
ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

1 3 มีนาคม 2561 ครูธนิต สุวรรณลักษณ์ มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ในรายการวิถีเพชรเทควันโด

แชมป์เป้ียนชิพคร้ังท่ี2 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย จ.เพชรบุรี เม่ือวันท่ี 3 

มีนาคม 2561

รางวัลผู้ฝึกสอน

ยอดเย่ียม

ระดับจังหวัด ถ้วย ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย จ.เพชรบุรี

2 28 เมษายน 

2561
ครูธนิต สุวรรณลักษณ์ การแข่งขันเทควันโด ในรายการราชบุรีโอเพ่น คร้ังท่ี 8 เม่ือวันเสาร์ท่ี 28 

เมษายน พ.ศ. 2561 ท่ีผ่านมา ณ โรงยิมเนเซ่ียม 4,000 ท่ีน่ัง

รางวัลผู้ฝึกสอน

ยอดเย่ียม

ระดับจังหวัด ถ้วย ณ โรงยิมเนเซ่ียม 4,000 ท่ีน่ัง

3 26 มิถุนายน 

2561

นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงาน ระดับทองดีเด่น อันดับ 1 โครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559

ระดับทองดีเด่น

ดันดับ 1

ระดับประเทศ เกียรติบัตร กระทรวงศึกษาธิการ

4 24 สิงหาคม 

2561

นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร เป็นครูผู้สอนท่ีมีความมุ่งม่ันและทุ่มเทท าให้นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 

คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ประจ าปีการศึกษา 2560

ระดับประเทศ เกียรติบัตร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

5 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ

นักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เกียรติบัตร

ครูผู้สอน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8  จังหวัดราชบุรี

6 9-10 

พฤศจิกายน 
2561

นายประวิทย์  นพรัตน์

นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 

กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Scicence Show) ระดับช้ัน
 ม.1-ม.3 คะแนน 92.20 คะแนน งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 

2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เกียรติบัตร

ครูผู้สอน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8  จังหวัดราชบุรี

7 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

นางกังสดาล เกียรติศิริ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การ

แข่งขันการเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

คะแนน 88 คะแนน  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ

 และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา แข่งขันต่อระดับภาคและระดับประเทศ วันท่ี 25-27 ธันวาคม 61

 จ.นครปฐม

เกียรติบัตร

ครูผู้สอน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8  จังหวัดราชบุรี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

8 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

นายพัฒนา ธูปหอม เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การ

แข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับช้ัน ม.1-ม.3 คะแนน 92 

คะแนน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

เทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา แข่งขันต่อระดับภาคและระดับประเทศ วันท่ี 25-27 ธันวาคม 61

 จ.นครปฐม

เกียรติบัตร

ครูผู้สอน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8  จังหวัดราชบุรี

9 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

นายพัฒนา ธูปหอม เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การ

แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชาย ระดับช้ัน ม.1-ม.3 คะแนน 

92.65 คะแนน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา แข่งขันต่อระดับภาคและระดับประเทศ วันท่ี 25-27 ธันวาคม 61

 จ.นครปฐม

เกียรติบัตร

ครูผู้สอน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8  จังหวัดราชบุรี

10 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

นายพัฒนา ธูปหอม

นางสาวพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธ์ิ
นางสาวสุธีรา เต้ียมเครือ

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การ

ประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม(Wind Ensemble) ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

คะแนน 95.25 คะแนน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา แข่งขันต่อระดับภาคและระดับประเทศ วันท่ี 25-27 

ธันวาคม 61 จ.นครปฐม

เกียรติบัตร

ครูผู้สอน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8  จังหวัดราชบุรี

11 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

นางสาวโชคสกุล  ปานดี เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การ

แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu  Speech) ระดับช้ัน ม.1-ม.3 คะแนน

 80 คะแนน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา แข่งขันต่อระดับภาคและระดับประเทศ วันท่ี 25-27 ธันวาคม 61
 จ.นครปฐม

เกียรติบัตร

ครูผู้สอน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8  จังหวัดราชบุรี



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

12 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

Mrs.Dina Salomon เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การ

แข่งขันเล่านิทาน(Story  Telling) ระดับช้ัน ม.1-ม.3 คะแนน 93.20 

คะแนน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

เทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา แข่งขันต่อระดับภาคและระดับประเทศ วันท่ี 25-27 ธันวาคม 61

 จ.นครปฐม

เกียรติบัตร

ครูผู้สอน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8  จังหวัดราชบุรี

13 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

นางสาวโชคสกุล ปานดี เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศ การ

แข่งขัน Multi  Skills Competition ระดับช้ัน ม.1-ม.3 คะแนน 73.67 

คะแนน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา แข่งขันต่อระดับภาคและระดับประเทศ วันท่ี 25-27 ธันวาคม 61

 จ.นครปฐม

เกียรติบัตร

ครูผู้สอน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8  จังหวัดราชบุรี

14 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

นางพรรษา ขันธ์เครือ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การ

แข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับช้ัน ป.4-ป.6 คะแนน 93 คะแนน งาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แข่งขันต่อ

ระดับภาคและระดับประเทศ วันท่ี 25-27 ธันวาคม 61 จ.นครปฐม

รางวัลระดับ

เหรียญทอง 

ชนะเลิศ

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

15 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

นายพัฒนา ธูปหอม

นางสาวพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธ์ิ
นางสาวสุธีรา เต้ียมเครือ

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศการ

ประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม(Wind Ensemble) ระดับช้ัน ป.4-ป.6 

คะแนน 93.25 คะแนน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา แข่งขันต่อระดับภาคและระดับประเทศ วันท่ี 25-27 
ธันวาคม

รางวัลระดับ

เหรียญทอง 

ชนะเลิศ

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

16 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

นางสาวเพ็ญนภา ไกรราษฎร์ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศการ

แข่งขันขับร้องเพลงสากล ระดับช้ัน ป.4-ป.6 คะแนน 94.4 คะแนน งาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ

นักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แข่งขันต่อ
ระดับภาคและระดับประเทศ วันท่ี 25-27 ธันวาคม

รางวัลระดับ

เหรียญทอง 

ชนะเลิศ

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

17 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

นางจิราภร พงศ์ลักษมาณา

นางสาวปรารถนา มะลิทอง

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันกวี

เยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนส่ี(4บท) ระดับช้ัน ป.4-ป.6  งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ัง

ท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับ

เหรียญทองแดง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

18 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

นางจิราภร พงศ์ลักษมาณา เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับได้เข้าร่วมการแข่งขันท่องอาขยานท านอง

เสนาะ ระดับช้ัน ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 

วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ได้เข้าร่วม ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

19 12-16 
พฤศจิกายน 

2561

นางสาวเพ็ญนภา ไกรราษฎร์ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับช้ัน ป.

1-ป.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

รางวัลระดับ
เหรียญทอง รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี
 1

ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

20 12-16 
พฤศจิกายน 

2561

นางสาวดุษณีย์  ประทุมศิริ
นางสาวพนิดา กิจเจริญ

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน ระดับช้ัน ป.4-ป.6 งาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ

นักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับ
เหรียญทอง

ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

21 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

นางสุดารัตน์ ชาญเฉลิมชัย

นางสาวปัทมา คล้ าเจริญ

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับได้เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยะภาพทาง

คณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ป.1-ป.3 งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 

2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ได้เข้าร่วม ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

22 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

นางสาวฐิตินันท์ บวรเลิศสกุล

นางสาวปัทมา คล้ าเจริญ

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันคิด

เลขเร็ว ระดับช้ัน ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 

วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับ

เหรียญทองแดง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

23 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

นางสาวดุษณีย์  ประทุมศิริ

นางสาวพนิดา กิจเจริญ

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการ

สร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับช้ัน ป.1-ป.3 งาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับ

เหรียญทอง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

24 12-16 

พฤศจิกายน 
2561

นางจุฑาวรรณ เพ่ิมสาย เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี 1การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ระดับช้ัน ป.
1-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

เทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

รางวัลระดับ

เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี

 1

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

25 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

นางสาวอารีรัตน์ แย้มช่ืน เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันพูด

ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับช้ัน ป.4-ป.6 งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ัง

ท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับ

เหรียญเงิน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

26 12-16 

พฤศจิกายน 
2561

นางสาวกมลชนก อินทร์เขาย้อย เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขัน Multi

 Skills Competition ระดับช้ัน ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 

2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับ

เหรียญทอง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

27 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ

นางสาวสุคนธา สุทธิสิริมงคล

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขัน

อัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ป.4-ป.6 งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ัง

ท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับ

เหรียญเงิน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

28 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ

นางสาวสุคนธา สุทธิสิริมงคล

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี 1การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับช้ัน

 ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

เทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

รางวัลระดับ

เหรียญทอง รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี

 1

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

29 12-16 
พฤศจิกายน 

2561

นางสาวกฤติกา โสงขุนทด
นางสาวรุ่งอรุณ ประดิษฐ์กุล

นางสาวเสาวลักษณ์ อยู่สถิตย์

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดเพลง
คุณธรรม ระดับช้ัน ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 

วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับ
เหรียญทอง

ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

30 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

นายประวิทย์ นพรัตน์

นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิษฏฐ์

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เกียรติบัตร

ครูผู้สอน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี

31 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

นายบุญลาภ กล่ินอุบล

นายประวิทย์ นพรัตน์

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ัน

 ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

เทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร

ครูผู้สอน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

32 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

นายพรพจน์ ภูสี เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ

นักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เกียรติบัตร

ครูผู้สอน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี

33 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

นางสาวอลิสา กุดาศรี เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับช้ัน ม.1-ม.

3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เกียรติบัตร

ครูผู้สอน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี

34 9-10 
พฤศจิกายน 

2561

นายพัฒนา ธูปหอม เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับช้ัน ม.1-

ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เกียรติบัตร
ครูผู้สอน

ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี

35 9-10 
พฤศจิกายน 

2561

นายพัฒนา ธูปหอม เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 2
 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ

นักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เกียรติบัตร
ครูผู้สอน

ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี

36 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

นายพรพจน์ ภูสี เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันวาด

ภาพระบายสี ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 

2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เกียรติบัตร

ครูผู้สอน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

37 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

นายพรพจน์ ภูสี เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน 

"ศิลปสร้างสรรค์" ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งาน งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 

2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เกียรติบัตร

ครูผู้สอน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี

38 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

นางประไพ แก้วจีน

นางสาวพัชรินทร์ วาณิชพิเชียร

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวด

มารยาทไทย ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 

2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับ

เหรียญทอง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี

39 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

นายศักด์ิชัย สว่างงาม

นางสุรีพร อินทรธนี

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน

ท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เคร่ืองเคยง ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ัง
ท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับ

เหรียญทอง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี

40 9-10 

พฤศจิกายน 
2561

นายพรพจน์ ภูสี เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเขียน

ภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปี

การศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับ

เหรียญทอง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี

41 9-10 

พฤศจิกายน 
2561

นางประไพ แก้วจีน

นางสาวพัชรินทร์ วาณิชพิเชียร

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวด

เพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 

2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับ

เหรียญทอง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี

42 9-10 

พฤศจิกายน 
2561

นางสาวเทียมจันทร์ เง็กคร้อย เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันกวี

เยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (6บาท) ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ัง

ท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับ

เหรียญทอง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

43 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

นายพรพจน์ ภูสี เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเขียน

ภาพไทยประเพณี ระดับช้ัน ม.1-ม.3  งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 

2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับ

เหรียญทอง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี

44 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

นางธิชญา จิตต์เจริญ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดเล่า

นิทานคุณธรรม ระดับช้ัน ม.1-ม.3  งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 

2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับ

เหรียญเงิน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี

45 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

นายพัฒนา ธูปหอม เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้อง

เพลงสากล ประเภทหญิง ช้ัน ม.1-ม.3  งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 
2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับ

เหรียญเงิน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี

46 9-10 

พฤศจิกายน 
2561

นางสาวอลิสา กุดาศรี เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้อง

เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ัง

ท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับ

เหรียญเงิน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี

47 9-10 

พฤศจิกายน 
2561

นางกังสดาล เกียรติศิริ

นางสาวเทียมจันทร์  เง็กคร้อย

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวด

หนังสือเล่มเล็ก ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 

2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับ

เหรียญทองแดง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี

48 9-10 

พฤศจิกายน 
2561

นางสาวเทียมจันทร์ เง็กคร้อย เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน

คัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 

2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับ

เหรียญทองแดง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

49 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

นางสาวจรรยาภรณ์ หนูสิงห์

นางสาววนิดา จันทร์งาม

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน

พูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 

2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับ

เหรียญทองแดง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี

50 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

นายพัฒนา ธูปหอม เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ัง

ท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับ

เหรียญทองแดง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี

51 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

นายบุญลาภ กล่ินอุบล

นายประวิทย์ นพรัตน์

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวด

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ัง
ท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับ

เหรียญทองแดง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี

52 9-10 

พฤศจิกายน 
2561

นางวรรณวลี อารมย์สุขโข เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเข้าร่วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว 

ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

ได้เข้าร่วม ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี

53 9-10 

พฤศจิกายน 
2561

นายวรา ขันธ์เครือ

นายสมชาย ล่าทา

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาสุข

ศึกษาและพลศึกษา ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 

2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ได้เข้าร่วม ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

54 20 พฤศจิกายน 

2561

นางสาวหน่ึงฤทัย เปรมน่ิม เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรตบัตรระดับ เหรียญทอง การ

แข่งขัน Spelling Bee ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 หลักสูตรสามัญ งาน

การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน 

คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ล าดับท่ี 2 
คะแนน 90 คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ วันท่ี 

17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรต

บัตรระดับ 

เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

55 20 พฤศจิกายน 

2561

นายพัฒนา ธูปหอม เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง การ

แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับ ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 งาน

การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน 
คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ล าดับท่ี 1 

คะแนน 92.20 คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ 

วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ 

เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

56 20 พฤศจิกายน 

2561

นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง การ

แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับช้ัน 

ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวด
ส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ล าดับท่ี 1 คะแนน 93.50 คะแนน แข่งขัน

ต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ 

เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

57 20 พฤศจิกายน 

2561

นางพรรษา ขันธ์เครือ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง 

กิจกรรมคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 งานการ

แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ัง
ท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ล าดับท่ี 1 

คะแนน 97 คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ วันท่ี 
17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ 

เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

58 20 พฤศจิกายน 

2561

นางพรรษา ขันธ์เครือ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง การ

แข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 งานการ

แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ัง

ท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ล าดับท่ี 1 
คะแนน 86 คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ วันท่ี 

17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ 

เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

59 20 พฤศจิกายน 

2561

นางดุษณีย์  ประทุมศิริ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง การ

ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4-6  งานการ

แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ัง
ท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ล าดับท่ี 2 

คะแนน 86.20 คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ 

วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ 

เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

60 20 พฤศจิกายน 

2561

Mrs.Dina Salomon เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การ

แข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 

1-3) หลักสูตรสามัญ งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์
นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด 

จังหวัดราชบุรี ได้ล าดับท่ี 1 คะแนน 96.40 คะแนน แข่งขันต่อ

ระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ

เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

61 20 พฤศจิกายน 

2561

นางประไพ แก้วจีน เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง การ

ประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 1-3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) งาน

การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน 
คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ล าดับท่ี 2 

คะแนน 90 คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ วันท่ี 
17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ 

เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

62 20 พฤศจิกายน 

2561

นายพัฒนา ธูปหอม เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง การ

แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 

1-3) งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียน

เอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้
ล าดับท่ี 2 คะแนน 84.75 คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาค

ประสิทธ์ิ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ 

เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

63 20 พฤศจิกายน 

2561

นางสาวเทียมจันทร์ เง็กคร้อย เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง 

กิจกรรมคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3)

 งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียน
เอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้

ล าดับท่ี 2 คะแนน 87 คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาค

ประสิทธ์ิ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ 

เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

64 20 พฤศจิกายน 

2561

นายพัฒนา ธูปหอม เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง การ

แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับ ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 

1-3) งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียน
เอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้

ล าดับท่ี 1 คะแนน 95.20 คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาค

ประสิทธ์ิ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติ

บัตร ระดับ 

เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

65 20 พฤศจิกายน 

2561

นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทองแดง 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3(มัธยมศึกษาปี

ท่ี 1-3)  งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียน
โรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัด

ราชบุรี ได้ล าดับท่ี 1 คะแนน 61 คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียน
นาคประสิทธ์ิ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ 

เหรียญทองแดง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

66 20 พฤศจิกายน 

2561

นายบุญลาภ กล่ินอุบล เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง 

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 

(มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวด

ส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ล าดับท่ี 1 คะแนน 84.40 คะแนน แข่งขัน

ต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ 

เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

67 20 พฤศจิกายน 

2561

นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์

นายประวิทย์ นพรัตน์

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง การ

แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Scicene Show) ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 

(มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวด
ส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ล าดับท่ี 1 คะแนน 95.40 คะแนน แข่งขัน

ต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ 

เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

68 20 พฤศจิกายน 

2561

นางกัญญา ฉายาบรรณ์ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง 

กิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ระดับช้ัน อนุบาลปีท่ี 1-3 งาน

การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน 
คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ 

เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

69 20 พฤศจิกายน 

2561

นางสาวจีรนุช ทาค า เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง 

กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน อนุบาลปีท่ี 1-3 หลักสูตร

สามัญ งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียน
โรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัด

ราชบุรี

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ 

เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

70 20 พฤศจิกายน 
2561

นางชุติมา สุถาพร เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานประกอบส่ือ ระดับช้ัน  อนุบาลปีท่ี1-3 งาน

การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน 

คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติ
บัตรระดับ

เหรียญเงิน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

71 20 พฤศจิกายน 

2561

นางสาวศยามล ว่องแก้ว เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญเงิน การ

แข่งขันกายบริหาร ระดับช้ัน อนุบาลปีท่ี 1-3 งานการแข่งขันทักษะวิชาการ

และประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา

 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ 

เหรียญเงิน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

72 20 พฤศจิกายน 

2561

นางโชคสกุล ปานดี เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง การ

แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 

(มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวด

ส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ 

เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

73 20 พฤศจิกายน 
2561

นางสุดารัตน์ ชาญเฉลิมชัย เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญเงิน การ
แข่งขันอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 งานการ

แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ัง

ท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติ
บัตรระดับ 

เหรียญเงิน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

74 20 พฤศจิกายน 

2561

นางนัชชา ฉันทตระกูลชัย เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง การ

แข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 หลักสูตร

สามัญ งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียน
โรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัด

ราชบุรี

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ 

เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

75 20 พฤศจิกายน 

2561

นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียติบัตรระดับ เหรียญทอง การ

แข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 งานการแข่งขัน

ทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 

ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียติบัตร

ระดับ เหรียญ

ทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

76 20 พฤศจิกายน 

2561

นางเสาวลักษณ์ อยู่สถิตย์ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง 

กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 งานการแข่งขัน

ทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 

ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ 

เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

77 20 พฤศจิกายน 

2561

นางสาวฐิตินันท์ บวรเลิศสกุล เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง การ

แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 งาน

การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน 

คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ 

เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

78 20 พฤศจิกายน 

2561

นางสาวกังสดาล เกียรติศิริ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียติบัตรระดับ เหรียญทอง 

กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 

(มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวด
ส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียติบัตร

ระดับ เหรียญ

ทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

79 20 พฤศจิกายน 

2561

นางธิชญา จิตต์เจริญ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง 

กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) 

งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียน
เอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติ

บัตร ระดับ 

เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

80 20 พฤศจิกายน 

2561

นายพรพจน์ ภูสี เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง การ

แข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3)  งาน

การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน 

คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ 

เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

81 20 พฤศจิกายน 

2561

นางสาวอารีรัตน์ แย้มช่ืน เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญเงิน การ

แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี

 4-6 หลักสูตรสามัญ  งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวด

ส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ 

เหรียญเงิน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

82 20 พฤศจิกายน 

2561

นางนัชชา ฉันทตระกูลชัย เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญเงิน การ

แข่งขัน Spelling Bee ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 หลักสูตรสามัญ  

งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียน

เอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ 

เหรียญเงิน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

83 20 พฤศจิกายน 
2561

นางสาวพนิดา กิจเจริญ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน การ
แข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับช้ั ประถมศึกษาปีท่ี

 1-3  งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียน

โรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัด

ราชบุรี

รางวัลเกียรติ
บัตร ระดับ 

เหรียญเงิน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

84 20 พฤศจิกายน 
2561

นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญเงิน การ
แข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-3  งานการแข่งขันทักษะ

วิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปี

การศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติ
บัตรระดับ 

เหรียญเงิน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

85 20 พฤศจิกายน 

2561

นายวรา ขันธ์เครือ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญเงิน 

กิจกรรมการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 

(มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3)  งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวด

ส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ 

เหรียญเงิน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

86 20 พฤศจิกายน 

2561

นายธนิต สุวรรณลักษณ์ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญเงิน 

กิจกรรมแอโรบิค ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1-6  งานการแข่งขันทักษะ

วิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปี

การศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ 

เหรียญเงิน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

87 20 พฤศจิกายน 

2561

นางสาวพนิดา กิจเจริญ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทองแดง 

การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ(Presentation) ระดับช้ัน 

ประถมศึกษาปีท่ี 4-6  งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวด

ส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ 

เหรียญทองแดง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

88 20 พฤศจิกายน 
2561

นางสาวจรรยาภรณ์ หนูสิงห์ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทองแดง 
การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 

1-3 ) หลักสูตรสามัญ  งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวด

ส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติ
บัตรระดับ 

เหรียญทองแดง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

89 20 พฤศจิกายน 
2561

นางกังสดาล เกียรติศิริ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทองแดง 
การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 

1-3)  งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียน

โรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัด

ราชบุรี

รางวัลเกียรติ
บัตรระดับ 

เหรียญทองแดง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

90 20 พฤศจิกายน 

2561

นางสาวปัทมา คล้ าเจริญ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ ชมเชย การ

แข่งขันคิดเลขเร็วระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4-6  งานการแข่งขันทักษะ
วิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปี

การศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับ ชมเชย

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ
สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

91 20 พฤศจิกายน 

2561

นางศรีไพร หนูเกตุ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเข้าร่วมแข่งขัน 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) งานการ

แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ัง

ท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับเข้า

ร่วมแข่งขัน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

92 20 พฤศจิกายน 

2561

นางสาวพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธ์ิ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเข้าร่วมแข่งขัน 

การแข่งขัน Spelling Bee ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) 

หลักสูตรสามัญ  งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์

นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด 

จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติ

บัตรระดับเข้า

ร่วมแข่งขัน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

93 20 พฤศจิกายน 
2561

นางสาวปัทมา คล้ าเจริญ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเข้าร่วมแข่งขัน 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1-3  งานการแข่งขัน

ทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 

ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติ
บัตรระดับเข้า

ร่วมแข่งขัน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ

สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

94 25-27 ธันวาคม 

2561

นางพรรษา ขันธ์เครือ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัดคัด

ลายมือส่ือภาษาไทย ระดัช้ัน ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา
 2561

รางวัลระดับ

เหรียญทอง

ระดับประเทศ เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

95 25-27 ธันวาคม 

2561

นางสาวเพ็ญนภา ไกรราษฎร์ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับ

ร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖  งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 

ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

รางวัลระดับ

เหรียญทอง

ระดับประเทศ เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

96 25-27 ธันวาคม 

2561

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

นายพัฒนา ธูปหอม
นางสาวพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธ์ิ

นางสาวสุธีรา เต้ียมเครือ

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑ การประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม (Wind Ensemble) 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 

วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

รางวัลระดับ

เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี

 ๑

ระดับประเทศ เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

97 25-27 ธันวาคม 

2561

นายพัฒนา ธูปหอม เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับช้ัน 

ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

รางวัลระดับ

เหรียญทอง รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี

 ๑

ระดับประเทศ เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

98 25-27 ธันวาคม 

2561

นายพัฒนา ธูปหอม เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การ

แข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 

ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

รางวัลระดับ

เหรียญทอง 

ชนะเลิศ

ระดับประเทศ เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

99 25-27 ธันวาคม 

2561

นางกังสดาล เกียรติศิริ เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเรียง

ร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓  งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

รางวัลระดับ

เหรียญเงิน

ระดับประเทศ เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

100 25-27 ธันวาคม 

2561

Mrs.Dina Salomon เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่า

นิทาน (Story Telling) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓  งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี

การศึกษา 2561

รางวัลระดับ
เหรียญทอง

ระดับประเทศ เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

101 25-27 ธันวาคม 

2561

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

นายพัฒนา ธูปหอม
นางสาวพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธ์ิ

นางสาวสุธีรา เต้ียมเครือ

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวด

ดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม (Wind Ensemble) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓  งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ

นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

รางวัลระดับ

เหรียญเงิน

ระดับประเทศ เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

102 25-27 ธันวาคม 

2561

นางสาวโชคสกุล ปานดี เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน

พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ

นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

รางวัลระดับ

เหรียญทองแดง

ระดับประเทศ เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

103 25-27 ธันวาคม 

2561

นายประวิทย์ นพรัตน์

นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิษฏฐ์

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการ

แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ

นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

รางวัลระดับ

เหรียญทอง

ระดับประเทศ เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

104 25-27 ธันวาคม 

2561

นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา

 2561

เข้าร่วม ระดับประเทศ เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

105 26 พฤศจิกายน 

2561

นางอนงค์ บุญมี

นางสาวดวงพร พุฒจิระ

ผ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี  มอบเกียรติบัตรให้เพ่ือแสดงว่า เป็น

รางวัลครูดีเด่น ระดับปฐมวัย ของฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี 

ประจ าปีการศึกษา 2561  มอบในโอกาส งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนใน
สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนเทพวิทยา

ครูดีเด่น ระดับ

ปฐมวัย

ระดับสังฆมณฑล เกียรติบัตร ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี 

 มอบในโอกาส งานมหกรรม

วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆ
มณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนเทพวิทยา

106 26 พฤศจิกายน 

2561

นางปทิตตา พงษ์ศิริ ผ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี  มอบเกียรติบัตรให้เพ่ือแสดงว่า เป็น

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ดีเด่น ของ

ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี ประจ าปีการศึกษา 2561  มอบใน
โอกาส งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ณ โรงเรียน
เทพวิทยา

ครูดีเด่น 

ระดับประถม

ระดับสังฆมณฑล เกียรติบัตร ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี 

 มอบในโอกาส งานมหกรรม

วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆ
มณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนเทพวิทยา

107 26 พฤศจิกายน 

2561

นางอัญชลี ยังดี ผ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี  มอบเกียรติบัตรให้เพ่ือแสดงว่า เป็น

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ดีเด่น ของ

ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี ประจ าปีการศึกษา 2561  มอบใน

โอกาส งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ณ โรงเรียน

เทพวิทยา

ครูดีเด่น 

ระดับประถม

ระดับสังฆมณฑล เกียรติบัตร ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี 

 มอบในโอกาส งานมหกรรม

วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆ

มณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนเทพวิทยา



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

108 26 พฤศจิกายน 

2561

นางสาวสุจิวรรณ ช่ืนหุ่น ผ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี  มอบเกียรติบัตรให้เพ่ือแสดงว่า เป็น

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ

ประถมศึกษา ดีเด่น ของฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี ประจ าปี

การศึกษา 2561  มอบในโอกาส งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆ
มณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนเทพวิทยา

ครูดีเด่น 

ระดับประถม

ระดับสังฆมณฑล เกียรติบัตร ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี 

 มอบในโอกาส งานมหกรรม

วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆ

มณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนเทพวิทยา

109 26 พฤศจิกายน 

2561

นางสาวอลิสา กุดาศรี ผ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี  มอบเกียรติบัตรให้เพ่ือแสดงว่า เป็น

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา ดีเด่น ของฝ่าย

อบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี ประจ าปีการศึกษา 2561  มอบในโอกาส 

งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนเทพ

วิทยา

ครูดีเด่น ระดับ

มัธยมศึกษา

ระดับสังฆมณฑล เกียรติบัตร ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี 

 มอบในโอกาส งานมหกรรม

วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆ

มณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนเทพวิทยา

110 26 พฤศจิกายน 

2561

นางศิริพร     สนามภู่ ผ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี  มอบเกียรติบัตรให้เพ่ือแสดงว่า เป็นครู

ดีเด่น (บุคลากรสนับสนุน) ของฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี ประจ าปี

การศึกษา 2561  มอบในโอกาส งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆ

มณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนเทพวิทยา

ครูดีเด่น 

(บุคลากร

สนับสนุน)

ระดับสังฆมณฑล เกียรติบัตร ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี 

 มอบในโอกาส งานมหกรรม

วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆ

มณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนเทพวิทยา

111 26 พฤศจิกายน 

2561

นางอัมพร    ภักดี

นางสาวสุคนธา    สุทธิศิริมงคล

ผ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี  มอบเกียรติบัตรให้เพ่ือแสดงว่า เป็นครู

ดีศรีสังฆมณฑล ของฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี ประจ าปีการศึกษา

 2561  มอบในโอกาส งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑล

ราชบุรี ณ โรงเรียนเทพวิทยา

ครูดีศรีสังฆ

มณฑล

ระดับสังฆมณฑล เกียรติบัตร ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี 

 มอบในโอกาส งานมหกรรม

วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆ

มณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนเทพวิทยา

112 26 พฤศจิกายน 

2561

นางสาวจีรนุช     ทาค า

นายอนันต์     สัจจาศีล

นางผ่องพรรณ     สู้เสง่ียม
นางสาวลัดดา     ยางม่วง

นางดุษณีย์    ประทุมศิริ
นางสาวเทียมจันทร์     เง็กคร้อย

ผ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี มอบเกียรติบัตรให้เพ่ือแสดงว่า เป็น "ครู

ดีของหนู" ของฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี ประจ าปีการศึกษา 2561

  มอบในโอกาส งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ณ 
โรงเรียนเทพวิทยา

ครูดีของหนู ระดับสังฆมณฑล เกียรติบัตร ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี 

 มอบในโอกาส งานมหกรรม

วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆ
มณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนเทพวิทยา



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

113 26 พฤศจิกายน 

2561

นางสมใจ     รัตนพรชัย

นางพรรษา     ขันธ์เครือ

นายวรา      ขันธ์เครือ

ผ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี มอบเกียรติบัตรให้เพ่ือแสดงว่า เป็น 

ครอบครัวครูดีสังฆมณฑลราชบุรี ของฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี 

ประจ าปีการศึกษา 2561  มอบในโอกาส งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนใน

สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนเทพวิทยา

ครอบครัวครู

ดีสังฆมณฑล

ราชบุรี

ระดับสังฆมณฑล เกียรติบัตร ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี 

 มอบในโอกาส งานมหกรรม

วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆ

มณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนเทพวิทยา

114 16 มกราคม 

2562

นางกังสดาล     เกียรติศิริ

นางสาวรุ่งอรุณ     ประดิษฐ์กุล

นางสาวมัณฑนา     พงษ์พินิจภิญโญ

นางสาวชุติมา     สุถาพร

นางสมใจ     รัตนพรชัย

ท่ีว่าการอ าเภอบ้านโป่ง มอบเกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่า ได้รับรางวัลเกียรติบัตร

 เป็นครูสังกัดการศึกษาเอกชนปฏิบัติการสอนครบ 25 ปี ให้ไว้ ณ วันท่ี 16 

มกราคม 2562 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์

บ ารุง

ครูสอนนาน 25 ปี ระดับ สช. เกียรติบัตร ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก

 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง

115 16 มกราคม 
2562

นางบุญจันทร์     สร้อยสมุทร ท่ีว่าการอ าเภอบ้านโป่ง มอบเกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่า นางบุญจันทร์ สร้อย
สมุทร เป็นครูดีเด่นอ าเภอบ้านโป่ง ประจ าปี 2561 ให้ไว้ ณ วันท่ี 16 

มกราคม 2562 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์

บ ารุง

ครูดีเด่น ระดับ สช. เกียรติบัตร ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก
 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

116 16 มกราคม 

2562

 1) นายศักด์ิชัย   สว่างงาม

 2)  นางประภาพรรณ  ไชยวงศ์

 3)  นางสาวนิรัตนดา  ตันตระกูล

 4)  นางสาวพนิดา  น่ิมนุชม
 5)  นางสุดารัตน์  ชาญเฉลิมชัย

 6)  นางสุรีรัตน์  จีนเอีย

 7)  นางสาวจีรนุช  ทาค า

 8)  นางสุรีพร  อินทรธนี

 9)  นายพงศ์พันธ์  เอกพันธ์ชัยเดช

 10)  นายวิศรุต  ปัญจลาภสกุล

 11)  นางสาวสุธีรา  เต้ียมเครือ
 12)  นางสาวกุสุมนิภา  พิทักษ์สินธ์ุ

13)  นางกัญญา  ฉายาบรรณ์

14)  นางวิไลรัตน์  จิตเจริญทวีโชค

15)  นางสาวสุมาส  ทรัพย์เย็น

ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี มอบเกียรติบัตร รางวัล “ครูคาทอลิกผู้

อุทิศตนเพ่ือประกาศพระคริสตเจ้า” โอกาสวันชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑล

ราชบุรีคร้ังท่ี 25 ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

เป็นครูคาทอลิก

ผู้อุทิศตนเพ่ือ

ประกาศพระ

คริสตเจ้า

ระดับสังฆมณฑล เกียรติบัตร ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี 

มอบ ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

117 16 มกราคม 
2562

นางสาวดวงพร     พุฒจิระ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มอบเกียรติบัตร เพ่ือแสดงว่า นางสาว
ดวงพร พุฒจิระ ได้รับ รางวัลครูดีศรีเอกชน ประจ าปี 2562 เน่ืองในวันครู 

ณ หอประชุมอาคารจิตรภักดี ร.ศ.๒๒๒ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัด

ราชบุรี

ครูดีศรีเอกชน ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ณ หอประชุมอาคารจิตรภักดี ร.ศ.
๒๒๒ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

จังหวัดราชบุรี



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

118 10 กุมภาพันธ์ 

2562

 1)  นางสาวดวงพร พุฒิจิระ

 2)  นางสาววรรณา  แซ่เล้า

 3)  นางอนงค์  บุญมี

 4)  นางอัมพร  ภักดี
 5)  นางสมใจ  รัตนพรชัย

 6)  นางกัญญา  ฉายาบรรณ์

 7)  นางสาวชุติมา สุถาพร

 8)  นางจุไรพร  สวัสดิรักษ์กุล

 9)  นางผ่องพรรณ สู้เสง่ียม

 10) นางสาวจีรนุช ทาค า

 11) นางสาวศยามล ว่องแก้ว
 12) นายอนันต์  สัจจาศีล

 13) นางจินตนา  นิสัยตรง

 14) นายเพยาว์  จิตเจริญทวีโชค

กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร เพ่ือแสดงว่า เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และได้รับการ

คัดเลือกรับ รางวัล ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น (Private School Teacher 

Award 2019)

ครูโรงเรียน

เอกชนดีเด่น

ระดับประเทศ เกียรติบัตร โดย กระทรวงศึกษาธิการ

119 17 กุมภาพันธ์ 
2562

นายพัฒนา ธูปหอม กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ระดับช้ัน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 งานการประกวดแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน

 ภาคกลาง เน่ืองในวันการศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ีแข่งขัน ณ 

โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

เหรียญทอง ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

120 17 กุมภาพันธ์ 

2562

นางพรรษา ขันธ์เครือ กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล 

เหรียญทอง การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 

4-6 งานการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลาง เน่ืองในวัน
การศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ีแข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

เหรียญทอง ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

121 17 กุมภาพันธ์ 

2562

นางดุษณีย์  ประทุมศิริ กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล 

เหรียญทอง การแข่งขันแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน 

ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 งานการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ภาคกลาง เน่ืองในวันการศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ี
แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

เหรียญทอง ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

122 17 กุมภาพันธ์ 

2562

นางสาวสุคนธา  สุทธิศิริมงคล กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล 

เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 งานการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ภาคกลาง เน่ืองในวันการศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ี

แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

เหรียญทอง ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

123 17 กุมภาพันธ์ 

2562

นายชาคริต   ทรงต่อศรีสกุล กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล 

เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ระดับช้ัน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  งานการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาค

กลาง เน่ืองในวันการศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ีแข่งขัน ณ 

โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

เหรียญทอง ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

124 17 กุมภาพันธ์ 
2562

นายประวิทย์  นพรัตน์ กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  งานการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ภาคกลาง เน่ืองในวันการศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ี

แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

เหรียญทอง ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

125 17 กุมภาพันธ์ 

2562

นายพัฒนา ธูปหอม กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล 

เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี

 1-3  งานการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลาง เน่ืองในวัน
การศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ีแข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

เหรียญทอง ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

126 17 กุมภาพันธ์ 

2562

Mrs.Dina Salomon กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล 

เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ระดับช้ัน

 มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  งานการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาค

กลาง เน่ืองในวันการศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ีแข่งขัน ณ 
โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

เหรียญทอง ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

127 17 กุมภาพันธ์ 

2562

นายบุญลาภ   กล่ินอุบล กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล 

เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 

ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  งานการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ภาคกลาง เน่ืองในวันการศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ี

แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

เหรียญทอง ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

128 17 กุมภาพันธ์ 

2562

นางสาวหน่ึงฤทัย เปรมน่ิม กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล 

เหรียญเงิน การแข่งขัน Spelling Bee หลักสูตรสามัญ ระดับช้ัน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1-3  งานการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาค

กลาง เน่ืองในวันการศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ีแข่งขัน ณ 

โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

เหรียญเงิน ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

129 17 กุมภาพันธ์ 
2562

นางพรรษา ขันธ์เครือ กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
เหรียญเงิน การคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับ ประถมศึกษาปีท่ี 4-6  งาน

การแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลาง เน่ืองในวันการศึกษา

เอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ีแข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

เหรียญเงิน ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

130 17 กุมภาพันธ์ 

2562

นางประไพ  แก้วจีน กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล 

เหรียญเงิน ประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง) ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
 งานการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลาง เน่ืองในวัน

การศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ีแข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

เหรียญเงิน ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ีรับ ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ

บัตร
จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี

รำยกำรรำงวัล โรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทครู

131 17 กุมภาพันธ์ 

2562

นางสาวเทียมจันทร์ เง็กคร้อย กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล 

เหรียญเงิน การคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  งาน

การแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลาง เน่ืองในวันการศึกษา

เอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ีแข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

เหรียญเงิน ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

132 17 กุมภาพันธ์ 

2562

นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล เข้า

ร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

งานการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลาง เน่ืองในวัน

การศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ีแข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

เข้าร่วม ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ


