รายการรางวัลโรงเรียนธีรศาสตร์
ปีการศึกษา 2555
ด้านสถานศึกษา
ชื่อ
โรงเรียนธีรศาสตร์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือที่ส่งเสริม
สนับสนุน กิจการลูกเสือเป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณชน

หน่วยงานที่มอบรางวัล
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
14 สิงหาคม 2555

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูคาสอนที่ทางานครบ 25 ปี

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สังฆมณฑลราชบุรี

ด้านครู
ชื่อ
นายพงษ์พันธ์ เอกพันธ์ชัยเดช
นางสาวพนิดา นิ่มนุช
นางสาวนิรัตนดา ตันตระกูล
นางสุดารัตน์ ชาญเฉลิมชัย
นางวรรณา ศิริประสพ
นางวรรณา ศิริประสพ
นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์

ครูคาสอนแบบอย่าง
ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น “SCIENCES
TEACHER AWARD”

สภาสังฆราชแห่งประเทศไทย
สวทช. ร่วมกับโรงเรียนปาก
ท่อพิทยาคม งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร จากกองทุนสวัสดิการครูบ้าน
ทางการศึกษา ดีเด่น ประจาปี 2555 โป่ง 16 มกราคม 2556

นางธิชญา จิตต์เจริญ

สอนครบ 25 ปี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

รางวัลถ้วยผู้ฝึกสอนเทควันโดยอด
เยี่ยม จากการแข่งขันเทควันโด
เยาวชนชิงแชมป์ภาคตะวันตก ครั้งที่ 1
รางวัลถ้วยคะแนนรวมจากการแข่งขัน
เทควันโด เยาวชนชิงแชมป์ภาค
ตะวันตก ครั้งที่ 1

จากกองทุนสวัสดิการครูบ้าน
โป่ง 16 มกราคม 2556
23 กุมภาพันธ์ 2556

ด้านนักเรียน
ชื่อ
ด.ญ.พรรษยา เขียวเปลื้อง
ด.ญ.อัครัศมิ์สรี สุขเอี่ยม
ด.ญ.พรรษยา เขียวเปลื้อง
ด.ญ.อัครัศมิ์สรี สุขเอี่ยม
ด.ช.ภัคพล อริยพรพรหม
ด.ช.สันติ มะไพร
ด.ช.ภูวณัฐฐ์ ฉินสวัสดิ์พันธุ์
ด.ช. ดารงศักดิ์ ท้าวแสง
ด.ช. ธามรงค์ พงศ์ลักษมาณา
ด.ช. ปฐมภัทร กล้ากฤษ
ด.ช. อัครพนธ์ เย็นใจดี
ด.ช. ทรงพล ศรียศ
ด.ช. วัฒนา วงษ์พานิช
พีรพัฒน์ บัณฑิตพรรณ
ด.ญ.รมย์ธีรา ขันธ์เครือ
ด.ญ.ปราถนา ฮวดศรี
ด.ญ.สาธิดา แสงเทียน
ด.ญ.ธันยพร หนูนันท์
ด.ญ.พิมพ์มาด คาวรรณ
ด.ญ.กฤษณา ดีคา

ด.ญ.ญาณวดี แซ่อื้อ
ด.ญ.ปวีณ์ธิดา หันกระสิน
ด.ญ.ภัทรดา คาจันทร์
ด.ญ.ศวพรรณ ตัณฑ์ธนศิวะกุล
ด.ญ.ธัญลักษณ์ ก้านลาใย
ด.ญ.สัณห์สมร สุขสา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รับโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น
ด้านศาสนาและจริยธรรม ประจาปี
2555 ระดับมัธยมศึกษา
ได้รับคัดเลือกให้เข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรี
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ร้องเพลงสากล

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักนายกรัฐมนตรี
29 พฤศจิกายน 2555

เข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ “บล็อก
ไม้” โครงการสร้างคลังความรู้กับทรูป
ลูกปัญญาดอทคอม ระดับประถมศึกษา
เข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ “Magic”
โครงการสร้างคลังความรู้กับทรูปลูก
ปัญญาดอทคอม ระดับประถมศึกษา
เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด
ระดับมัธยมศึกษา

บริษัททรูปลูกปัญญาดอทคอม

เหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโด
ระดับประถมศึกษา

อบจ. สิงห์บุรี
21 กรกฎาคม 2555

กระทรวงศึกษาธิการ
9 มกราคม 2556

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับประเทศ
13 กุมภาพันธ์ 2556
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอล เทศบาลกระจับ
7 คน
7 กรกฎาคม 2555
ระดับมัธยมศึกษา

บริษัททรูปลูกปัญญาดอทคอม
อบจ. สิงห์บุรี
21 กรกฎาคม 2555

ชื่อ
ด.ช.พชร ศรีสุวรรณ์
ด.ช.กิตติพงศ์ กาญจนเวชกุล
ด.ช.บารมี ช้อยเครือ
ด.ช.ไอศูรย์ วงศ์ยศสิริโสสภา
ด.ช.นิธิพนธ์ ผาสม
ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ
ด.ช.โภคิน อ้นพันธุ์
ด.ช.ปฏิพล สุขสา
ด.ช.วันชนะ อิ่มทรัพย์
ด.ช.ณรงค์ศักดิ์ คระเครือ
ด.ญ.ขณิชา เอื้อกิตติอาภรณ์
ด.ช.ธีรภัทร์ สัจจาศีล
ด.ญ.ธิติรัตน์ เรืองศรี
ด.ช.ภัทรพล หลิววิวัฒนวงศ์
ด.ญ.พรไพลิน โพธิ์ทอง
ด.ญ.อลิชา เจียมจงวัฒนา
ด.ช.ชาติสุทธิ์ อินทสุวรรณ
ด.ญ.ณัฐวดี พักตร์ไพโรจน์
ด.ญ. ศิวนาถ จารุเกษตรวิทย์
ด.ญ.อรรณรินทร์ สุวรรณประเสริฐ
ด.ญ. จุฑามาศ นิตโย
ด.ช. พัฒนชัย ผลพิทักษ์
ด.ญ. ศิรินทิพย์ เสลาหอม
ด.ช. พิชญ์ทวัส ไชยวัฒน์
ด.ช. ภูมินทร์ ต่ายแพ
ด.ช. อนิรุทธ์ รางดี
ด.ญ. ศศิกานต์ เอื้อกิตติอาภรณ์
ด.ญ. ธัญลักษณ์ โมสิโก
ด.ญ. พรชิตา จารย์อุปการะ
ด.ญ. กัณฐิกา นาทา
ด.ญ. กิตติมา อ่วมศรี
ด.ญ. ธมลวรรณ เต็งเมืองปัก
ด.ญ. ภิญญดา พุตติ
ด.ญ. ภูษิตา เอกสาร
ด.ญ.ณภัทร สมประสงค์
ด.ญ.กวินธิดา เดชโหมด

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโด
ระดับมัธยมศึกษา

หน่วยงานที่มอบรางวัล
อบจ. สิงห์บุรี
21 กรกฎาคม 2555

เหรียญทองแดง การแข่งขันเทควันโด
ระดับประถมศึกษา

อบจ. สิงห์บุรี
21 กรกฎาคม 2555

เหรียญทองแดง
การแข่งขันเทควันโด
ระดับประถมศึกษา

อบจ. สิงห์บุรี
21 กรกฎาคม 2555

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน
ระดับประถมศึกษา

สโมสรไลออนส์บ้านโป่ง
11 สิงหาคม 2555

ชื่อ
ด.ญ.ภูษิตา เอกสาร
ด.ญ.ณภัทร สมประสงค์
ด.ญ.กวินธิดา เดชโหมด
ด.ญ.จุฑามณี ช้างอึ่ง
ด.ช.ธนศักดิ์ วัชระวลีกุล
ด.ช.ภูมิ เอกสาร
ด.ญ.กิตติมา อ่วมศรี
ด.ญ.อรุณศรี สิริโสภณวรกุล
ด.ญ.จิราพัชร ชอบธรรม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน

ด.ญ.ธรชญาน์ อ้อพลู
ด.ญ.อนิษฐา ยางจิตร์
ด.ช.ธนากร แก้วหิรัญทรัพย์
ด.ช.ภูเมธ ชื่นชาน
ด.ญ.ชนิดาภา บัณฑิตย์
ด.ช.นันทวุฒิ โสภา
ด.ช.กนกชัย เข็มเงิน
ด.ญ.จิราพัชร ภูมิตินทรัย์
ด.ช.ธนิก สร้อยสมุทร
ด.ช.นพพร คาเที่ยง
ด.ญ.สุวภัทร บุญแก้ว
ด.ช.ชนภัทร สิงดิบุรินทร์
ด.ช.ธนสาร เรืองเนตร
ด.ญ.ปรายฝน นุชนงค์
ด.ญ.ธัญวรัตม์ ศิริพานิช
ด.ญ.วันวิสาข์ รักสะอาด
ด.ช.เจษฎา ณ นคร
ด.ช.วสันต์ พลเปี่ยม
ด.ช.อภิสิทธิ์ เสงี่ยมงาม
ด.ช.ธีรเมศ โรจน์ชัยนิมิต
ด.ช.ภควัต เจริญสุข
ด.ช.สิทธิโชค ยังสบาย

ชนะเลิศ
การแข่งขันบอลลูนอากาศร้อน
ระดับมัธยมศึกษา

ด.ช.นพกร วุฒิสุวรรณ
ด.ช.ธัชพล กิตติจรัสศรี

ชมเชย การแข่งขันสารานุกรมไทย
สาหรับเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา

ชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องบินวิทยุบังคับ
ประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด
ระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องบินวิทยุบังคับ
ประเภทบินผาดโผน
ระดับมัธยมศึกษา

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สโมสรไลออนส์สากลภาค
กลาง
14 สิงหาคม 2555
สโมสรไลออนส์สากลภาค
กลาง
14 สิงหาคม 2555
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช)
23 สิงหาคม 2555
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช)
23 สิงหาคม 2555

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช) 23 ส.ค.55
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช)
23 สิงหาคม 2555
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
เครื่องบินวิทยุบังคับประเภททิ้งสัมภาระ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ตรงจุด ระดับมัธยมศึกษา
(สวทช)
23 สิงหาคม 2555

ชื่อ
ด.ช.ชินวัต บวบงาม
ด.ช.ภูมิวรินทร์ ธาตุทอง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
เครื่องบินวิทยุบังคับประเภทบินผาดโผน และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ระดับมัธยมศึกษา
(สวทช)
23 สิงหาคม 2555

ด.ช.สุทธิภัทร มั่นแน่
ด.ช.พลวัฒน์ อาจปักษา
ด.ช.ชาติสุทธิ อินทสุวรรณ์
ด.ช.อรรณพ เจียมเจริญ
ด.ช.ปุณณวิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
ด.ช.ธนรัตน์ ยางม่วง
ด.ช.ธนวัฒน์ ประสมทรัพย์
ด.ช.เดชณรงค์ บุตรเพชร
ด.ช.จิรภัทร ถวิลวัฒนกิจ
ด.ญ.ณภัทร สมประสงค์

ชนะเลิศ การแข่งขันจรวดขวดน้า
ประเภทยิงไกล ระดับประถมศึกษา

ด.ญ. กัณฐิกา นาทา
ด.ญ. กฤษณา ดีคา
ด.ช. พชร ศรีสวุ รรณ์
ด.ช. อนิรุทธ์ รางดี
ด.ญ. สัณห์สมร สุขสา
ด.ช. ชาติสุทธิ อินทสุวรรณ์
ด.ช. ธัญตะวัน อิ่มทรัพย์
ด.ญ. ณัฐชา ทัศนภิญโญ
ด.ญ. ธมลวรรณ เต็งเมืองปัก
ด.ช. มฆพล บัวหลวง
ด.ญ. ศิรินทิพย์ เสลาหอม
ด.ญ. ณัฐวดี พักตร์ไพโรจน์
ด.ช. พัฒนชัย ผลพิทักษ์

ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด ระดับ
ประถม-มัธยมศึกษา

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันจรวด
ขวดน้าประเภทยิงไกล
ระดับมัธยมศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบ
ปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเท
ควันโด ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช)
23 สิงหาคม 2555
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช)
23 สิงหาคม 2555
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช)
23 สิงหาคม 2555
จังหวัดหวัดเพชรบุรี
6 ตุลาคม 2555

จังหวัดหวัดเพชรบุรี
6 ตุลาคม 2555

ชื่อ
ด.ช. ณรงค์ศักดิ์ คระเครือ
ด.ญ. ศิวพรรณ ตัณฑ์ธนศิวะกุล
ด.ญ. วรรณวษา เจริญชนม์
ด.ญ. ธัญลักษณ์ โมสิโก
ด.ญ. พรชิตา จารย์อุปการะ
ด.ญ. พรไพลิน โพธิ์ทอง
ด.ช. วันชนะ อิ่มทรัพย์
ด.ญ. ภัทรดา คาจันทร์
ด.ช. ภูมินทร์ ต่ายแพ
ด.ญ. ธารทิพย์ รวมศิลป์
ด.ญ. ศิวนาถ จารุเกษตรวิทย์
ด.ช. ปฏิพล สุขสา
ด.ญ. จุฑามาศ นิตโย
ด.ช. ธีรภัทร์ สัจจาศีล
ด.ช. ชาติสุทธิ อินทสุวรรณ์
ด.ช. ธัญตะวัน อิ่มทรัพย์
ด.ช. อนิรุทธ์ รางดี
ด.ช. มฆพล บัวหลวง
ด.ช. พชร ศรีสวุ รรณ์
ด.ญ. กฤษณา ดีคา
ด.ญ. พรไพลิน โพธิ์ทอง
ด.ช. พงศ์ปณต อรภักดี
ด.ช. ธีรภัทร์ สัจจาศีล
ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ
ด.ญ.กัณฐิกา นาทา
ด.ญ.พรชิตา จารอุปการะ
ด.ช. ปฏิพล สุขสา
ด.ญ. สัณห์สมร สุขสา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเท
ควันโด ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

หน่วยงานที่มอบรางวัล
จังหวัดหวัดเพชรบุรี
6 ตุลาคม 2555

เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด
ชิงแชมป์ภาคกลางครั้งที่ 3

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
23 ธันวาคม 2555

เหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโด
ชิงแชมป์ภาคกลางครั้งที่ 3

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
23 ธันวาคม 2555

เหรียญทองแดง
การแข่งขันเทควันโด
ชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 3

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
23 ธันวาคม 2555

ด.ช.นภดล เพิ่มทวี
ด.ญ.อาทิมา ยันต์มโนมัย

เหรียญทอง การแข่งขัน เทควันโด
ราชบุรี เฟรนด์ชิพ ครั้งที่ 1
ประเภทต่อสู้

19 มกราคม 2556

ด.ญ.พรไพลิน โพธิ์ทอง

เหรียญทอง การแข่งขัน เทควันโด
ราชบุรี เฟรนด์ชิพ ครั้งที่ 1
ประเภทต่อสู้

19 มกราคม 2556

ชื่อ
ด.ญ.กัณฐิกา นาทา
ด.ช.อนิรุทธ์ รางดี
ด.ญ.สันห์สมร สุขสา
ด.ช.ปฏิพล สุขสา
ด.ช.ธัญตะวัน อิ่มทรัพย์
ด.ช.มฆพล บังหลวง
ด.ช.วันชนะ อิ่มทรัพย์
ด.ญ.พรไพลิน โพธิ์ทอง
ด.ช.นภดล เพิ่มทวี
ด.ช.ณรงค์ศักดิ์ คระเครือ
ด.ญ.ธนพร เจียมเจริญ
ด.ญ.พรชิตา จารย์อุปการะ
ด.ช.พชร ศรีสุวรรณ์
ด.ช.พงศ์ปณต อรภักดี
ด.ญ.กฤษณา ดีคา
ด.ช.ขาติสุทธิ อินทสุวรรณ์
ด.ญ.ศิวพรรณ ตัณฑ์ธนศิวะกุล
ด.ช.ธีรภัทร์ สัจจาศีล
ด.ช.ธนาธร เรืองสุวรรณ
ด.ช.โกคิน อ้นพันธุ์
ด.ญ.นพรัตน์ สมถวิล
ด.ญ.อาทิมา ยันต์มโนมัย
ด.ช.มฆพล บังหลวง
ด.ญ.ศศิกานต์ ประดับแก้ว
ด.ญ.ชนเนษฎ์ สุขศรี
ด.ญ.อัยรินทร์ จิรอรุณพัฒน์
ด.ญ.พีรดา บัณฑิตพรรณ
ด.ญ.พรรษพร โสภา
ด.ญ.ภูษิตา เอกสาร
ด.ญ.รสิกา พิมพ์ทอง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด
เยาวชนชิงแชมป์ภาคตะวันตก ครั้งที่ 1

หน่วยงานที่มอบรางวัล
23 กุมภาพันธ์ 2556

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน 23 กุมภาพันธ์ 2556
เทควันโด เยาวชนชิงแชมป์ภาคตะวันตก
ครั้งที่ 1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน 23 กุมภาพันธ์ 2556
เทควันโด เยาวชนชิงแชมป์ภาคตะวันตก
ครั้งที่ 1
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม จากการแข่งขัน
เทควันโด เยาวชนชิงแชมป์ภาคตะวันตก
ครั้งที่ 1
เหรียญทอง การเขียนเรียงความและคัด
ลายมือ ระดับประถมศึกษา
เหรียญทอง การอ่านออกเสียงและจับ
ใจความ ระดับประถมศึกษา
เหรียญทอง การท่องอาขยาน
ระดับประถมศึกษา
เหรียญทอง การเขียนเรียงความและ
คัดลายมือ ระดับประถมศึกษา
เหรียญทอง การอ่านออกเสียงและจับ
ใจความ ระดับประถมศึกษา
เหรียญทอง การแต่งบทร้อยกรอง
ระดับประถมศึกษา

23 กุมภาพันธ์ 2556
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับกลุ่มเครือข่าย
26 กันยายน 2555

ชื่อ
ด.ญ.ปาลิดา เจิมจรุง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เหรียญเงิน การท่องอาขยาน
ระดับประถมศึกษา

ด.ญ.ลักษณาพร แจ่มถนอม

เหรียญทองแดง การเขียนเรียงความ
และคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษา
เหรียญทองแดง การอ่านออกเสียงและ
จับใจความ ระดับมัธยมศึกษา
เหรียญทองแดง การแต่ง
บทร้อยกรอง ระดับมัธยมศึกษา
เหรียญทองแดง อัจฉริยะภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับประถมต้น

ด.ญ.ศิริลักษณ์ ลัดดาทอง
ด.ช.ชนภัทร สิงคิบุรินทร์
ด.ญ.แคทรียา มาเอี่ยม
ด.ช. ปุณณวิศว์ ปัทมผดุงศักดิ์
ด.ญ. ณัฐชา มิตรเจริญ
ด.ญ.ญาณิศานาถ วรานนท์
ด.ช.ธนดล กาญจนกาเนิด

ด.ช.ภูชนะ ยางเอี่ยม
ด.ญ.กรวีร์ เซี่นงจ๊ง
ด.ญ.เพ็ญนิภา สีสมงาม
ด.ญ.เพชรพลอย วงษ์ไทย
ด.ญ.ลักษิกา ทีคา
ด.ญ.ธิติภรณ์ เรืองศรี
ด.ญ.จนิสตา ทองสุข
ด.ญ.ธีรศรา หงษ์ยนต์
ด.ญ.ปิยณัฐ เหมศรี
ด.ญ.อวภาส มุ่งเครือ
ด.ญ.พัธรเนตร จีนจารัส
ด.ญ.วิภาวรรณ ปานอาไพ
ด.ญ.นิรชา เจนพิบูลนราทิพ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับกลุ่มเครือข่าย
26 กันยายน 2555
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับกลุ่มเครือข่าย
26 กันยายน 2555

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับกลุ่มเครือข่าย
8 พฤศจิกายน 2555
เหรียญทอง คิดเลขเร็ว โดยใช้โปรแกรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
GSP ระดับประถมต้น
ระดับกลุ่มเครือข่าย
10 พฤศจิกายน 2555

เหรียญเงิน
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง

ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ร้องเพลงสากล
ดนตรีไทย

เหรียญทอง Spelling Bee
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
เหรียญทอง Multi Skill
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
เหรียญทอง Speech
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
เหรียญทอง Speech
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เหรียญทอง Story telling
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
เหรียญทอง Speech Chinese

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับกลุ่มเครือข่าย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับกลุ่มเครือข่าย
26 กันยายน 2555

ชื่อ
ด.ช. จักรพันธ์ แสงใหญ่
ด.ญ. วลาวัลย์ กิจสังสรรค์กุล
ด.ญ. ศศิพิมล ทินเจริญเศรษฐ
ด.ช. นราธิป สุวรรณศรี
ด.ญ. นพรัตน์ สมถวิล
ด.ญ.ภัทรวรรณ ว่องแก้ว
ด.ญ.ภควันต์ แกล้วทนงค์
ด.ญ.ปราถนา ฮวดศรี
ด.ญ.สาธิดา แสงเทียน
ด.ญ.เมธิยา พิรุฬห์มนูญ
ด.ญ.ชลดา ชื่นใจ
ด.ญ.จันทร์เพ็ญ แซ่ตั้ง
ด.ญ.ฉัตรลดา สีตะบุตร
ด.ญ.แทนตะวัน ธีระภาต
ด.ญ.เบญญา ศรสุวรรณ
ด.ญ.ทิพสุดา สุวรรณประเสริฐ
ด.ญ.ญาณิสา เอี่ยมน้อย
ด.ญ.ณัชรัตน์ รัตนวงศ์สวัสดิ์
ด.ญ.วรรณศิริ จันทร์ดี
ด.ญ.คีตะนันท์ โสภา
ด.ญ.ทิพรัตน์ ศรีสกุลกาญจน์
ด.ญ.สิริกร วงแหยม
ด.ญ. วรรษมน จนากร
ด.ช. จอมทัพ รสภิรมย์
ด.ญ. พิมเพชรจันทะจิตต์
ด.ญ.ธัญลักษณ์ ประดิษฐ์วรีวงษ์
ด.ญ.ชุติกาญจน์ ค้าจุน
ด.ญ.ศศิวิมล เทพอยู่
ด.ญ.บุษยกร อารมณ์สุขโข
ด.ญ.สุพิชฌา โรจนรักษ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย
ระดับประถม 1-3
เหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย
ระดับประถม 4-6
เหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์
ระดับประถมปลาย

หน่วยงานที่มอบรางวัล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่
10 พฤศจิกายน 2555

เหรียญทองเต้นแอโรบิกประกอบเพลง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่
10 พฤศจิกายน 2555

เหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย
ระดับมัธยมศึกษา
เหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษา
เหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
เหรียญทอง Speech

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่
8 พฤศจิกายน 2555

เหรียญทอง เพลงคุณธรรม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก จ.ระยอง
10-11 มกราคม 2556

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่23 กรกฎาคม 2555

ชื่อ
ด.ญ.วาศินี หอมจันทร์
ด.ญ.ธัญยพร หนูนันท์
ด.ญ.วศินา หอมจันทร์
ด.ญ.พิมพ์มาดา คาวรรณ
ด.ญ.เฌอเอม อินจัน
ด.ญ.กชกร บุญคง
ด.ญ.ธันยพัต ฉินสวัสดิพันธ์
ด.ญ.สุภาวดี เจริญพร
ด.ญ.นฤมล ชวลิตบารุง
ด.ญ.ภาวิณี เย็นกลม
ด.ญ.พรรษา เขียวเปลื้อง
ด.ญ.ธันยพร หนูนันท์
ด.ญ.ชนเนษฎ์ สุขศรี
ด.ช.ปิยะณัฐ เหมศรี
ด.ญ.พิมพ์พิสุทธิ์ บุญประยงค์
ด.ช.จิรภัทร ถวิลวัฒนกิจ
ด.ญ.ชญาน์ทิพย์ สุขศรี
ด.ญ.บุญธิดา ศิลป์สรรวิทย์
ด.ญ.ธณพรพรหม ริ้วสุวรรณ์
ด.ญ.เพ็ญนิภา สีสมงาม
ด.ญ.ปภาวี รสชุ่ม
ด.ญ.ปรีชญา สุระกิจ
ด.ญ.พิชญาภา แสงเทียน
ด.ญ.วราภรณ์ ทองคา
ด.ญ.ชุติกาญจน์ ชูสุ่น
ด.ญ.จุฑามณี ช้างอึ่ง
ด.ช.กัมพล เสลาคุณ
ด.ญ.ณัหภัค เวียงหิรัณย์
ด.ญ.ปริณดา สร้อยคา
ด.ช.ธนศักดิ์ วัชระวลีกุล
ด.ช.ไมตรี นาโพธิ์
ด.ญ.ณัฐธิดา ไฝเนียม
ด.ญ.จิราพัชร ชอบธรรม
ด.ญ.อรุณศรี สิริโสภณวรกุล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เหรียญทองการแข่งขันเพลงคุณธรรม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

หน่วยงานที่มอบรางวัล
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก จ.ระยอง

เหรียญทองการแข่งขันเพลงคุณธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

10-11 มกราคม 2556

เหรียญทอง Speech Chinese
อันดับที่ 4 ระดับจังหวัด
อันดับที่ 13 ระดับจังหวัด
อันดับที่ 19 ระดับจังหวัด
อันดับที่ 19 ระดับจังหวัด
ชนะเลิศ ระดับจังหวัด
อันดับที่ 5 ระดับจังหวัด
อันดับที่ 7 ระดับจังหวัด
อันดับที่ 8 ระดับจังหวัด
อันดับที่ 12 ระดับจังหวัด
อันดับที่ 16 ระดับจังหวัด
อันดับที่ 16 ระดับจังหวัด
อันดับที่ 20 ระดับจังหวัด
ชนะเลิศ ระดับจังหวัด
อันดับที่ 2 ระดับจังหวัด
อันดับที่ 3 ระดับจังหวัด
อันดับที่ 4 ระดับจังหวัด
อันดับที่ 4 ระดับจังหวัด
อันดับที่ 4 ระดับจังหวัด
อันดับที่ 7 ระดับจังหวัด
อันดับที่ 9 ระดับจังหวัด
อันดับที่ 9 ระดับจังหวัด
อันดับที่ 17 ระดับจังหวัด
อันดับที่ 20 ระดับจังหวัด

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก จ.ระยอง
โครงการตอบปัญหาธรรมะ
“ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 31
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
โครงการตอบปัญหาธรรมะ
“ทางก้าวหน้า” ครัง้ ที่ 31
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

โครงการตอบปัญหาธรรมะ
“ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 31
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

