัดในรายการเยาวชนแห่งชาติเพื่อแข่งขันใน
ระดับภาคต่อไป
รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ซึ่งในรายการ
ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ
เดียวกันนี้ยังได้มีการคัดตัวแทนจังหวัดในรายการเยาวชนแห่งชาติเพื่อแข่งขันใน
ระดับภาคต่อไป
รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ซึ่งในรายการ
ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง
เดียวกันนี้ยังได้มีการคัดตัวแทนจังหวัดในรายการเยาวชนแห่งชาติเพื่อแข่งขันใน
ระดับภาคต่อไป
รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ซึ่งในรายการ
ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์
เดียวกันนี้ยังได้มีการคัดตัวแทนจังหวัดในรายการเยาวชนแห่งชาติเพื่อแข่งขันใน
ระดับภาคต่อไป
รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ซึ่งในรายการ
ด.ช.โภคิน อ้นพันธุ์
เดียวกันนี้ยังได้มีการคัดตัวแทนจังหวัดในรายการเยาวชนแห่งชาติเพื่อแข่งขันใน
ระดับภาคต่อไป
รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ซึ่งในรายการ
ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ
เดียวกันนี้ยังได้มีการคัดตัวแทนจังหวัดในรายการเยาวชนแห่งชาติเพื่อแข่งขันใน
ระดับภาคต่อไป

ได้เป็นตัวแทน
จังหวัดเพื่อแข่งขัน
ระดับภาคต่อไป
ได้เป็นตัวแทน
จังหวัดเพื่อแข่งขัน
ระดับภาคต่อไป
ได้เป็นตัวแทน
จังหวัดเพื่อแข่งขัน
ระดับภาคต่อไป

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ

สถานที่แข่งขัน ณ. ศาลาประชาคม อาเภอ
นายธนิต สุวรรณลักษณ์
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
สถานที่แข่งขัน ณ. ศาลาประชาคม อาเภอ
นายธนิต สุวรรณลักษณ์
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
สถานที่แข่งขัน ณ. ศาลาประชาคม อาเภอ
นายธนิต สุวรรณลักษณ์
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
ลำดับ
วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

52

29 กรกฎาคม
2561

ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์

53

29 กรกฎาคม
2561

ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ

รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

ผลกำรแข่งขัน

รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ซึ่งในรายการ
เดียวกันนี้ยังได้มีการคัดตัวแทนจังหวัดในรายการเยาวชนแห่งชาติเพื่อแข่งขันใน
ระดับภาคต่อไป
รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ซึ่งในรายการ
เดียวกันนี้ยังได้มีการคัดตัวแทนจังหวัดในรายการเยาวชนแห่งชาติเพื่อแข่งขันใน
ระดับภาคต่อไป

ได้เป็นตัวแทน
จังหวัดเพื่อแข่งขัน
ระดับภาคต่อไป
ได้เป็นตัวแทน
จังหวัดเพื่อแข่งขัน
ระดับภาคต่อไป

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ

สถานที่แข่งขัน ณ. ศาลาประชาคม อาเภอ
นายธนิต สุวรรณลักษณ์
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
สถานที่แข่งขัน ณ. ศาลาประชาคม อาเภอ
นายธนิต สุวรรณลักษณ์
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

54

มอบที่ รร วันที่ 7
ด.ญ.กชกร พุฒศรี
สิงหาคม 2561

การแข่งขันประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 18 ภายใต้คาขวัญ "ความ
เมตตามีความสาคัญ" ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ชมเชย

เกียรติบัตร

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์
นายพรพจน์ ภูสี

55

มอบที่ รร วันที่ 7
ด.ญ.ณัฐพร จิตบรรจง
สิงหาคม 2561

การแข่งขันประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 18 ภายใต้คาขวัญ "ความ
เมตตามีความสาคัญ" ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ชมเชย

เกียรติบัตร

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์
นายพรพจน์ ภูสี

56

มอบที่ รร วันที่ 7
ด.ญ.ปวริศา ชลศฤงคาร
สิงหาคม 2561

การแข่งขันประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 18 ภายใต้คาขวัญ "ความ
เมตตามีความสาคัญ" ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ชมเชย

เกียรติบัตร

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์
นายพรพจน์ ภูสี

57

มอบที่ รร วันที่ 7
ด.ญ.อริษา แหยมแก้ว
สิงหาคม 2561

การแข่งขันประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 18 ภายใต้คาขวัญ "ความ
เมตตามีความสาคัญ" ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ชมเชย

เกียรติบัตร

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์
นายพรพจน์ ภูสี

58 11 สิงหาคม 2561 ด.ช.ปุณยวัฒน์ โพธินันทวงศ์

การแข่งขันเทควันโดรายการไทเกอร์ไทยซองคิยองคัพครั้งที่ 14 เมื่อวันเสาร์ที่ 11
สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ชนะเลิศ

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

59 11 สิงหาคม 2561 ด.ญ.อรวรา แสงทอง

การแข่งขันเทควันโดรายการไทเกอร์ไทยซองคิยองคัพครั้งที่ 14 เมื่อวันเสาร์ที่ 11
สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ชนะเลิศ

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

60 11 สิงหาคม 2561 ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์

การแข่งขันเทควันโดรายการไทเกอร์ไทยซองคิยองคัพครั้งที่ 14 เมื่อวันเสาร์ที่ 11
สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 1

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

61 11 สิงหาคม 2561 ด.ช.สุนธวา สินสุข

การแข่งขันเทควันโดรายการไทเกอร์ไทยซองคิยองคัพครั้งที่ 14 เมื่อวันเสาร์ที่ 11
สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 1

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

62 11 สิงหาคม 2561 ด.ช.นิติกร รุ่งกระจ่าง

การแข่งขันเทควันโดรายการไทเกอร์ไทยซองคิยองคัพครั้งที่ 14 เมื่อวันเสาร์ที่ 11
สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 1

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

63 11 สิงหาคม 2561 ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ

การแข่งขันเทควันโดรายการไทเกอร์ไทยซองคิยองคัพครั้งที่ 14 เมื่อวันเสาร์ที่ 11
สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 1

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

64 11 สิงหาคม 2561 ด.ช.โภคิน อ้นพันธุ์

การแข่งขันเทควันโดรายการไทเกอร์ไทยซองคิยองคัพครั้งที่ 14 เมื่อวันเสาร์ที่ 11
สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 1

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
ลำดับ
วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

ผลกำรแข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ

65 11 สิงหาคม 2561 ด.ช.กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์

การแข่งขันเทควันโดรายการไทเกอร์ไทยซองคิยองคัพครั้งที่ 14 เมื่อวันเสาร์ที่ 11
สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

66 11 สิงหาคม 2561 ด.ช.ปรีดา วรพิทักษ์กุล

การแข่งขันเทควันโดรายการไทเกอร์ไทยซองคิยองคัพครั้งที่ 14 เมื่อวันเสาร์ที่ 11
สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

67 11 สิงหาคม 2561 ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย

การแข่งขันเทควันโดรายการไทเกอร์ไทยซองคิยองคัพครั้งที่ 14 เมื่อวันเสาร์ที่ 11
สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

68 11 สิงหาคม 2561 ด.ช.วิษญ นิยมวงษ์

การแข่งขันเทควันโดรายการไทเกอร์ไทยซองคิยองคัพครั้งที่ 14 เมื่อวันเสาร์ที่ 11
สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

69 11 สิงหาคม 2561 ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง

การแข่งขันเทควันโดรายการไทเกอร์ไทยซองคิยองคัพครั้งที่ 14 เมื่อวันเสาร์ที่ 11
สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

มอบที่ รร วันที่
70
ด.ญ.พัชรเนตร ชื่นจารัส
20 สิงหาคม 2561

การแข่งขันตอบคาถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 24 ระดับจังหวัด ของสโมสรไลออนส์
ภาค 310 ดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,800
บาท

สโมสรไลออนส์ ภาค310 ดี

นางกังสดาล เกียรติศิริ

สโมสรไลออนส์ ภาค310 ดี

นางกังสดาล เกียรติศิริ

สโมสรไลออนส์ ภาค310 ดี

นางกังสดาล เกียรติศิริ

จังหวัดราชบุรี

นายบุญลาภ กลิ่นอุบล
ครูผู้รับผิดชอบ

71

มอบที่ รร วันที่
ด.ญ.วรัญญา ทองคา
20 สิงหาคม 2561

72

มอบที่ รร วันที่
ด.ญ.ธนพร เฮงฮู้
20 สิงหาคม 2561

73 21 สิงหาคม 2561 ด.ญ.จีรนันท์ กรวิจารณ์ศิลป์

การแข่งขันตอบคาถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 24 ระดับจังหวัด ของสโมสรไลออนส์
ภาค 310 ดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,800
บาท
การแข่งขันตอบคาถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 24 ระดับจังหวัด ของสโมสรไลออนส์
ภาค 310 ดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,800
บาท
ได้รับการคัดเลือกเป็น "คนดีศรีราชบุรี" ประจาปี 2561 งานสมัชชาคุณธรรมจังหวัด
ราชบุรี โครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม โดย นายชญาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี

เหรียญ/เกียรติ
บัตร/ถ้วย/เงิน
รองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัล 1,800
บาท
เหรียญ/เกียรติ
บัตร/ถ้วย/เงิน
รองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัล 1,800
เหรียบาท
ญ/เกียรติ
บัตร/ถ้วย/เงิน
รองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัล 1,800
บาท
ได้รับคัดเลือก

74 21 สิงหาคม 2561 ด.ญ.ธิดารัตน์ แซ่เฮ้ง

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

ชมเชย
ระดับประเทศ

75 21 สิงหาคม 2561 ด.ญ.เกศกนก ทองอ่อน

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

ชมเชย
ระดับประเทศ

76 21 สิงหาคม 2561 ด.ญ.เบญญาภา ปานรัตน์

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

ชมเชย
ระดับประเทศ

โล่
เกียรติบัตร/เงิน
รางวัล 1,000
บาท
เกียรติบัตร/เงิน
รางวัล 1,000
บาท
เกียรติบัตร/เงิน
รางวัล 1,000
บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
นายประวิทย์ นพรัตน์
นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล
นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
นายประวิทย์ นพรัตน์
นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล
นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
นายประวิทย์ นพรัตน์
นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
ลำดับ
วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

ผลกำรแข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ

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

เกียรติบัตร/เงิน
ชนะเลิศ(ภาคกลาง) รางวัล 3,000 จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
บาท
เกียรติบัตร/เงิน
ชนะเลิศ(ภาคกลาง) รางวัล 3,000 จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
บาท
เกียรติบัตร/เงิน
ชนะเลิศ(ภาคกลาง) รางวัล 3,000 จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
บาท

80 23 สิงหาคม 2561 ด.ญ.ฐานิสรา เชี่ยวชาญ

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

รองชนะเลิศอันดับ 2

เกียรติบัตร/เงิน
รางวัล 300 บาท

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล

81 23 สิงหาคม 2561 ด.ญ.จิรวดี ศรีคา

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

รองชนะเลิศอันดับ 2

เกียรติบัตร/เงิน
รางวัล 300 บาท

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล

82 23 สิงหาคม 2561 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
รางวัล 300 บาท

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล

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

รองชนะเลิศอันดับ 1

เกียรติบัตร/เงิน
รางวัล 500 บาท

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล

84 23 สิงหาคม 2561 ด.ญ.เมธาวี มณีศรี

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

รองชนะเลิศอันดับ 1

เกียรติบัตร/เงิน
รางวัล 500 บาท

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล

85 23 สิงหาคม 2561 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
รางวัล 500 บาท

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล

86 23 สิงหาคม 2561 ด.ญ.คริสต์มาส ชวลิตบารุง

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

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

นายประวิทย์ นพรัตน์

87 23 สิงหาคม 2561 ด.ญ.พิมญาดา นิลวรรณา

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

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

นายประวิทย์ นพรัตน์

77 23 สิงหาคม 2561 ด.ญ.สุธาสินีย์ เสตะพันธ์

78 23 สิงหาคม 2561 ด.ช.นนทนันท์ นารี

79 23 สิงหาคม 2561 ด.ญ.ปิยากร เอี่ยมหรุ่น

83 23 สิงหาคม 2561

ด.ญ.ชาลิสา ประเสริฐโชค
ประชา

นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
นายประวิทย์ นพรัตน์
นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล
นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
นายประวิทย์ นพรัตน์
นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล
นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
นายประวิทย์ นพรัตน์
นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (นักเรียน)
ลำดับ
วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่

ชื่อผู้รับรำงวัล

รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

ผลกำรแข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ครูผู้ฝึกซ้อม / ครูผู้รับผิดชอบ

88 24 สิงหาคม 2561 ด.ญ.สุธาสินีย์ เสตะพันธ์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) จากสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 (ระดับประเทศ) เงินรางวัล 5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่
2 (ระดับประเทศ)

เกียรติบัตร/โล่/
เงินรางวัล
5,000 บาท

นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
นายประวิทย์ นพรัตน์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

89 24 สิงหาคม 2561 ด.ช.นนทนันท์ นารี

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) จากสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 (ระดับประเทศ) เงินรางวัล 5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่
2 (ระดับประเทศ)

เกียรติบัตร/โล่/
เงินรางวัล
5,000 บาท

นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
นายประวิทย์ นพรัตน์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

90 24 สิงหาคม 2561 ด.ญ.ปิยากร เอี่ยมหรุ่น

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) จากสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 (ระดับประเทศ) เงินรางวัล 5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่
2 (ระดับประเทศ)

เกียรติบัตร/โล่/
เงินรางวัล
5,000 บาท

นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
นายประวิทย์ นพรัตน์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

91 24 สิงหาคม 2561 เด็กหญิงพัชพร บุญชุ่ม

เป็นนักเรียนที่สามารถทาคะแนน 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คะแนนเต็ม100
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2560 คณิตศาสตร์ O-NET

92

1 กันยายน 2561 ด.ช.โภคิน อ้นพันธุ์

การแข่งขันเทควันโด รายการเพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 1 กันยายน
2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

93

1 กันยายน 2561 ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย

94

เกียรติบัตร

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 1

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

การแข่งขันเทควันโด รายการเพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 1 กันยายน
2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

รองชนะเลิศอันดับ 1

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

1 กันยายน 2561 ด.ช.ปรีดา วรพิทักษ์กุล

การแข่งขันเทควันโด รายการเพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 1 กันยายน
2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

รองชนะเลิศอันดับ 2

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

95

1 กันยายน 2561 ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง

การแข่งขันเทควันโด รายการเพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 1 กันยายน
2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

รองชนะเลิศอันดับ 2

เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

96

7 กันยายน 2561 ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ

ได้รับคัดเลือกเป็น "เด็กดีเด่นจังหวัดราชุรี" ประจาปี2562 เนื่องในงานวันเยาวชน
แห่งชาติ จังหวัดราชบุรี ประจาปี 2561 "ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจ
แผ่นดินเกิด"

ได้รับคัดเลือก

เกียรติบัตร

จังหวัดราชบุรี

นายบุญลาภ กลิ่นอุบล
ครูผู้รับผิดชอบ

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

-

