รายการรางวัลโรงเรียนธีรศาสตร์
ปีการศึกษา 2553
ด้านสถานศึกษา
ชื่อ
โรงเรียนธีรศาสตร์
คุณครูถวัลย์ พุทธิจักรักษา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
ประจาปี 2553

หน่วยงานที่มอบรางวัล
จาก ฯพณฯ องคมณตรี พล
เรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ ใน
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน
2553 ณ หอประชุมวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ชื่อ
เด็กหญิงพรรษยา เขียวเปลื้อง
และ เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีสะอา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลกิตติบัตรจาก พุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เด็กหญิงพรรษยา เขียวเปลื้อง

รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจาปี
การศึกษา 2552 วันที่ 12 กรกฏาคม
2553

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศ
เอก กาธน สินธวานนท์ มอบ
เกียรติบัตรและรางวัลความ
ประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต
นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร
ประจาปี พ.ศ. 2553มอบให้
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.
2553 ณ กรมประชาสัมพันธ์
จัดโดย พุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
นักเรียนรางวัลพระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว โดยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีเสด็จเป็นผู้แทนพระองค์
ในการพระราชทานรางวัล
ระดับประถมศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2552 ณ ศาลาดุสิ
ดาลัย สวนจิตรลดา วันที่ 12
กรกฏาคม 2553

ด้านครู
ชื่อ
ด้านนักเรียน

เด็กหญิงกนกพร เศรษฐศักดาศิริ

การประกวดการเขียนเรียงความ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

การประกวดแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยตามโครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน
เด็กหญิงณัฐฎ์ธิดา ขาเจริญ
การประกวดการอ่านบทร้อยแก้ว
ภาษาไทย ภายใต้โครงการ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
สร้างจิตสานึกความเป็นไทย
เพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน
เด็กชายพลวัฒน์ อาจปักษา
การประกวดวาดภาพและคัดลายมือคา จัดโดยสานักงานเขตพื้นที่
เด็กหญิงพิชชาพร กาเนิดดี
บรรยายภาพ ได้รับรางวัลชมเชย
การศึกษาราชบุรีเขต 2 วันที่
21-24 มิถุนายน 2553
เด็กชายฐิติคุณ สุทธิสินทอง
รางวัลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
รางวัลประกวดโครงงาน
เด็กชายอณัญญา วงษ์แหยม
โครงการน้ามันมะพร้าวสกัดเย็น ได้รับ วิทยาศาสตร์(อพวช.) วันที่
เด็กหญิงอัจนา ยังสบาย
รางวัลชมเชย
14-15 สิงหาคม 2553
ณ ไบเทคบางนา
เด็กหญิงคุณัญญา จิตเจริญทวีโชค โครงการน้าส้มสายชูจากกล้วยน้าว้า
เด็กหญิงกุลสตรี ใจดี
ได้รับรางวัลชมเชย
เด็กหญิงปัถยา กทิจารศิลย์
นายณัฐพล เทพอยู่
รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์ดี เด็กชาย เครื่องบินจาลองบังคับด้วยวิทยุ เนื่อง
กาญจนบุรี
ขจรพล เข็มทอง
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
วันที่ 19 สิงหาคม 2553
ประจาปี 2553 ในวันที่ 19 สิงหาคม
2553 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี
1. เด็กหญิงรุจิรา น้าใจตรง
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่ม
2. เด็กชายวิศรุต ทันจิตต์
ระดับช่วงชั้นที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญ สาระวิทยาศาสตร์และศิลปะ
3. เด็กชายอริญชัย ยิ้มพรพิพัฒน์ เงิน
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์
ผล
แห่งชาติ ณ โรงเรียนประสาท
รัฐประชากิจ วันที่ 27
1. เด็กชายชโยดม จิตต์ว่องไว
การแข่งขันจรวดขวดน้า ประเภทยิง
สิงหาคม 2553
2. เด็กชายทักษิณ ยิ้มใหญ่
ไกล ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ
1. เด็กชายชวนก สุวรรณวิเศษ
2. เด็กชายธนวัฒน์ ประสมทรัพย์

การแข่งขันจรวดขวดน้า ประเภทยิง
ไกล ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ

เด็กหญิงจุฑามณี ช้างอึ่ง

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง
ระดับช่วงชั้นที่ 2 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2

เด็กชายจิระพงศ์ ทองน้อย
เด็กชายนิธิฐพนธ์ รัดแดง
เด็กหญิงณัฐฎ์ธิดา ขาเจริญ

1. เด็กชายวิศรุต ทันจิตต์
2. เด็กชายอริญชัย ยิ้มพรพิพัฒน์
ผล

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย
ระดับช่วงชั้นที่ 2 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย
ระดับช่วงชั้นที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์
โครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงในประเทศไทย

โดย สานักงานอัยการสูงสุด
ณ วัดพระศรีอารย์ วันที่ 30
สิงหาคม 2553

รางวัลจากการแข่งขันงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 12 ณ
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 31
สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียน
ปากท่อพิทยาคม จังหวัด
ราชบุรี

1. เด็กชายวีรวุฒิ บัณฑิตพรรณ
2. เด็กชายจิรายุ พรานเจริญ
3. เด็กชายธวัชชัย บุญคุ้ม

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้า
ประเภทแม่นยา ระดับทั่วไป

1. เด็กชายชวนภ สุวรรณวิเศษ
2. เด็กชายปุณณวิชญ์ พงศ์สวัสดิ์
3. เด็กชายธนวัฒน์ ประสมทรัพย์

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้า
ประเภทยิงไกลช่วงชั้นที่2

1. เด็กชายธีรพงศ์ ผิวขา
2. เด็กชายทักษิณ ยิ้มใหญ่
3. เด็กชายธนภูมิ บรรณาการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งขันจรวดขวดน้า ประเภทยิงไกล
ระดับทั่วไป

เด็กชายนิพิฐพนธ์ รัดแรง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชาย การ
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ตาลคู่
ครั้งที่ 6 ระดับมัธยมศึกษา

1. เด็กหญิงจุฑามณี ช้างอึ่ง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชูสุ่น

รางวัลชมเชยโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา

3. เด็กหญิงณัฎฐิกา ราพรรณ์
1. เด็กชายฐิติคุณ สุทธิสินทอง
2. เด็กหญิงอัจนา ยังสบาย
3. เด็กหญิงอณัญญา วงษ์แหยม

รางวัลชมเชยโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา

1. เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์ดี
2. เด็กชายณัฐพล เทพอยู่

รางวัลชมเชย จรวดขวดน้า ประเภทยิง
ไกล ทั่วไป

1. ด.ช. ชโยดม จิตต์ว่องไว
2. ด.ช. ทักษิณ ยิ้มใหญ่
3. ด.ช. ณัฐพล เทพอยู่

แข่งขันทักษะวิชาการวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่9 - 10 สิงหาคม 2553 ณ
โรงเรียนบ้านคาวิทยา
การแข่งขันจรวดขวดน้า ประเภทยิง
ไกล ได้รับเหรียญเงิน

1. ด.ช. จิรายุ พรานเจริญ
2. ด.ช. ธีรพงศ์ ผิวขา
3. ด.ช. ธนภูมิ บรรณาการ

การแข่งขันจรวดขวดน้า ประเภทยิ่ง
แม่น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

1. ด.ญ. กนกพร เศรษญศักดาศิริ
2. ด.ญ. เกศนิภา จิตต์บรรจง

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

1. ด.ญ. อัจนา ยังสบาย
2. ด.ญ. อนัญญา วงษ์แหยม
3. ด.ช. ฐิติคุณ สุนธิสินทอง

การแข่งขันโครงงานวิทย์ ม.ต้น ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิดศอันดับ 1

1. ด.ช. วิศรุต ทันจิตต์
2. ด.ช. อริญชัย ยิ้มพรพัพัฒน์ผล

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ระดับประถม ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

1. ด.ช. ธนวัฒนื ประสมทรัพย์
2. ด.ช. ชวนภ สุวรรณวิเศษ

การแข่งขันจรวดขวดน้าระดับประถม
ได้รับเหรียญทอง

แข่งขันทักษะวิชาการ
วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่9 - 10
สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียน
บ้านคาวิทยา

3. ด.ช. ปุญณวิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
1. ด.ญ.มนัสวี ขจัดเจริญชัย
2. ด.ญ. มณีวรรณ ลิตโต

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ด.ญ. ณัทภัค เวียงหิรัณย์

ระดับประถมได้รับรางวัล เหรียญเงิน

ด.ญ. ชุติกาญจน์ ชูสุ่น

ระดับประถมได้รับรางวัล เหรียญทอง

1.ด.ญ. อคัมย์สิริ ตันติการพานิช
2.ด.ญ. ศุภรัตน์ แก้วคงดี

การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
ระดับมัธยม
ได้รับเหรียญเงิน
ได้รับเหรียญทอง
ระดับประถม
ได้รับเหรียญเงิน
ได้รับเหรียญทองแดง

1.ด.ญ. บุญยอร อ้อพูล
2.ด.ญ. พรรณภา วงศ์มโนพณิช

การแข่งขันทักษะโปรแกรม Microsoft
excel2003
ได้รับเหรียญทองแดง
ได้รับรางวัลชมเชย

1. ด.ญ.พรรษยา เขียวเปลื้อง
2. ด.ช. นิติพนธ์ รัดแดง

การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ได้รับ
รางวัลที่สอง

1.ด.ญ.ณัฏฐณิชา ราพรรณ์
2.ด.ญ.อิสยาห์พร การบรรจง
3.ด.ญ.สราลี อาชวสุนทรากุล

แข่งขันตอบคาถามจากหนังสือ
สารานุกรมไทย ณ โรงเรียนวัดดอนตูม
จัดโดยสโมสรไลออนส์บ้านโป่ง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ราพรรณ์ และ
เด็กหญิงอิสยาห์พร การบรรจง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการ
แข่งขันตอบคาถามพระคัมภีร์(พระวร
สารทั้งสี่)SAENGTHAM BIBLE
CONTEST ครั้งที่ 1 ระดับ
ประถมศึกษา ในงานวันวิชาการ
วิทยาลัยแสงธรรม

1.ด.ช. ธรรมนูญ จรรยา
2.ด.ญ. ธนพร เกียรติอมรเวช

แข่งขันตอบคาถามจาก
หนังสือสารานุกรมไทย ณ
โรงเรียนวัดดอนตูม จัดโดย
สโมสรไลออนส์บ้านโป่ง วันที่
11 กันยายน 2553
วิทยาลัยแสงธรรม คณะศาสน
ศาสตร์ สาขาคริสตศาสน
ศึกษาวันที่ 1 ธันวาคม 2553

