
ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ี

รับ

ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

1 19-24 มีนาคม

 2561

นางสาวภัทรลดา  แก้วกระจ่าง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี 34 "น่านเกมส์" จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 19-29 มีนาคม 

2561 โรงเรียนธีรศาสตร์ส่งนักกีฬาตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขัน 4 คน

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค เหรียญ/เกียรติ

บัตร
จังหวัดน่าน นายธนิต สุวรรณลักษณ์

2 19-24 มีนาคม

 2561

นายชาติสุทธิ อินทสุวรรณ

นางสาวนฤมล แซ่ต้ัน

ด.ช.ธนาทร  เรืองสุวรรณ

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี 34 "น่านเกมส์" จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 19-29 มีนาคม 

2561 โรงเรียนธีรศาสตร์ส่งนักกีฬาตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขัน 4 คน

เข้าร่วม ระดับภาค

- จังหวัดน่าน นายธนิต สุวรรณลักษณ์

3 3 มีนาคม 2561 ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีสุวรรณ์

ด.ช.กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์
มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ในรายการวิถีเพชรเทควันโดแชมป์เป้ีย

นชิพคร้ังท่ี2 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย จ.เพชรบุรี เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2561

ชนะเลิศ ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร
โรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย นายธนิต สุวรรณลักษณ์

4 3 มีนาคม 2561 ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ

ด.ช.โภคิน อ้นพันธ์ุ

ด.ช.ปริญวัฒน์ ทองขาว

ด.ญ.อรวรา แสงทอง

มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ในรายการวิถีเพชรเทควันโดแชมป์เป้ีย

นชิพคร้ังท่ี2 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย จ.เพชรบุรี เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2561

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด

เหรียญ/เกียรติ

บัตร
โรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย นายธนิต สุวรรณลักษณ์

5 3 มีนาคม 2561 ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ

ด.ช.นิติกร รุ่งกระจ่าง

ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย

ด.ญ.พรนภา นาทา

มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ในรายการวิถีเพชรเทควันโดแชมป์เป้ีย

นชิพคร้ังท่ี2 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย จ.เพชรบุรี เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2561

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด

เหรียญ/เกียรติ

บัตร
 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย จ.เพชรบุรี นายธนิต สุวรรณลักษณ์

6 28 เมษายน 

2561

ด.ญ.อรวรา แสงทอง

ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง

ด.ช.วรัท สุขการณ์

การแข่งขันเทควันโด ในรายการราชบุรีโอเพ่น คร้ังท่ี 8 เม่ือวันเสาร์ท่ี 28 เมษายน พ.ศ.

 2561 ท่ีผ่านมา ณ โรงยิมเนเซ่ียม 4,000 ท่ีน่ัง

รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด
เหรียญ/เกียรติ

บัตร
ณ โรงยิมเนเซ่ียม 4,000 ท่ีน่ัง นายธนิต สุวรรณลักษณ์

7 28 เมษายน 

2561

ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์

ด.ช.โภคิน อ้นพันธ์ุ
การแข่งขันเทควันโด ในรายการราชบุรีโอเพ่น คร้ังท่ี 8 เม่ือวันเสาร์ท่ี 28 เมษายน พ.ศ.

 2561 ท่ีผ่านมา ณ โรงยิมเนเซ่ียม 4,000 ท่ีน่ัง

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1

ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร
ณ โรงยิมเนเซ่ียม 4,000 ท่ีน่ัง นายธนิต สุวรรณลักษณ์

8 28 เมษายน 

2561

ด.ช.กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์

ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย

ด.ช.ปริญวัฒน์ ทองขาว

ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์

การแข่งขันเทควันโด ในรายการราชบุรีโอเพ่น คร้ังท่ี 8 เม่ือวันเสาร์ท่ี 28 เมษายน พ.ศ.

 2561 ท่ีผ่านมา ณ โรงยิมเนเซ่ียม 4,000 ท่ีน่ัง

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2

ระดับจังหวัด

เหรียญ/เกียรติ

บัตร
ณ โรงยิมเนเซ่ียม 4,000 ท่ีน่ัง นายธนิต สุวรรณลักษณ์

9 4 มิถุนายน 

2561

ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ การแข่งขันร้องเพลงรายการ NEW STAR AURA SHINE ชิงด้วยเกียรติยศ จากสมาคม 

แม่บ้านต ารวจ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

 รางวัลนักร้องยอด

เย่ียมชาย

ระดับสมาคม
ถ้วย จากสมาคม แม่บ้านต ารวจ นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

10 4 มิถุนายน 

2561

ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ การแข่งขันร้องเพลงรายการ NEW STAR AURA SHINE ชิงด้วยเกียรติยศ จากสมาคม 

แม่บ้านต ารวจ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

รางวัลนักร้องดีเด่น ระดับสมาคม
ถ้วย จากสมาคม แม่บ้านต ารวจ นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

11 23 มิถุนายน 

2561

ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ

ด.ช.สุนธวา สินสุข
การแข่งขันเทควันโด ในรายการหัวหินแชมป์เป้ียนชิพ เม่ือวันเสาร์ท่ี 23 มิถุนายน 2561

 ณ สนาม ทรูอารีน่า จ. ประจวบคีรีขันธ์

นักกีฬายอดเย่ียม ระดับจังหวัด
ถ้วย ณ สนาม ทรูอารีน่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายธนิต สุวรรณลักษณ์

12 23 มิถุนายน 

2561

ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์

ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ

ด.ญ.อรวรา แสงทอง

การแข่งขันเทควันโด ในรายการหัวหินแชมป์เป้ียนชิพ เม่ือวันเสาร์ท่ี 23 มิถุนายน 2561

 ณ สนาม ทรูอารีน่า จ. ประจวบคีรีขันธ์

ชนะเลิศ ระดับจังหวัด
เหรียญ/เกียรติ

บัตร
ณ สนาม ทรูอารีน่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายธนิต สุวรรณลักษณ์

13 20 มิถุนายน 

2561

ทีมนักฟุตบอลโรงเรียน การแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจ าปี 2561 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เทศบาล

ต าบลลูกแก

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับท้องถ่ิน
ถ้วย เทศบาต าบลลูกแก นายสมชาย ล่าทา

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ี

รับ

ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

14 17 กรกฎาคม 

2561

ด.ช.นนทนันท์ นารี

ด.ญ.ปิยากร เอ่ียมหรุ่น

ด.ญ.สุธาสินีย์ เสตะพันธ์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) จากองค์การพิพิธพันธ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศและ

เป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศท่ีอิมแพค เมืองทองธานี ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2561

ชนะเลิศ ระดับภาค เกียรติบัตร อพวช. นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์

นายประวิทย์ นพรัตน์

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

15 23 กรกฎาคม 

2561

ด.ญ.ฐานิสรา เช่ียวชาญ

ด.ญ.บุญญาพร ช่ืนใจ

ด.ญ.จิรวดี ศรีค า

รายการการแข่งขัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี ระดับประถม ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด เกียรติบัตร/เงิน

รางวัล 7,000 

บาท

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

กาญจนบุรี

นางสาวสุคนธา สุทธิศิริ

มงคล

นางสาวมัณฑณา พงษ์พินิจ

ภิญโญ

16 24 กรกฎาคม 

2561

ด.ญ.ธิดารัตน์ แซ่เฮ้ง

ด.ญ.เกศกนก ทองอ่อน

ด.ญ.เบญญาภา ปานรัตน์

รายการการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ภาคกลาง เงิน

รางวัล 10,000 บาท เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 และได้เป็นตัวแทน ไปแข่งขันต่อ ณ

 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันท่ี 21 

สิงหาคม 2561

ชนะเลิศ ระดับภาค เกียรติบัตร/เงิน

รางวัล 10,000

 บาท

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์

นายประวิทย์ นพรัตน์

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

17 29 กรกฎาคม 

2561

ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์

ด.ช.ธันตะวัน อ่ิมทรัพย์

ด.ช.กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์

รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการสวนผ้ึงแชมป์เป้ียนชิพ คร้ังท่ี 3 ซ่ึงในรายการ

เดียวกันน้ียังได้มีการคัดตัวแทนจังหวัดในรายการเยาวชนแห่งชาติเพ่ือแข่งขันในระดับ

ภาคต่อไป

ชนะเลิศ ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

สถานท่ีแข่งขัน ณ. ศาลาประชาคม 

อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

18 29 กรกฎาคม 

2561

 ด.ช.วรัท สุขการณ์ รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการสวนผ้ึงแชมป์เป้ียนชิพ คร้ังท่ี 3 ซ่ึงในรายการ

เดียวกันน้ียังได้มีการคัดตัวแทนจังหวัดในรายการเยาวชนแห่งชาติเพ่ือแข่งขันในระดับ

ภาคต่อไป

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

สถานท่ีแข่งขัน ณ. ศาลาประชาคม 

อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

19 29 กรกฎาคม 

2561

ด.ช.สุนธวา สินสุข 

ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์ 

ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ

ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง

รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการสวนผ้ึงแชมป์เป้ียนชิพ คร้ังท่ี 3 ซ่ึงในรายการ

เดียวกันน้ียังได้มีการคัดตัวแทนจังหวัดในรายการเยาวชนแห่งชาติเพ่ือแข่งขันในระดับ

ภาคต่อไป

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

สถานท่ีแข่งขัน ณ. ศาลาประชาคม 

อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

20 29 กรกฎาคม 

2561

ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์ รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการสวนผ้ึงแชมป์เป้ียนชิพ คร้ังท่ี 3 ซ่ึงในรายการ

เดียวกันน้ียังได้มีการคัดตัวแทนจังหวัดในรายการเยาวชนแห่งชาติเพ่ือแข่งขันในระดับ

ภาคต่อไป

ได้เป็นตัวแทน

จังหวัดเพ่ือแข่งขัน

ระดับภาคต่อไป

ระดับจังหวัด - สถานท่ีแข่งขัน ณ. ศาลาประชาคม 

อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

21 29 กรกฎาคม 

2561

ด.ช.โภคิน อ้นพันธ์ุ

ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ

ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์

 ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ

รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการสวนผ้ึงแชมป์เป้ียนชิพ คร้ังท่ี 3 ซ่ึงในรายการ

เดียวกันน้ียังได้มีการคัดตัวแทนจังหวัดในรายการเยาวชนแห่งชาติเพ่ือแข่งขันในระดับ

ภาคต่อไป

ได้เป็นตัวแทน

จังหวัดเพ่ือแข่งขัน

ระดับภาคต่อไป

ระดับจังหวัด - สถานท่ีแข่งขัน ณ. ศาลาประชาคม 

อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

22 มอบท่ี รร วันท่ี

 7 สิงหาคม 

2561

ด.ญ.กชกร พุฒศรี

ด.ญ.ณัฐพร จิตบรรจง

ด.ญ.ปวริศา ชลศฤงคาร

ด.ญ.อริษา แหยมแก้ว

การแข่งขันประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพ่ือสันติภาพ คร้ังท่ี 18 ภายใต้ค าขวัญ "ความ

เมตตามีความส าคัญ" ณ โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย

ชมเชย ระดับโรงเรียน เกียรติบัตร โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์

นายพรพจน์ ภูสี

23 11 สิงหาคม 

2561

ด.ช.ปุณยวัฒน์ โพธินันทวงศ์

ด.ญ.อรวรา แสงทอง

การแข่งขันเทควันโดรายการไทเกอร์ไทยซองคิยองคัพคร้ังท่ี 14 เม่ือวันเสาร์ท่ี 11 

สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ชนะเลิศ ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นายธนิต สุวรรณลักษณ์



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ี

รับ

ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

24 11 สิงหาคม 

2561

ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์

ด.ช.สุนธวา สินสุข

ด.ช.นิติกร รุ่งกระจ่าง

ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ

ด.ช.โภคิน อ้นพันธ์ุ

การแข่งขันเทควันโดรายการไทเกอร์ไทยซองคิยองคัพคร้ังท่ี 14 เม่ือวันเสาร์ท่ี 11 

สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นายธนิต สุวรรณลักษณ์

25 11 สิงหาคม 

2561

ด.ช.กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์

ด.ช.ปรีดา วรพิทักษ์กุล

ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย

ด.ช.วิษญ นิยมวงษ์

ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง

การแข่งขันเทควันโดรายการไทเกอร์ไทยซองคิยองคัพคร้ังท่ี 14 เม่ือวันเสาร์ท่ี 11 

สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นายธนิต สุวรรณลักษณ์

26 มอบท่ี รร วันท่ี

 20 สิงหาคม 

2561

ด.ญ.พัชรเนตร ช่ืนจ ารัส

ด.ญ.วรัญญา ทองค า

ด.ญ.ธนพร เฮงฮู้

การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทย คร้ังท่ี 24 ระดับจังหวัด ของสโมสรไลออนส์ ภาค

 310 ดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,800 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร/ถ้วย/เงิน

รางวัล 1,800 

บาท

สโมสรไลออนส์ ภาค310 ดี นางกังสดาล เกียรติศิริ

27 21 สิงหาคม 

2561

ด.ญ.จีรนันท์ กรวิจารณ์ศิลป์ ได้รับการคัดเลือกเป็น "คนดีศรีราชบุรี" ประจ าปี 2561 งานสมัชชาคุณธรรมจังหวัด

ราชบุรี โครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม โดย นายชญาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด

ราชบุรี

ได้รับคัดเลือก ระดับจังหวัด โล่ จังหวัดราชบุรี นายบุญลาภ กล่ินอุบล 

ครูผู้รับผิดชอบ

28 21 สิงหาคม 

2561

ด.ญ.ธิดารัตน์ แซ่เฮ้ง

ด.ญ.เกศกนก ทองอ่อน

ด.ญ.เบญญาภา ปานรัตน์

แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) จากกระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี 21

 สิงหาคม 2561 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ เงินรางวัล 1,000 บาท

ชมเชย 

ระดับประเทศ

ระดับประเทศ เกียรติบัตร/เงิน

รางวัล 1,000 

บาท

กระทรวงศึกษาธิการ นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์

นายประวิทย์ นพรัตน์

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

29 23 สิงหาคม 

2561

ด.ช.นนทนันท์ นารี

ด.ญ.ปิยากร เอ่ียมหรุ่น

ด.ญ.สุธาสินีย์ เสตะพันธ์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) จากองค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันท่ี 23 สิงหาคม 2561 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ(ภาคกลาง) เงิน

รางวัล 3,000 บาท

ชนะเลิศ(ภาคกลาง) ระดับภาค เกียรติบัตร/เงิน

รางวัล 3,000 

บาท

 จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ

นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์

นายประวิทย์ นพรัตน์

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

30 23 สิงหาคม 

2561

ด.ญ.ฐานิสรา เช่ียวชาญ 

ด.ญ.จิรวดี ศรีค า

ด.ญ.บุญญาพร ช่ืนใจ

การแข่งขัน SCIENCE SHOW งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คร้ังท่ี 20 วันท่ี 23 

สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัล รอง

ชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 200 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับโรงเรียน เกียรติบัตร/เงิน

รางวัล 300 บาท

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นางสาวสุคนธา สุทธิศิริ

มงคล

31 23 สิงหาคม 

2561

ด.ญ.ชาลิสา ประเสริฐโชคประชา

ด.ญ.เมธาวี มณีศรี

ด.ญ.ศลิษา ฉมาเมธากุล

การแข่งขัน SCIENCE SHOW งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คร้ังท่ี 20 วันท่ี 23 

สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัล รอง

ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 500 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับโรงเรียน เกียรติบัตร/เงิน

รางวัล 500 บาท

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นางสาวสุคนธา สุทธิศิริ

มงคล

32 23 สิงหาคม 

2561

ด.ญ.คริสต์มาส ชวลิตบ ารุง

ด.ญ.พิมญาดา นิลวรรณา

การแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คร้ังท่ี 20 วันท่ี 

23 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัล รอง

ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 500 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับโรงเรียน เกียรติบัตร/เงิน

รางวัล 500 บาท

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นายประวิทย์ นพรัตน์



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ี

รับ

ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

33 24 สิงหาคม 

2561

ด.ช.นนทนันท์ นารี

ด.ญ.ปิยากร เอ่ียมหรุ่น

ด.ญ.สุธาสินีย์ เสตะพันธ์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันท่ี 24 สิงหาคม 2561 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ

อันดับท่ี 2 (ระดับประเทศ) เงินรางวัล 5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับท่ี

 2 (ระดับประเทศ)

ระดับประเทศ เกียรติบัตร/โล่/

เงินรางวัล 

5,000 บาท

 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์

นายประวิทย์ นพรัตน์

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

34 24 สิงหาคม 

2561

ด.ญ.พัชพร  บุญชุ่ม เป็นนักเรียนท่ีสามารถท าคะแนน 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จาก

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2560

คะแนนเต็ม100 

คณิตศาสตร์ O-NET

ระดับประเทศ เกียรติบัตร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี -

35 1 กันยายน 

2561

ด.ช.โภคิน อ้นพันธ์ุ

ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย

การแข่งขันเทควันโด รายการเพ่ือฝันเพ่ือวันเกียรติยศ คร้ังท่ี 9 เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 

2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ มหาวิทยาลัยรังสิต นายธนิต สุวรรณลักษณ์

36 1 กันยายน 

2561

ด.ช.ปรีดา วรพิทักษ์กุล

ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง

การแข่งขันเทควันโด รายการเพ่ือฝันเพ่ือวันเกียรติยศ คร้ังท่ี 9 เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 

2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ มหาวิทยาลัยรังสิต นายธนิต สุวรรณลักษณ์

37 7 กันยายน 

2561

ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ ได้รับคัดเลือกเป็น "เด็กดีเด่นจังหวัดราชบุรี" ประจ าปี2562 เน่ืองในงานวันเยาวชน

แห่งชาติ จังหวัดราชบุรี ประจ าปี 2561 "ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดิน

เกิด"

ได้รับคัดเลือก ระดับจังหวัด เกียรติบัตร จังหวัดราชบุรี นายบุญลาภ กล่ินอุบล 

ครูผู้รับผิดชอบ

38 20 กันยายน 

2561

ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ การแข่งขันในโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ มิตรภาพ คร้ังท่ี 8  ด.ช.ธนาทร เรือง

สุวรรณ  ได้รับรางวัล ถ้วยพระราชทานรางวัลยอดเย่ียม กลุ่มท่ี 3 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น

ถ้วยพระราชทาน

รางวัลยอดเย่ียม

ระดับประเทศ ถ้วย/เกียรติบัตร จัดโดย กลุ่มบริษัท นานมี จ ากัด นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

39 6 ตุลาคม 2561 ด.ช. ปรีดา วรพิทักษ์กุล มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด ในรายการ THE EMPEROR แชมป์เป้ียนชิพคร้ังท่ี 2 ณ

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองชนะเลิศ ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

สุพรรณบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

40 6 ตุลาคม 2561 ด.ช. ณัฐภัทร นาคโขนง มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด ในรายการ THE EMPEROR แชมป์เป้ียนชิพคร้ังท่ี 2 ณ

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองชนะเลิศ ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

สุพรรณบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

41 6 ตุลาคม 2561 ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์ มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด ในรายการ THE EMPEROR แชมป์เป้ียนชิพคร้ังท่ี 2 ณ

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

สุพรรณบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

42 6 ตุลาคม 2561 ด.ช.วรัท สุขการณ์ มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด ในรายการ THE EMPEROR แชมป์เป้ียนชิพคร้ังท่ี 2 ณ

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

สุพรรณบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

43 6 ตุลาคม 2561 ด.ช.นิติกร รุ่งกระจ่าง มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด ในรายการ THE EMPEROR แชมป์เป้ียนชิพคร้ังท่ี 2 ณ

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

สุพรรณบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

44 13 ตุลาคม 

2561

ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ รางวัลการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ณ ศูนย์การค้า The Explace Mall ได้

รับรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 ท่ัวไป ถ้วย/เงินรางวัล

 1000 บาท

ณ ศูนย์การค้า The Explace Mall นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

45 11 พฤศจิกายน

 2561

ด.ช.ตรีชนากานต์ สกุลณี รางวัลการแข่งขันว่ายน้ าสารสิทธ์ิแชมป์เป้ียนชิป คร้ังท่ี 2 ท่าผีเส้ือ 50 เมตร รุ่นอายุ 9 

ปี ชาย

ชนะเลิศ ระดับโรงเรียน เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ โรงเรียนสารสิทธ์ิ นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

46 11 พฤศจิกายน

 2561

ด.ช.ตรีชนากานต์ สกุลณี รางวัลการแข่งขันว่ายน้ าสารสิทธ์ิแชมป์เป้ียนชิป คร้ังท่ี 2 ท่ากรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ

 9 ปี ชาย

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2

ระดับโรงเรียน เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ โรงเรียนสารสิทธ์ิ นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

47 11 พฤศจิกายน

 2561

 ด.ช.ธีรเทพ รุ่งวิไลเจริญ รางวัลการแข่งขันว่ายน้ าสารสิทธ์ิแชมป์เป้ียนชิป คร้ังท่ี 2 ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ

 11 ปี ชาย, ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 11 ปี ชาย

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2

ระดับโรงเรียน เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ โรงเรียนสารสิทธ์ิ นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ี

รับ

ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

48 11 พฤศจิกายน

 2561

ด.ช.อินนิทัศ นุชนุ่ม   รางวัลการแข่งขันว่ายน้ าสารสิทธ์ิแชมป์เป้ียนชิป คร้ังท่ี 2 เข้าร่วม ระดับโรงเรียน เกียรติบัตร ณ โรงเรียนสารสิทธ์ิ นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

49 11 พฤศจิกายน

 2561

ด.ช.กันต์ธีร์ โพธินันทวงค์ รางวัลการแข่งขันว่ายน้ าสารสิทธ์ิแชมป์เป้ียนชิป คร้ังท่ี 2 เข้าร่วม ระดับโรงเรียน เกียรติบัตร ณ โรงเรียนสารสิทธ์ิ นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

50 11 พฤศจิกายน

 2561

ด.ช.พีรพัฒน์ แสงเงิน   รางวัลการแข่งขันว่ายน้ าสารสิทธ์ิแชมป์เป้ียนชิป คร้ังท่ี 2 เข้าร่วม ระดับโรงเรียน เกียรติบัตร ณ โรงเรียนสารสิทธ์ิ นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

51 11 พฤศจิกายน

 2561

ด.ช.ภาณุเทพ ศรีมงคล รางวัลการแข่งขันว่ายน้ าสารสิทธ์ิแชมป์เป้ียนชิป คร้ังท่ี 2 เข้าร่วม ระดับโรงเรียน เกียรติบัตร ณ โรงเรียนสารสิทธ์ิ นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

52 18 พฤศจิกายน

 2561

ทีมนักฟุตบอลโรงเรียน รางวัลการแข่งขันฟุตบอลในโอกาสฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก 

ระหว่างโรงเรียนธีรศาสตร์ และ โรงเรียนบ้านเณร

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง ชนะเลิศ

ระดับโรงเรียน ถ้วย สนามฟุตบอลโรงเรียนธีรศาสตร์ นายสมชาย ล่าทา

53 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.กัญญาณัฐ  ม่วงพิน การแข่งขันการเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับช้ัน ม.1-ม.3 คะแนน 88

 คะแนน  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ

นักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แข่งขันต่อระดับภาค

และระดับประเทศ วันท่ี 25-27 ธันวาคม 61 จ.นครปฐม

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง ชนะเลิศ

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นางกังสดาล เกียรติศิริ

54 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.ภาวดี   วิศวงษ์ การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 คะแนน 80 คะแนน  งาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 

68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แข่งขันต่อระดับภาคและระดับประเทศ

 วันท่ี 25-27 ธันวาคม 61 จ.นครปฐม

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง ชนะเลิศ

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร

55 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ช.นนทนันท์  นารี

ด.ญ.สุธาสินีย์  เสตะพันธ์

ด.ญ.เบญญาภา  ปานรัตน์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Scicence Show) ระดับช้ัน ม.1-ม.3 คะแนน 

92.20 คะแนน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  แข่งขันต่อระดับ

ภาคและระดับประเทศ วันท่ี 25-27 ธันวาคม 61 จ.นครปฐม

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง ชนะเลิศ

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นายประวิทย์ นพรัตน์

นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิษฏฐ์

56 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ช.ธนาทร     เรืองสุวรรณ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับช้ัน ม.1-ม.3 คะแนน 92 คะแนน งาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 

68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แข่งขันต่อระดับภาคและระดับประเทศ

 วันท่ี 25-27 ธันวาคม 61 จ.นครปฐม

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง ชนะเลิศ

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นายพัฒนา ธูปหอม

57 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ช.ธนาทร     เรืองสุวรรณ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชาย ระดับช้ัน ม.1-ม.3 คะแนน 92.65 

คะแนน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ

นักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แข่งขันต่อระดับภาค

และระดับประเทศ วันท่ี 25-27 ธันวาคม 61 จ.นครปฐม

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง ชนะเลิศ

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นายพัฒนา ธูปหอม



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ี

รับ

ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

58 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

1.ด.ญ.ณัฐชยา  กระแสโสม

2.ด.ญ.ณัฐชา  ช่วยชูเชิด

3.ด.ช.นิธิวัฒน์  จงวิจิตร

4.ด.ญ.บุตรดี    ศรีนวล

5.ด.ช.ปฏิพล    สุขสา

6.ด.ช.ปวร       ใจม่ัน

7.ด.ช.ปิยภัทร   ผ่องใส

8.ด.ญ.มนธิสา   กาญจนฉายา

9.ด.ญ.มัลลิกา   สุขประเสริฐ

10.ด.ช.สายชล  พัดนาค

11.ด.ญ.อุไรพร   แดงสี

12.ด.ญ.ลภัสรดา  จิตรานนท์

การประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม(Wind Ensemble) ระดับช้ัน ม.1-ม.3 คะแนน 

95.25 คะแนน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แข่งขันต่อระดับ

ภาคและระดับประเทศ วันท่ี 25-27 ธันวาคม 61 จ.นครปฐม

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง ชนะเลิศ

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

นายพัฒนา ธูปหอม

นางสาวพิทยาภรณ์ เห็น

วิสุทธ์ิ

นางสาวสุธีรา เต้ียมเครือ

59 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.ภัทรลดา   นิรันตสุข  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu  Speech) ระดับช้ัน ม.1-ม.3 คะแนน 80 

คะแนน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ

นักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แข่งขันต่อระดับภาค

และระดับประเทศ วันท่ี 25-27 ธันวาคม 61 จ.นครปฐม

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง ชนะเลิศ

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นางสาวโชคสกุล ปานดี

60 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ช.ณัชพล   สิทธิสาร การแข่งขันเล่านิทาน(Story  Telling) ระดับช้ัน ม.1-ม.3 คะแนน 93.20 คะแนน งาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 

68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แข่งขันต่อระดับภาคและระดับประเทศ

 วันท่ี 25-27 ธันวาคม 61 จ.นครปฐม

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง ชนะเลิศ

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

Mrs.Dina Salomon

61 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ช.ณัฐสิทธ์ิ   วงศ์มโนพนิช การแข่งขัน Multi  Skills Competition ระดับช้ัน ม.1-ม.3 คะแนน 73.67 คะแนน 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 

คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แข่งขันต่อระดับภาคและ

ระดับประเทศ วันท่ี 25-27 ธันวาคม 61 จ.นครปฐม

รางวัลระดับเหรียญ

เงิน ชนะเลิศ

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นางสาวโชคสกุล ปานดี

62 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.จุฑามาศ จงอักษร การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับช้ัน ป.4-ป.6 คะแนน 93 คะแนน งาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 

68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แข่งขันต่อระดับภาคและระดับประเทศ

 วันท่ี 25-27 ธันวาคม 61 จ.นครปฐม

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง ชนะเลิศ

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

นางพรรษา ขันธ์เครือ



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ี

รับ

ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

63 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

1.ด.ญ.กัญญณัฐ  เศรษฐกร

2.ด.ช.ประเมศวร์  นาคขะโหนง

3.ด.ญ.พรรณภัทร  แพงแก้ว

4.ด.ญ.ภัคกร  จันทร์ดี

5.ด.ช.สหภูมิ   อินทแสน

6.ด.ญ.สิทธินี  ม่วงเจริญ

7.ด.ญ.อรัฐษร  เล้าเจริญฤทธิกุล

8.ด.ญ.เบญญาภา  เรืองหิรัญวนิช

9.ด.ญ.ไตรลักษณ์  แสงมาลา

10.ด.ญ.ณัฐฏ์ณิชชา  เจริญจิตต์

11.ด.ญ.อัลทาช่า  สกุลณา

12.ด.ญ.ศิตา วชิรกุลกิติ

การประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม(Wind Ensemble) ระดับช้ัน ป.4-ป.6 คะแนน 

93.25 คะแนน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แข่งขันต่อระดับ

ภาคและระดับประเทศ วันท่ี 25-27 ธันวาคม

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง ชนะเลิศ

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

นายพัฒนา ธูปหอม

นางสาวพิทยาภรณ์ เห็น

วิสุทธ์ิ

นางสาวสุธีรา เต้ียมเครือ

64 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ช.ธนากร   เรืองสุวรรณ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ระดับช้ัน ป.4-ป.6 คะแนน 94.4 คะแนน งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปี

การศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แข่งขันต่อระดับภาคและระดับประเทศ วันท่ี

 25-27 ธันวาคม

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง ชนะเลิศ

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

นางสาวเพ็ญนภา ไกรราษฎร์

65 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.ณัฐณิชา คุณสุวรรณ์

ด.ญ.ธีราพร สัมฤทธ์ิ

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

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปี

การศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

นางจิราภร พงศ์ลักษมาณา

นางสาวปรารถนา มะลิทอง

66 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.ณาณา จันทร์อนันต์ การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับช้ัน ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถ

ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ได้เข้าร่วม ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

นางจิราภร พงศ์ลักษมาณา

67 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับช้ัน ป.1-ป.6  งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปี

การศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี 1

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

นางสาวเพ็ญนภา ไกรราษฎร์

68 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.วิลาสินีย์ ช่วงโชติ

ด.ญ.สุธาสินี ใจม่ัน

ด.ญ.เบญจวรรณ พ่วงแพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน ระดับช้ัน ป.4-ป.6 งาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 

68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

นางสาวดุษณีย์  ประทุมศิริ

นางสาวพนิดา กิจเจริญ

69 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ช.จอมทัพ สุขศรี

ด.ญ.ณภัทรารัตน์ ง่วนกิม

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ป.1-ป.3 งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปี

การศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ได้เข้าร่วม ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

นางสุดารัตน์ ชาญเฉลิมชัย

นางสาวปัทมา คล้ าเจริญ

70 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.ปวริศา ชลศฤงคาร

ด.ญ.พิตตินัน์ เช่ียวชาญอภิกุล

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

 วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

นางสาวฐิตินันท์ บวรเลิศ

สกุล

นางสาวปัทมา คล้ าเจริญ



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ี

รับ

ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

71 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.รุ้งรดา ว่องพานิช

ด.ช.ศักรินทร์ ชุนฟ้ง

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับช้ัน ป.1-ป.3 งาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 

68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

นางสาวดุษณีย์  ประทุมศิริ

นางสาวพนิดา กิจเจริญ

72 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.ณิชา อินทร์จันทร์ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ระดับช้ัน ป.1-ป.6 งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปี

การศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี 1

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

นางจุฑาวรรณ เพ่ิมสาย

73 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.ณัฐธิดา หิรัญรุจิรัตน์ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับช้ัน ป.4-ป.6 งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปี

การศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

เงิน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

นางสาวอารีรัตน์ แย้มช่ืน

74 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.เบญญาภา วรพิทักษ์กุล การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับช้ัน ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถ

ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

นางสาวกมลชนก อินทร์

เขาย้อย

75 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.ธณกร รัตนสิริวัฒนกุล

ด.ช.นเรศ สุระกิจ

ด.ญ.โสภิตา ยินดี

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ป.4-ป.6 งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปี

การศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

เงิน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจ

ภิญโญ

นางสาวสุคนธา สุทธิสิริ

มงคล

76 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.จิรวดี ศรีค า

ด.ญ.ฐานิสรา เช่ียวชาญ

ด.ญ.บุญญาพร ช่ืนใจ

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับช้ัน ป.4-ป.6 งาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 

68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี 1

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจ

ภิญโญ

นางสาวสุคนธา สุทธิสิริ

มงคล

77 12-16 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.กชกร หอมสาตร์

ด.ญ.กมลชนก ภักดี

ด.ญ.กัลยกร สิทธิสม

ด.ญ.ณัฐธิดา นูมหันต์

ด.ญ.สลิลลา ลีลาเฉลิมพล

ด.ญ.กิติญาดา ชมเดือน

การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

นางสาวกฤติกา โสงขุนทด

นางสาวรุ่งอรุณ ประดิษฐ์กุล

นางสาวเสาวลักษณ์ อยู่

สถิตย์

78 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.คริสต์มาส ชวลิตบ ารุง

ด.ช.ธชภัค  วงษาโรจน์

ด.ญ.พิมญาดา นิลวรรณา

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถ

ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

เงิน รองชนะเลิศ

อันดับท่ี 1

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นายประวิทย์ นพรัตน์

นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิษฏฐ์

79 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ช.ณฐพงศ์ สิทธิการ

ด.ช.นววิธ  จันทราภรณื

ด.ช.เสฎฐวุฒิ ไกรนรา

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 

68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี 1

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นายบุญลาภ กล่ินอุบล

นายประวิทย์ นพรัตน์

80 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.จีรนันท์ กรวิจารณ์ศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถ

ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี 1

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นายพรพจน์ ภูสี



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ี

รับ

ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

81 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ช.พุฒิเมธ ปรีชานุมาศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปี

การศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี 1

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นางสาวอลิสา กุดาศรี

82 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.ดาราพร พงศ์สุวรรณ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปี

การศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลเหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับท่ี

 2

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นายพัฒนา ธูปหอม

83 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ช.ภูชนะ ยางเย่ียม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปี

การศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

เงิน รองชนะเลิศ

อันดับท่ี 2

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นายพัฒนา ธูปหอม

84 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ช.หิรัญ  เปล่ียนพุม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นายพรพจน์ ภูสี

85 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.ปุญณิศา  พัฒนประดิษฐ์ การแข่งขัน "ศิลปสร้างสรรค์" ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นายพรพจน์ ภูสี

86 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ช.จักรพันธ์ แสงใหญ่

ด.ญ.วลาวัลย์ กิจสังสรรค์กุล

การประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นางประไพ แก้วจีน

นางสาวพัชรินทร์ วาณิช

พิเชียร

87 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.กมลวรรณ รอดเทภัย

ด.ญ.ชลธิชา ฉ่ิงดี

ด.ญ.รสิกา เสมทับ

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

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปี

การศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นายศักด์ิชัย สว่างงาม

นางสุรีพร อินทรธนี

88 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ช.สิปปกร ลายจ าปา การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปี

การศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นายพรพจน์ ภูสี

89 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ช.นันทพงศ์ หร่ังช้าง

ด.ช.อธิป บุญรัตน์

ด.ญ.อลิสลา วอนเพียร

ด.ช.เกศกนก ทองอ่อน

ด.ญ.แพรวลี ทองล่า

การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นางประไพ แก้วจีน

นางสาวพัชรินทร์ วาณิช

พิเชียร

90 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.ธัญวรัตน์ ป้อมสิงห์

ด.ญ.ประภาสิริ ทองอ่ิม

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (6บาท) ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 

68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นางสาวเทียมจันทร์ 

เง็กคร้อย

91 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.ณัชฎาพร เรืองฤทธ์ิ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับช้ัน ม.1-ม.3  งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นายพรพจน์ ภูสี



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ี

รับ

ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

92 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ช.ธราธิป ศรีสุวัฒโนทัย การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับช้ัน ม.1-ม.3  งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

เงิน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นางธิชญา จิตต์เจริญ

93 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.ปาณิศรา ตันเจริญศิริรัตน์ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ช้ัน ม.1-ม.3  งานมหกรรมความสามารถ

ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

เงิน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นายพัฒนา ธูปหอม

94 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.ดาราพร พงศ์สุวรรณ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปี

การศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

เงิน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นางสาวอลิสา กุดาศรี

95 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.ชนิดา บุญบ ารุง

ด.ญ.ปุญณิศา บัณฑิตพรรณ

ด.ช.พงตกานต์ เฮ้ียงเอ้ียง

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นางกังสดาล เกียรติศิริ

นางสาวเทียมจันทร์  

เง็กคร้อย

96 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.ชลิษา รัตนโภคากุล การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นางสาวเทียมจันทร์ 

เง็กคร้อย

97 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.กรณ์พิชชา บุตรธรรม

ด.ญ.ชมพูนุช  โพธ์ิล้อม

การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นางสาวจรรยาภรณ์ หนูสิงห์

นางสาววนิดา จันทร์งาม

98 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.ณัชชา เจริญลิบ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปี

การศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นายพัฒนา ธูปหอม

99 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

น.ส.ธิดารัตน์ แซ่เฮ้ง

น.ส.ปวีณนุช จีนอ่ิม

ด.ญ.อักษร สวัสดิสูงเนิน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปี

การศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นายบุญลาภ กล่ินอุบล

นายประวิทย์ นพรัตน์

100 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ช.โภคิน อ้นพันธ์ุ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 

วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

ได้เข้าร่วม ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นางวรรณวลี อารมย์สุขโข

101 9-10 

พฤศจิกายน 

2561

ด.ญ.ปัทมาภรณ์ ห้วยหงษ์ทอง

ด.ญ.ลลิตา ขาวเอ่ียม

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังท่ี 68 ปี

การศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ได้เข้าร่วม ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เกียรติบัตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จังหวัดราชบุรี

นายวรา ขันธ์เครือ

นายสมชาย ล่าทา

102 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ช.ศิรชัช พิมพ์ตรา การแข่งขัน Spelling Bee ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 หลักสูตรสามัญ งานการ

แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปี

การศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ล าดับท่ี 2 คะแนน 90 คะแนน แข่งขัน

ต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรตบัตร

ระดับ เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางสาวหน่ึงฤทัย เปรมน่ิม



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ี

รับ

ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

103 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับ ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 งานการ

แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปี

การศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ล าดับท่ี 1 คะแนน 92.20 คะแนน 

แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นายพัฒนา ธูปหอม

104 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.ฐานิสรา เช่ียวชาญ

ด.ญ.จิรวดี ศรีค า

ด.ญ.บุญญาพร ช่ืนใจ

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 

4-6 งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ัง

ท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ล าดับท่ี 1 คะแนน 93.50

 คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางสาวสุคนธา สุทธิศิริ

มงคล

105 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.จุฑามาศ จงอักษร กิจกรรมคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 งานการแข่งขันทักษะ

วิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 

2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ล าดับท่ี 1 คะแนน 97 คะแนน แข่งขันต่อ

ระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางพรรษา ขันธ์เครือ

106 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.เพลงพิณ จันทร์มา

ด.ญ.รัตติยาภรณ์ เสมา

ด.ญ.อัญชิษฐา เอดาสัย

การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 งานการแข่งขันทักษะ

วิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 

2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ล าดับท่ี 1 คะแนน 86 คะแนน แข่งขันต่อ

ระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางพรรษา ขันธ์เครือ

107 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.วิลาสินีย์ ช่วงโชติ

ด.ญ.สุธาสินี ใจม่ัน

ด.ญ.เบญจวรรณ พ่วงแพ

การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4-6  งานการแข่งขัน

ทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปี

การศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ล าดับท่ี 2 คะแนน 86.20 คะแนน 

แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางดุษณีย์  ประทุมศิริ

108 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ช.ณัชพล  สิทธิสาร การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) 

หลักสูตรสามัญ งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียน

เอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ล าดับท่ี 1 

คะแนน 96.40 คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ วันท่ี 17 

กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับเหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

Mrs.Dina Salomon

109 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.วลาวัลย์ กิจสังสรรค์กุล

ด.ช.จักรพันธ์ แสงใหญ่

การประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 1-3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) งานการ

แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปี

การศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ล าดับท่ี 2 คะแนน 90 คะแนน แข่งขัน

ต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางประไพ แก้วจีน

110 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ช.พุฒิเมธ ปรีชานุมาศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) งาน

การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 

ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ล าดับท่ี 2 คะแนน 84.75 

คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นายพัฒนา ธูปหอม



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ี

รับ

ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

111 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.ชลิษา รัตนโภคากุล กิจกรรมคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) งานการ

แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปี

การศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ล าดับท่ี 2 คะแนน 87 คะแนน แข่งขัน

ต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางสาวเทียมจันทร์ 

เง็กคร้อย

112 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับ ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) 

งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 

ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ล าดับท่ี 1 คะแนน 95.20 

คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติบัตร 

ระดับ เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นายพัฒนา ธูปหอม

113 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.คริสต์มาส ชวลิตบ ารุง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3(มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3)  

งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 

ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ล าดับท่ี 1 คะแนน 61 คะแนน

 แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญ

ทองแดง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร

114 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ช.ณฐพงศ์ สิทธิการ

ด.ช.นววิธ  จันทราภรณื

ด.ช.เสฎฐวุฒิ ไกรนรา

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษา

ปีท่ี 1-3) งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน

 คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ล าดับท่ี 1 คะแนน 

84.40 คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 

2562

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นายบุญลาภ กล่ินอุบล

115 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ช.นนทนันท์  นารี

ด.ญ.สุธาสินีย์  เสตะพันธ์

ด.ญ.เบญญาภา  ปานรัตน์

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Scicene Show) ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 

1-3) งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน 

คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ได้ล าดับท่ี 1 คะแนน 

95.40 คะแนน แข่งขันต่อระดับประเทศ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 

2562

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์

นายประวิทย์ นพรัตน์

116 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.นรีกานต์ กล่ินหอม กิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ระดับช้ัน อนุบาลปีท่ี 1-3 งานการแข่งขัน

ทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปี

การศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางกัญญา ฉายาบรรณ์

117 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ช.ภัคพงษ์ อุทัยแสน กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน อนุบาลปีท่ี 1-3 หลักสูตรสามัญ งานการ

แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปี

การศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางสาวจีรนุช ทาค า

118 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.อภิรดี  น้ าใจสุข กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานประกอบส่ือ ระดับช้ัน  อนุบาลปีท่ี1-3 งานการแข่งขัน

ทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปี

การศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับเหรียญเงิน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางชุติมา สุถาพร



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ี

รับ

ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

119 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.ณัฐชา รัตนศิริรวัฒนกุล

ด.ญ.ปุญญิสา ตันติปิธรรม

ด.ญ.ชาลิษา แหยมแก้ว

ด.ญ.อรณา แคโอชา

ด.ญ.รัตนณี ยุทธวิชัย

ด.ญ.กฤษติญา น้ าใจตรง

ด.ญ.บุษกร บุตรพรม

ด.ญ.ณัฏฐธิดา บัวคล่ี

ด.ญ.กชนุช เศรษฐมาตย์

ด.ญ.ณดาวัลย์ แซ่ล้ี

การแข่งขันกายบริหาร ระดับช้ัน อนุบาลปีท่ี 1-3 งานการแข่งขันทักษะวิชาการและ

ประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับ

จังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญเงิน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางสาวศยามล ว่องแก้ว

120 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.ภัทรลดา นิรันตสุข การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 

(มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียน

โรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางโชคสกุล ปานดี

121 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ช.จอมทัพ สุขศรี การแข่งขันอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 งานการแข่งขัน

ทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปี

การศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญเงิน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางสุดารัตน์ ชาญเฉลิมชัย

122 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.พัทธนันท์ อ าภาภรณ์ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 หลักสูตรสามัญ 

งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 

ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางนัชชา ฉันทตระกูลชัย

123 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.ศตายุ อ่าวสุคนธ์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 งานการแข่งขันทักษะ

วิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 

2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียติบัตร

ระดับ เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์

124 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.กิติญาดา ชมเดือน

ด.ญ.วลาวัลย์ กิจสังสรรค์กุล

กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 งานการแข่งขันทักษะ

วิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 

2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางเสาวลักษณ์ อยู่สถิตย์

125 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.ปวริศา ชลศฤงคาร การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 งานการ

แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปี

การศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางสาวฐิตินันท์ บวรเลิศ

สกุล



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ี

รับ

ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

126 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.กัญญาณัฐ  ม่วงพิน กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี

 1-3) งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน 

คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียติบัตร

ระดับ เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางสาวกังสดาล เกียรติศิริ

127 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ช.ธราธิป ศรีสุวัฒโนทัย กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) งานการ

แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปี

การศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร 

ระดับ เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางธิชญา จิตต์เจริญ

128 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.จีรนันท์ กรวิจารณ์ศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3)  งานการ

แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปี

การศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นายพรพจน์ ภูสี

129 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.ณัฐิดา หิรัญรุจิรัตน์ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

หลักสูตรสามัญ  งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียน

เอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญเงิน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางสาวอารีรัตน์ แย้มช่ืน

130 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.ปัณฑิตา เช้ือดี การแข่งขัน Spelling Bee ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 หลักสูตรสามัญ  งานการ

แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปี

การศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญเงิน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางนัชชา ฉันทตระกูลชัย

131 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.รุ้งรดา ว่องพานิช

ด.ช.ศักรินทร์ ชุนฟ้ง

การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับช้ั ประถมศึกษาปีท่ี 1-3  

งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 

ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร 

ระดับ เหรียญเงิน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางสาวพนิดา กิจเจริญ

132 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.ปณพร  ฉุยเนย การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-3  งานการแข่งขันทักษะ

วิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 

2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญเงิน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์

133 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.ไกรพิชญ์ สุทธิพิพัฒน์

ด.ญ.ลลิตา ขาวเอ่ียม

กิจกรรมการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 

1-3)  งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน 

คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญเงิน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นายวรา ขันธ์เครือ



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ี

รับ

ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

134 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.พัทธนันท์ อาภาภรณ์

ด.ญ.สุภัสสรา ตันวัฒนวิทย์

ด.ญ.สิรินดา มหาชนะวงศ์

ด.ญ.พรนภา แซ่ตัน

ด.ญ.กมลชนก ภักดี

ด.ญ.ณัทรอร โพธ์ิบุตร

ด.ญ.ธนพร ลิขิตวรากูร

ด.ญ.ลักษณ์ธิดา จันทราภรณ์

ด.ญ.ภัสสรา ศรสินชัย

ด.ญ.สุภัสสร ตันวัฒนวิทย์

กิจกรรมแอโรบิค ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1-6  งานการแข่งขันทักษะวิชาการและ

ประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับ

จังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญเงิน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

135 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.ศาสตราพิชญา นันทสิริศิลป์

ด.ช.อนุธิดา เพ็ชรทอง

การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ(Presentation) ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4-6  

งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 

ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญ

ทองแดง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางสาวพนิดา กิจเจริญ

136 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.กรณ์พิชชา บุตรธรรม

ด.ญ.ชมพูนุช  โพธ์ิล้อม

การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ) 

หลักสูตรสามัญ  งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียน

เอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญ

ทองแดง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางสาวจรรยาภรณ์ หนูสิงห์

137 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.ปุญณิศา บัณฑิตพรรณ

ด.ญ.ธนิตา บุญบ ารุง

ด.ช.พงตกานต์ เฮ้ียงเอ้ียง

การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3)  งานการ

แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปี

การศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ เหรียญ

ทองแดง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางกังสดาล เกียรติศิริ

138 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ช.พิตตินันท์ เช่ียวชาญอภิกุล การแข่งขันคิดเลขเร็วระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4-6  งานการแข่งขันทักษะวิชาการ

และประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ ชมเชย

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางสาวปัทมา คล้ าเจริญ

139 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ช.โภคิน อ้นพันธ์ุ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) งานการแข่งขันทักษะ

วิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 

2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับเข้าร่วมแข่งขัน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางศรีไพร หนูเกตุ

140 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.ปารถนา เจริญรักษา การแข่งขัน Spelling Bee ระดับช้ัน ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) หลักสูตรสามัญ 

 งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 

ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับเข้าร่วมแข่งขัน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางสาวพิทยาภรณ์ เห็น

วิสุทธ์ิ



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ี

รับ

ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

141 20 พฤศจิกายน

 2561

ด.ญ.ณัทรารัตน์ ง่วนกิม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1-3  งานการแข่งขันทักษะวิชาการ

และประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน คร้ังท่ี3 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

รางวัลเกียรติบัตร

ระดับเข้าร่วมแข่งขัน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนและสมาคม

คณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

นางสาวปัทมา คล้ าเจริญ

142 17 ธันวาคม 

2561

ด.ญ.กัญฐิกา หลีเกษม การแข่งขันประกวดภาพระบายสี  หัวข้อ พระเยซูเจ้าท่ีฉันรู้จัก ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6

 ระดับสังฆมณฑล

ชนะเลิศ ระดับสังฆมณฑล เกียรติบัตร/เงิน

รางวัล1500

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตศาสน

ธรรม แผนกพระคัมภีร์

นางสาวสุมาส ทรัพย์เย็น

143 17 ธันวาคม 

2561

ด.ญ.ปุญญิศา พัฒนประดิษฐ์ การแข่งขันประกวดภาพระบายสี  หัวข้อ พระเยซูเจ้าท่ีฉันรู้จัก ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ระดับสังฆมณฑล

ชมเชย ระดับสังฆมณฑล เกียรติบัตร/เงิน

รางวัล500

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตศาสน

ธรรม แผนกพระคัมภีร์

นางสาวสุมาส ทรัพย์เย็น

144 25-27 ธันวาคม

 2561

ด.ญ.จุฑามาศ จงอักษร การแข่งขัดคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดัช้ัน ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง

ระดับประเทศ เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นางพรรษา ขันธ์เครือ

145 25-27 ธันวาคม

 2561

ด.ช.ธนากร  เรืองสุวรรณ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖  งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี

การศึกษา 2561

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง

ระดับประเทศ เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวเพ็ญนภา ไกรราษฎร์

146 25-27 ธันวาคม

 2561

ด.ญ.กัญญณัฐ  เศรษฐกร 

ด.ช.กันต์ธรวรรธน์  กุลพรทานุทัต

ด.ช.ปรเมศวร์  นาคขะโหนง 

ด.ญ.พรรณภัทร  แพงแก้ว 

ด.ญ.ภัคกร  จันทร์ดี 

ด.ญ.ศิตา  วชิรกุลกิติ 

ด.ช.สหภูมิ  อินทแสน 

ด.ญ.สิทธิสินี  ม่วงเจริญ 

ด.ญ.อรัฐษร เล้าเจริญฤทธิกุล 

ด.ญ.อัลทาช่า  สกุลณา 

ด.ญ.เบญญาภา  เรืองหิรัญวนิช 

ด.ญ.ไตรลักษณ์  แสงมาลา 

การประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม (Wind Ensemble) ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖  งาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 

ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑

ระดับประเทศ เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

นายพัฒนา ธูปหอม

นางสาวพิทยาภรณ์ เห็น

วิสุทธ์ิ

นางสาวสุธีรา เต้ียมเครือ

147 25-27 ธันวาคม

 2561

ด.ช.ธนาทร  เรืองสุวรรณ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี

การศึกษา 2561

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑

ระดับประเทศ เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายพัฒนา ธูปหอม

148 25-27 ธันวาคม

 2561

ด.ช.ธนาทร  เรืองสุวรรณ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี

การศึกษา 2561

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง ชนะเลิศ

ระดับประเทศ เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายพัฒนา ธูปหอม

149 25-27 ธันวาคม

 2561

ด.ญ.กัญญาณัฐ  ม่วงพิน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓  งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี

การศึกษา 2561

รางวัลระดับเหรียญ

เงิน

ระดับประเทศ เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นางกังสดาล เกียรติศิริ



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ี

รับ

ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

150 25-27 ธันวาคม

 2561

ด.ช.ณัชพล  สิทธิสาร การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓  งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี

การศึกษา 2561

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง

ระดับประเทศ เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Mrs.Dina Salomon

151 25-27 ธันวาคม

 2561

ด.ญ.ณัฐชยา  กระแสโสม 

ด.ญ.ณัฐชา  ช่วยชูเชิด 

ด.ช.นิธิวัฒน์  จงวิจิตร 

ด.ญ.บุตรดี  ศรีนวล 

ด.ช.ปฏิพล  สุขสา 

ด.ช.ปวร  ใจม่ัน 

ด.ช.ปิยภัทร  ผ่องใส 

ด.ญ.มนธิสา  กาญจนฉายา 

ด.ญ.มัลลิกา  สุขประเสริฐ 

ด.ญ.ลภัสรดา  จิตรานนท์ 

ด.ช.สายชล  พัดนาค 

ด.ญ.อุไรพร  แดงสี

การประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม (Wind Ensemble) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓  งาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 

ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

รางวัลระดับเหรียญ

เงิน

ระดับประเทศ เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

นายพัฒนา ธูปหอม

นางสาวพิทยาภรณ์ เห็น

วิสุทธ์ิ

นางสาวสุธีรา เต้ียมเครือ

152 25-27 ธันวาคม

 2561

ด.ญ.ภัทรลดา  นิรันตสุข การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 

ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

รางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง

ระดับประเทศ เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวโชคสกุล ปานดี

153 25-27 ธันวาคม

 2561

ด.ช.นนทนันท์  นารี 

ด.ญ.สุธาสินีย์  เสตะพันธ์ 

ด.ญ.เบญญาภา  ปานรัตน์

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

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 

ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง

ระดับประเทศ เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายประวิทย์ นพรัตน์

นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิษฏฐ์

154 25-27 ธันวาคม

 2561

ด.ญ.ภาวดี  วิศวงษ์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี

การศึกษา 2561

เข้าร่วม ระดับประเทศ เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร

155 9 มกราคม 

2562

ด.ญ. จีรนันท์ กรวิจารย์ศิลป์ กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1000 บาท ให้กับ

 ด.ญ. จีรนันท์ กรวิจารศิลป์ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น "เด็กและเยาวชนดีเด่น" เน่ืองในโอกาส

วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562  ให้ไว้ ณ วันท่ี 12 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี 

ท าเนียบรัฐบาล

เด็กและเยาวชน

ดีเด่น

ระดับประเทศ โล่ /เกียรติ

บัตร/

ทุนการศึกษา 

1,000

จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ

มอบ ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล

นายบุญลาภ กล่ินอุบล

156 12 มกราคม 

2562

ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบโล่เกียรติคุณ  เกียรติ

บัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 5000 บาท ให้ ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ  เด็ก

ดีเด่น ประจ าปี 2562  ให้ไว้ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ วันท่ี 12 มกราคม 2562  มอบ

โดย พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

เด็กดีเด่น ระดับประเทศ  โล่ เกียรติบัตร 

เข็มเกียรติคุณ 

และ

ทุนการศึกษา 

5,000 บาท

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์

นายบุญลาภ กล่ินอุบล

157 ไม่ระบุวันแข่ง ด.ช.ตรีชนาการ สกุลณี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันว่ายน้ าฟรีสไตล์ / ท่าผีเส้ือ / ท่ากรรเชียง 

50 เมตร ชาย ในรายการของ จ.ราชบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด เกียรติบัตร/

เหรียญ

จ.ราชบุรี นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ี

รับ

ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

158 23 มกราคม 

2562

(วันท่ีมอบท่ี

โรงเรียน)

ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ การประกวดขับร้อง Singing with Backing Track. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัล

ถ้วยชนะเลิศ และเงินรางวัล 2,000 บาท  กิจกรรมฉลองคริสต์มาสประจ าปี 2561  ณ 

โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้ไว้ ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 

2561

ถ้วยชนะเลิศ ระดับโรงเรียน ถ้วย/เกียรติ

บัตร/เงินรางวัล

 2,000 บาท

ณ โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

นายพัฒนา ธูปหอม

159 22 มกราคม 

2562

(วันท่ีมอบท่ี

โรงเรียน)

ด.ช.ธนากร   เรืองสุวรรณ การประกวดขับร้อง Singing with Backing Track. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัล

ชมเชย กิจกรรมฉลองคริสต์มาสประจ าปี 2561  ณ โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย อ าเภอ

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้ไว้ ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

ชมเชย ระดับโรงเรียน เกียรติบัตร ณ โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

นายพัฒนา ธูปหอม

160 24 มกราคม 

2562

(วันท่ีมอบท่ี

โรงเรียน)

ด.ช.ธนาทร  เรืองสุวรรณ

ด.ช.ธนากร  เรืองสุวรรณ

เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในการ

ประกวดร้องเพลง ประเภท สากล งานคอนเสิร์ต Bridge Nine Singing Contest 2018

 ปี 6 จัดโดย บริษัท บริดจ์ ไนน์ จ ากัด ได้รับรางวัลถ้วยชนะเลิศ และเงินรางวัล 25,000

 บาท เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2561

ถ้วยชนะเลิศ ระดับประเทศ ถ้วย/เงินรางวัล

 25,000 บาท

มอบโดยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จัดโดย บริษัท บริดจ์ ไนนท์ จ ากัด

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

นายพัฒนา ธูปหอม

161 1 กุมภาพันธ์ 

2562

ด.ญ.จีรนันท์ กรวิจารศิลป์

ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ

 เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ใน

ฐานะท าช่ือเสียงให้จังหวัดราชบุรี ได้รางวัลทุนการศึกษา คนละ 1000 บาท ณ จวนผู้ว่า

ราชการจังหวัดราชบุรี เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562

ระดับจังหวัด รางวัล

ทุนการศึกษา 

คนละ 1000 

บาท

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายบุญลาภ กล่ินอุบล

162 24-25 มกราคม

 2562

ด.ญ.จีรนันท์ กรวิจารณ์ศิลป์ การแข่งขันประกวดวาดภาพสีน้ า ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น   เน่ืองในงานเปิดบ้าน

สาธิตทับแก้ววิชาการ เน่ืองในโอาสครบรอบ 45 ปี วันท่ี 24-25 มกราคม 2562 ณ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

ชนะเลิศ ระดับโรงเรียน  โล่และเกียรติ

บัตรและเงิน

รางวัล 2000 

บาท

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

จังหวัดนครปฐม

นายพรพจน์ ภูสี

163 24-25 มกราคม

 2562

ด.ญ.ปุญญิศา พัฒนประดิษฐ์ การแข่งขันประกวดวาดภาพสีน้ า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เน่ืองในงานเปิดบ้านสาธิต

ทับแก้ววิชาการ เน่ืองในโอาสครบรอบ 45 ปี วันท่ี 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

รองชนะเลิศ อันดับ

 2

ระดับโรงเรียน เกียรติบัตรและ

เงินรางวัล 

1500 บาท

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

จังหวัดนครปฐม

นายพรพจน์ ภูสี

164 24-25 มกราคม

 2562

ด.ช.หิรัญ     เปล่ียนพุ่ม การแข่งขันประกวดวาดภาพสีน้ า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เน่ืองในงานเปิดบ้านสาธิต

ทับแก้ววิชาการ เน่ืองในโอาสครบรอบ 45 ปี วันท่ี 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

รางวัลชมเชย ระดับโรงเรียน เกียรติบัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

จังหวัดนครปฐม

นายพรพจน์ ภูสี

165 24-25 มกราคม

 2562

ด.ญ.จีรนันท์ กรวิจารณ์ศิลป์  การแข่งขันประกวดวาดเส้นแรเงา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เน่ืองในงานเปิดบ้าน

สาธิตทับแก้ววิชาการ เน่ืองในโอาสครบรอบ 45 ปี วันท่ี 24-25 มกราคม 2562 ณ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

ชนะเลิศ ระดับโรงเรียน โล่และเกียรติ

บัตรและเงิน

รางวัล 2000 

บาท

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

จังหวัดนครปฐม

นายพรพจน์ ภูสี

166 24-25 มกราคม

 2562

ด.ช.หิรัญ     เปล่ียนพุ่ม การแข่งขันประกวดวาดเส้นแรเงา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เน่ืองในงานเปิดบ้านสาธิต

ทับแก้ววิชาการ เน่ืองในโอาสครบรอบ 45 ปี วันท่ี 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

รองชนะเลิศ อันดับ

 1

ระดับโรงเรียน เกียรติบัตรและ

เงินรางวัล 

1500 บาท

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

จังหวัดนครปฐม

นายพรพจน์ ภูสี



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ี

รับ

ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

167 24-25 มกราคม

 2562

ด.ญ.ปุญณิศา   พัฒนประดิษฐ์ การแข่งขันประกวดวาดเส้นแรเงา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เน่ืองในงานเปิดบ้านสาธิต

ทับแก้ววิชาการ เน่ืองในโอาสครบรอบ 45 ปี วันท่ี 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

รองชนะเลิศ อันดับ

 2

ระดับโรงเรียน เกียรติบัตรและ

เงินรางวัล 

1000 บาท

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

จังหวัดนครปฐม

นายพรพจน์ ภูสี

168 24-25 มกราคม

 2562

ด.ช.สิปปกร  ลายจ าปา 

ด.ช.ธราธิป   ศรีสุวัฒโนทัย

การแข่งขันประกวดวาดเส้นแรเงา ระะดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เน่ืองในงานเปิดบ้าน

สาธิตทับแก้ววิชาการ เน่ืองในโอาสครบรอบ 45 ปี วันท่ี 24-25 มกราคม 2562 ณ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

รางวัลชมเชย ระดับโรงเรียน เกียรติบัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

จังหวัดนครปฐม

นายพรพจน์ ภูสี

169 24-25 มกราคม

 2562

ด.ช.หิรัญ     เปล่ียนพุ่ม การแข่งขันประกวดวาดภาพ องค์ประกอบศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เน่ืองในงาน

เปิดบ้านสาธิตทับแก้ววิชาการ เน่ืองในโอาสครบรอบ 45 ปี วันท่ี 24-25 มกราคม 2562

 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

ชนะเลิศ ระดับโรงเรียน โล่และเกียรติ

บัตรและเงิน

รางวัล 2000 

บาท

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

จังหวัดนครปฐม

นายพรพจน์ ภูสี

170 24-25 มกราคม

 2562

ด.ญ.จีรนันท์    กรวิจารณ์ศิลป์ การแข่งขันประกวดวาดภาพองค์ประกอบศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เน่ืองในงาน

เปิดบ้านสาธิตทับแก้ววิชาการ เน่ืองในโอาสครบรอบ 45 ปี วันท่ี 24-25 มกราคม 2562

 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

รองชนะเลิศ อันดับ

 1

ระดับโรงเรียน เกียรติบัตรและ

เงินรางวัล 

1,500 บาท

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

จังหวัดนครปฐม

นายพรพจน์ ภูสี

171 24-25 มกราคม

 2562

ด.ญ.ชลธิชา      แหยมแก้ว การแข่งขันประกวดวาดภาพองค์ประกอบศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เน่ืองในงาน

เปิดบ้านสาธิตทับแก้ววิชาการ เน่ืองในโอาสครบรอบ 45 ปี วันท่ี 24-25 มกราคม 2562

 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

รองชนะเลิศ อันดับ

 2

ระดับโรงเรียน เกียรติบัตรและ

เงินรางวัล 

1,000 บาท

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

จังหวัดนครปฐม

นายพรพจน์ ภูสี

172 24-25 มกราคม

 2562

ด.ญ.ปุญญิศา     พัฒนประดิษฐ์ 

ด.ญ.ณัฐพร       จิตบรรจง

 การแข่งขันประกวดวาดภาพองค์ประกอบศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เน่ืองในงาน

เปิดบ้านสาธิตทับแก้ววิชาการ เน่ืองในโอาสครบรอบ 45 ปี วันท่ี 24-25 มกราคม 2562

 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

รางวัลชมเชย ระดับโรงเรียน เกียรติบัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

จังหวัดนครปฐม

นายพรพจน์ ภูสี

173 2 กุมภาพันธ์ 

2562

ด.ญ.ปวริศา  ชลศฤงคาร 

ด.ญ.อริษา แหยมแก้ว

ด.ญ.วรรณษา   หวังชัย  

ด.ช.พงตกานต์  เฮ้ียงเอ้ียง  

ด.ญ.ศาสตราพิชญา  นันทสิริศิลป์

การแข่งขันวาดภาพเพ่ือสันติภาพ คร้ังท่ี 31 ระดับภาค งาน LION INTERNATIONAL 

PEACE POSTER CONTEST  PEACE 2018-2019 หัวข้อ “ Kindness  Matters”  

โดย สโมสรไลออนส์สากล

รางวัลชมเชย ระดับประเทศ เกียรติบัตรและ

เงินรางวัล500

บาท

สโมสรไลออนส์สากล นายพรพจน์ ภูสี

174 17 กุมภาพันธ์ 

2562

ด.ช.ธนากร   เรืองสุวรรณ กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) 

ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 งานการประกวดแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน 

ภาคกลาง เน่ืองในวันการศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ีแข่งขัน ณ โรงเรียนนาค

ประสิทธ์ิ

เหรียญทอง ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ นายพัฒนา ธูปหอม

175 17 กุมภาพันธ์ 

2562

ด.ญ.เพลงพิณ จันทร์มา

ด.ญ.รัตติยาภรณ์ เสมา

ด.ญ.อัญชิษฐา เอดาสัย

กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับช้ัน 

ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 งานการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลาง เน่ืองใน

วันการศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ีแข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

เหรียญทอง ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ นางพรรษา ขันธ์เครือ

176 17 กุมภาพันธ์ 

2562

ด.ญ.เบญจวรรณ   พ่วงแพ

ด.ญ.วิลาสินีย์   ช่วงโชติ

ด.ญ.สุธาสินี   ใจม่ัน

กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร การแข่งขันแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถ่ิน ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 งานการแข่งขันทักษะนักเรียน

โรงเรียนเอกชน ภาคกลาง เน่ืองในวันการศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ีแข่งขัน

 ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

เหรียญทอง ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ นางดุษณีย์  ประทุมศิริ



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ี

รับ

ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

177 17 กุมภาพันธ์ 

2562

ด.ญ.จิรวดี ศรีค า

ด.ญ.ฐานิสรา เช่ียวชาญ

ด.ญ.บุญญาพร ช่ืนใจ

กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 

Show) ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 งานการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน 

ภาคกลาง เน่ืองในวันการศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ีแข่งขัน ณ โรงเรียนนาค

ประสิทธ์ิ

เหรียญทอง ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ นางสาวสุคนธา  สุทธิศิริ

มงคล

178 17 กุมภาพันธ์ 

2562

ด.ช.ธนาทร   เรืองสุวรรณ กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) 

ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  งานการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลาง 

เน่ืองในวันการศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ีแข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

เหรียญทอง ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ นายชาคริต   ทรงต่อศรีสกุล

179 17 กุมภาพันธ์ 

2562

ด.ช.นนทนันท์  นารี 

ด.ญ.สุธาสินีย์  เสตะพันธ์ 

ด.ญ.เบญญาภา  ปานรัตน์

กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 

Show) ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  งานการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน 

ภาคกลาง เน่ืองในวันการศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ีแข่งขัน ณ โรงเรียนนาค

ประสิทธ์ิ

เหรียญทอง ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ นายประวิทย์  นพรัตน์

180 17 กุมภาพันธ์ 

2562

ด.ช.พุฒิเมธ ปรีชานุมาศ กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ระดับช้ัน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  งานการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลาง เน่ืองใน

วันการศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ีแข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

เหรียญทอง ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ นายพัฒนา ธูปหอม

181 17 กุมภาพันธ์ 

2562

ด.ช.ณฐพงศ์ สิทธิสาร กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตร

สามัญ ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  งานการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน 

ภาคกลาง เน่ืองในวันการศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ีแข่งขัน ณ โรงเรียนนาค

ประสิทธ์ิ

เหรียญทอง ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ Mrs.Dina Salomon

182 17 กุมภาพันธ์ 

2562

ด.ช.ณฐพงศ์   สิทธิการ

ด.ช.นววิธ   จันทราภรณ์

ด.ช.เสฏฐวุฒิ   ไกรนรา

กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท

ส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  งานการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียน

เอกชน ภาคกลาง เน่ืองในวันการศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ีแข่งขัน ณ 

โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

เหรียญทอง ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ นายบุญลาภ   กล่ินอุบล

183 17 กุมภาพันธ์ 

2562

ด.ช.ศิรชัช พิมพ์ตรา กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร การแข่งขัน Spelling Bee หลักสูตรสามัญ 

ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1-3  งานการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาค

กลาง เน่ืองในวันการศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ีแข่งขัน ณ โรงเรียนนาค

ประสิทธ์ิ

เหรียญเงิน ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ นางสาวหน่ึงฤทัย เปรมน่ิม

184 17 กุมภาพันธ์ 

2562

ด.ญ.จุฑามาศ จงอักษร กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร การคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับ ประถมศึกษา

ปีท่ี 4-6  งานการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลาง เน่ืองในวันการศึกษา

เอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ีแข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

เหรียญเงิน ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ นางพรรษา ขันธ์เครือ

185 17 กุมภาพันธ์ 

2562

ด.ญ.วลาวัลย์ กิจสังสรรค์กุล

ด.ช.จักรพันธ์ แสงใหญ่

กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร ประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง) ระดับช้ัน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  งานการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลาง เน่ืองใน

วันการศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ีแข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

เหรียญเงิน ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ นางประไพ  แก้วจีน



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน ปี ท่ี

รับ

ช่ือผู้รับรำงวัล รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

186 17 กุมภาพันธ์ 

2562

ด.ญ.ชลิษา รัตนโภคากุล กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร การคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับช้ัน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  งานการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลาง เน่ืองใน

วันการศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ีแข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

เหรียญเงิน ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ นางสาวเทียมจันทร์ 

เง็กคร้อย

187 17 กุมภาพันธ์ 

2562

ด.ญ.คริสต์มาส ชวลิตบ ารุง กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลาง เน่ืองใน

วันการศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 สถานท่ีแข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

เข้าร่วม ระดับประเทศ เกียรติบัตร แข่งขัน ณ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร


