ลำดับ
วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่
1
2
3

4

5

6

ชือ่ ผู้รับรำงวัล

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ (โรงเรียน)
รำยกำรแข่งขัน/โอกำสที่ได้รับ

ผลกำรแข่งขัน

การแข่งขันเทควันโดเมืองกาญโอเพ่น ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี ทีมโรงเรียนธีร
คะแนนรวม
ศาสตร์ ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมอันดับ 2 ประเภทต่อสู้
อันดับ 2
การแข่งขันเทควันโดเมืองกาญโอเพ่น ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี ทีมโรงเรียนธีร รางวัลกองเชียร์
19 มีนาคม 59
ศาสตร์ ได้รับรางวัลกองเชียร์ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่เชิดชูเกียรติ แด่ นางจรูญลักษณ์ สุวคันธกุล ได้
นางจรูญลักษณ์ สุวคันธกุล ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงาน ระดับ ดีเด่น เป็นสถานศึกษาสีขาว
25 เมษายน 59
ระดับดีเด่น
โรงเรียนธีรศาตร์
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจาปี 2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 25 เมษายน
2559
การแข่งขันเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้า
นายธนิต สุวรรณลักษณ์ ทีม ฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี The 9th
รางวัลทีมยอด
25 มิถุนายน 59
Singburi
Taekwondo
Championship
25
june
2016
ได้
ร
บ
ั
รางวั
ล
ที
ม
เทควันโด โรงเรียนธีรศาสตร์
เยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
19 มีนาคม 59

นายธนิต สุวรรณรักษ์
โรงเรียนธีรศาสตร์
นายธนิต สุวรรณรักษ์
โรงเรียนธีรศาสตร์

30 กรกฎาคม 59

โรงเรียนธีรศาสตร์

ให้การสนับสนุนโครงการแข่งขันตอบคาถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน์
คั้งที่ 19 การประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครัง้ ที่ 17 ภายใต้คา
ขวัญ "A Celebration of Peace" การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ครัง้ ที่ 13
ในหัวข้อ "เชิญพี่ชวนน้องเพื่อนพ้องอ่าน ความรูเ้ บ่งบานด้วยสารานุกรมไทย"
ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

2 สิงหาคม 59

นายธนิต สุวรรณรักษ์
โรงเรียนธีรศาสตร์

รางวัลถ้วยคะแนนรวม การแข่งขันเทควันโด สวนผึ้งแชมป์เปียนชิพ ครัง้ ที่ 1
ชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาจังหวัด และการแข่งขันเพื่อคัดตัวแทนจังหวัด
ราชบุรีเพื่อแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ

7

15 สิงหาคม 59

โรงเรียนธีรศาสตร์

8

15 สิงหาคม 59

โรงเรียนธีรศาสตร์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มอบเกียรติบตั ร
เพื่อแสดงว่าโรงเรียนธีรศาสตร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการประกวดแข่งขัน
TO BE NUMBER ONE DANCERCISE CHAMPIONSHIP 2016 รุน่
Teenage
อายุร้นะหว่
าง 13-24
ปี กษาราชบุรี เขต 2 มอบเกียรติบตั ร
สานักงานเขตพื
ที่การศึ
กษาประถมศึ
เพื่อแสดงว่าโรงเรียนธีรศาสตร์ ได้เข้าร่วมแสดงผลงาน TO BE NUMBER
ONE และ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในการประกวด
แข่งขัน TO BE NUMBER ONE ประจาปี 2016

โล่/ถ้วย/เกียรติ
บัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

ถ้วย

โรงเรียนวิสุทธรังษี

ถ้วย

โรงเรียนวิสุทธรังษี

โล่

กระทรวงศึกษาธิการ

เกียรติบตั ร

อบจ.สิงห์บรุ ี

ได้เข้าร่วม

เกียรติบตั ร

สโมสรไลออนส์บา้ นโป่ง

รองชนะเลิศ
อันดับ 3

ถ้วย

สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี

ชนะเลิศ

เกียรติบตั ร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

ร่วมแสดงผลงาน

เกียรติบตั ร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

9

10

11

3 กันยายน 59

1 ธันวาคม 59

7 มกราคม 60

12 11 กุมภาพันธ์ 60

นายธนิต สุวรรณลักษณ์ ทีม
เทควันโด โรงเรียนธีรศาสตร์

การแข่งขันเทควันโด ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมส
วลีพระวรราชาทินัดดามาตุ จัดโดยสมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท

โรงเรียนธีรศาสตร์

สานักงานคณะกรรมการส่งเสิรมการศึกษาเอกชนมอบเกียรติบตั รเพื่อแสดง
ว่า โรงเรียนธีรศาสตร์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2558
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม 2559

โรงเรียนธีรศาสตร์

การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรี โอเพ่น ครัง้ ที่ 7 เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง
ชิงแชมป์ภาคกลาง วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี

โรงเรียนธีรศาสตร์

การแข่งขันเทควันโดรายการ ชะอาเทควันโดคัพ ครัง้ ที5่ ชิงถ้วย
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชะอา เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

รับรางวัลถ้วย
ประทานพระ
เจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้า
โสมสวลีพระวร
ราชาทินัดดามาตุ

ถ้วย

ระดับเหรียญ
ทองแดง

เกียรติบตั ร

คะแนนรวม
อันดับ 6

ถ้วย

ถ้วยคะแนนรวม ถ้วย

สานักงานคณะกรรมการการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ
เพชรบุรี
เทศบาลเมืองชะอา

