
ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

ด.ช.คุณากร กันจันทร์ ป.1/2 รางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการมหาวิทยาลัยบูรพาเทควันโดแชมป์เป้ียนชิพ 

ประจ าปี 2562 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี รุ่นอายุ 5-6 ปี ชาย 

27+ ก.ก. ประเภทต่อสู้ รุ่น F ระดับ มือใหม่พิเศษ

ชนะเลิศ ระดับท่ัวไป

เกียรติบัตร
ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา 

จ.ชลบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

ด.ช.นิติกร รุ่งกระจ่าง ป.3/1 รางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการมหาวิทยาลัยบูรพาเทควันโดแชมป์เป้ียนชิพ 

ประจ าปี 2562 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี

ชนะเลิศ ระดับท่ัวไป
เกียรติบัตร

ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา 

จ.ชลบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

ด.ญ.อรวรา แสงทอง ม.1/1 รางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการมหาวิทยาลัยบูรพาเทควันโดแชมป์เป้ียนชิพ 

ประจ าปี 2562 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง

 46+ ก.ก. ประเภทต่อสู้ รุ่น H ระดับ มือใหม่พิเศษ

ชนะเลิศ ระดับท่ัวไป

เกียรติบัตร
ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา 

จ.ชลบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

ด.ช.โภคิน อ้นพันธ์ุ ม.3/1 รางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการมหาวิทยาลัยบูรพาเทควันโดแชมป์เป้ียนชิพ 

ประจ าปี 2562 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย 

41-45 ก.ก. ประเภทต่อสู้ รุ่น D ระดับ OPEN

รองชนะเลิศอันดับ

 1

ระดับท่ัวไป

เกียรติบัตร
ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา 

จ.ชลบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์ ม.1/1 รางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการมหาวิทยาลัยบูรพาเทควันโดแชมป์เป้ียนชิพ 

ประจ าปี 2562 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย 

42-46 ก.ก. ประเภทต่อสู้ รุ่น G ระดับ OPEN

รองชนะเลิศอันดับ

 2

ระดับท่ัวไป

เกียรติบัตร
ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา 

จ.ชลบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย ป.4/1 รางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการมหาวิทยาลัยบูรพาเทควันโดแชมป์เป้ียนชิพ 

ประจ าปี 2562 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย 

29-32 ก.ก. ประเภทต่อสู้ รุ่น E ระดับ มือใหม่

รองชนะเลิศอันดับ

 2

ระดับท่ัวไป

เกียรติบัตร
ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา 

จ.ชลบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

ด.ช.พลรัตน์ ธรรมชัยชูศักด์ิ ป.3/1 รางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการมหาวิทยาลัยบูรพาเทควันโดแชมป์เป้ียนชิพ 

ประจ าปี 2562 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี รุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง 

24-27 ก.ก. ประเภทต่อสู้ รุ่น D ระดับ มือใหม่

รองชนะเลิศอันดับ

 2

ระดับท่ัวไป

เกียรติบัตร
ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา 

จ.ชลบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง ป.4/1 รางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการมหาวิทยาลัยบูรพาเทควันโดแชมป์เป้ียนชิพ 

ประจ าปี 2562 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี

รองชนะเลิศอันดับ

 2

ระดับท่ัวไป
เกียรติบัตร

ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา 

จ.ชลบุรี

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

11 

พฤษภาคม

 2562

ด.ช.ตรีชนากานต์ สกุลณี  ป.5/1 รางวัลการแข่งขันว่ายน้ าเยาวชนพัฒนาฝีมือ คร้ังท่ี 2 ปี2562 ณ สระว่ายน้ าศูนย์กีฬา

ราชด าเนิน พุทธมณฑล สาย3 แข่งขัน วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562

       - ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

       - ท่ากรรเชียง 25 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 

       - ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

       - ท่าผีเส้ือ 25 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

       - ท่ากบ 25 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

       - ท่าผีเส้ือ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

ระดับประเทศ

เกียรติบัตร
 ณ สระว่ายน้ าศูนย์กีฬาราชด าเนิน 

พุทธมณฑล สาย3

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

11 

พฤษภาคม

 2562

ด.ช.พีรวัฒน์ แสงเงิน ป.6/1 รางวัลการแข่งขันว่ายน้ าเยาวชนพัฒนาฝีมือ คร้ังท่ี 2 ปี2562 ณ สระว่ายน้ าศูนย์กีฬา

ราชด าเนิน พุทธมณฑล สาย3 แข่งขัน วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562

       - ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

       - ท่าผีเส้ือ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 

       - ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

ระดับประเทศ

เกียรติบัตร
 ณ สระว่ายน้ าศูนย์กีฬาราชด าเนิน 

พุทธมณฑล สาย4

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

1 9 มีนาคม 

2562

2



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

11 

พฤษภาคม

 2562

ด.ช.ธีรเทพ รุ่งวิไลเจริญ ป.6/2 รางวัลการแข่งขันว่ายน้ าเยาวชนพัฒนาฝีมือ คร้ังท่ี 2 ปี2562 ณ สระว่ายน้ าศูนย์กีฬา

ราชด าเนิน พุทธมณฑล สาย3 แข่งขัน วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562

       - ท่ากบ 25 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 

       - ท่าผ้ีเส้ือ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 

       - ท่ากรรเชียง 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

       - ท่าผีเส้ือ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

ระดับประเทศ

เกียรติบัตร
 ณ สระว่ายน้ าศูนย์กีฬาราชด าเนิน 

พุทธมณฑล สาย5

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

11 

พฤษภาคม

 2562

ด.ช.กันต์ธีร์ โพธินันทวงศ์ ป.6/2 รางวัลการแข่งขันว่ายน้ าเยาวชนพัฒนาฝีมือ คร้ังท่ี 2 ปี2562 ณ สระว่ายน้ าศูนย์กีฬา

ราชด าเนิน พุทธมณฑล สาย3 แข่งขัน วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562

       - ท่าผีเส้ือ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 

       - ท่ากบ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

       - ท่าผีเส้ือ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

       - ท่ากรรเชียง 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

ระดับประเทศ

เกียรติบัตร
 ณ สระว่ายน้ าศูนย์กีฬาราชด าเนิน 

พุทธมณฑล สาย6

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

11 

พฤษภาคม

 2562

ด.ช.ปริญวัฒน์ ทองขาว ป.4/2 รางวัลการแข่งขันว่ายน้ าเยาวชนพัฒนาฝีมือ คร้ังท่ี 2 ปี2562 ณ สระว่ายน้ าศูนย์กีฬา

ราชด าเนิน พุทธมณฑล สาย3 แข่งขัน วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562

       - ท่าผีเส้ือ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 

       - ท่ากบ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

       - ท่ากรรเขียง 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

       - ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

ระดับประเทศ

เกียรติบัตร
 ณ สระว่ายน้ าศูนย์กีฬาราชด าเนิน 

พุทธมณฑล สาย7

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

11 

พฤษภาคม

 2562

ด.ช.ชวิน ทองขาว ป.6/1 รางวัลการแข่งขันว่ายน้ าเยาวชนพัฒนาฝีมือ คร้ังท่ี 2 ปี2562 ณ สระว่ายน้ าศูนย์กีฬา

ราชด าเนิน พุทธมณฑล สาย3 แข่งขัน วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562

       - ท่ากรรเชียง 25 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

       - ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

ระดับประเทศ

เกียรติบัตร
 ณ สระว่ายน้ าศูนย์กีฬาราชด าเนิน 

พุทธมณฑล สาย8

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

3 5-8 

เมษายน

2562

ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562 ประเภท

ต่อสู้ ระหว่างวันท่ี 5-8 เมษายน 2562 ณ อาคารกีฬาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติ ภาค

ตะวันออก จ.ชลบุรี

รองชนะเลิศอันดับ

 2

ประเทศ ในประกาศและ

เหรียญทองแดง

สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย นายธนิต สุวรรณลักษณ์

4 17 

มิถุนายน 

2562

ด.ช.ธนาทร  เรืองสุวรรณ ม.3/1 รางวัลการประกวดร้องเพลงรายการ "YOURS SINGING CONTEST 2019" รองชนะเลิศอันดับ

 1

ประเทศ เกียรติบัตร/

ถ้วยรางวัล

โดย YOURS ACADEMY BY YOURS 

RECORDS

-

2



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

27-28 

เมษายน 

2562

ด.ช.ธีรเทพ รุ่งวิไลเจริญ ป.6/2 รางวัลการแข่งขันว่ายน้ ารายการสมุทรสงครามสวิมม่ิงคัพ คร้ังท่ี 3 ชิงถ้วยนายก

สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทสงคราม ณ สระว่ายน้ าศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระหว่างวันท่ี 27-28 เมษายน 2562

       - ท่ากบ 50 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญทอง

       - ท่ากรรเชียง 50 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญทอง

       - ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

       - ท่าผ้ีเส้ือ 50 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

       - ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

ได้รับรางวัล

2 เหรียญทอง

1 เหรียญเงิน

2 เหรียญทองแดง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตรและ

เหรียญ

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม 

ณ สระว่ายน้ าโรงเรียนศรัทธาสมุทร 

จังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

27-28 

เมษายน 

2562

ด.ช.ตรีชนากานต์ สกุลณี ป.5/1 รางวัลการแข่งขันว่ายน้ ารายการสมุทรสงครามสวิมม่ิงคัพ คร้ังท่ี 3 ชิงถ้วยนายก

สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทสงคราม ณ สระว่ายน้ าศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระหว่างวันท่ี 27-28 เมษายน 2562

       - ท่าผีเส้ือ 100 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญทอง

       - ท่าฟรีสไตล์ 200 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

       - ท่ากบ 100 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

       - ท่าเด่ียวผสม 200 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

       - ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

ได้รับรางวัล

1 เหรียญทอง

2 เหรียญเงิน

2 เหรียญทองแดง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตรและ

เหรียญ

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม 

ณ สระว่ายน้ าโรงเรียนศรัทธาสมุทร 

จังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

27-28 

เมษายน 

2562

ด.ช.กันต์ธีร์ โพธินันทวงศ์ ป.6/2 รางวัลการแข่งขันว่ายน้ ารายการสมุทรสงครามสวิมม่ิงคัพ คร้ังท่ี 3 ชิงถ้วยนายก

สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทสงคราม ณ สระว่ายน้ าศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระหว่างวันท่ี 27-28 เมษายน 2562

       - ท่ากรรเชียง 50 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

ได้รับรางวัล

1 เหรียญเงิน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตรและ

เหรียญ

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม 

ณ สระว่ายน้ าโรงเรียนศรัทธาสมุทร 

จังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

27-28 

เมษายน 

2562

ด.ช.ภานุเทพ ศรีมงคล ป.6/1 รางวัลการแข่งขันว่ายน้ ารายการสมุทรสงครามสวิมม่ิงคัพ คร้ังท่ี 3 ชิงถ้วยนายก

สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทสงคราม ณ สระว่ายน้ าศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระหว่างวันท่ี 27-28 เมษายน 2562

       - ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

       - ท่าผีเส้ือ 50 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

ได้รับรางวัล

2 เหรียญทองแดง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตรและ

เหรียญ

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม 

ณ สระว่ายน้ าโรงเรียนศรัทธาสมุทร 

จังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

27-28 

เมษายน 

2562

ด.ช.พีรวัฒน์ แสงเงิน ป.6/1 รางวัลการแข่งขันว่ายน้ ารายการสมุทรสงครามสวิมม่ิงคัพ คร้ังท่ี 3 ชิงถ้วยนายก

สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทสงคราม ณ สระว่ายน้ าศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระหว่างวันท่ี 27-28 เมษายน 2562

       - ท่ากรรเชียง 50 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

       - ท่ากบ 50 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

ได้รับรางวัล

2 เหรียญทองแดง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตรและ

เหรียญ

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม 

ณ สระว่ายน้ าโรงเรียนศรัทธาสมุทร 

จังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

27-28 

เมษายน 

2562

ด.ช.ปริญวัฒน์ ทองขาว ป.4/2 รางวัลการแข่งขันว่ายน้ ารายการสมุทรสงครามสวิมม่ิงคัพ คร้ังท่ี 3 ชิงถ้วยนายก

สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทสงคราม ณ สระว่ายน้ าศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระหว่างวันท่ี 27-28 เมษายน 2562

ได้เข้าร่วม ระดับจังหวัด เกียรติบัตรและ

เหรียญ

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม 

ณ สระว่ายน้ าโรงเรียนศรัทธาสมุทร 

จังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

5



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

27-28 

เมษายน 

2562

ด.ช.ชวิน ทองขาว ป.6/1 รางวัลการแข่งขันว่ายน้ ารายการสมุทรสงครามสวิมม่ิงคัพ คร้ังท่ี 3 ชิงถ้วยนายก

สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทสงคราม ณ สระว่ายน้ าศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระหว่างวันท่ี 27-28 เมษายน 2562

ได้เข้าร่วม ระดับจังหวัด เกียรติบัตรและ

เหรียญ

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม 

ณ สระว่ายน้ าโรงเรียนศรัทธาสมุทร 

จังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

6 23 มิถุนายน ด.ช.ธนาทร  เรืองสุวรรณ ม.3/1 การประกวดร้องเพลงจีน โครงการส่เสริมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมระหว่าไต้หวัน

กับไทย โดยสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย

ดีเด่นรุ่นจูเนียร์ ระดับประเทศ โล่/เกียรติบัตร สมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล

20 พ.ค. 

2562

ด.ญ.อรวรา แสงทอง

ด.ช.โภคิน อ้นพันธ์ุ ช้ัน

ด.ญ.พรนภา นาทา ช้ัน

ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง 

ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย

ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีสุวรรณ

ด.ญ.สวิชญา ชูช่ืนมานะกิจ

ม.1/1

ม.3/1

ป.6/1

ป.4/1

ป.4/1

ม.1/1

ป.4/2

การแข่งขันอยุธยาโอเพ่น ระดับ สมาคมเทควันโดจังหวัด จัดโดย สมาคมกีฬาจังหวัด 

ณ อยุธยาซิต้ีปาร์ค เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2562

ชนะเลิศ ระดับจังหวัด เหรียญทอง สมาคมกีฬาจังหวัด นายธนิต สุวรรณลักษณ์

20 พ.ค. 

2562

ด.ช.นิติกร รุ่งกระจ่าง

ด.ช.ปุณยวัฒน์ โพธินันทวงศ์

ด.ช.คุณากร กันจันทร์

ป.3/1

ม.2/3

ป.1/1

การแข่งขันอยุธยาโอเพ่น ระดับ สมาคมเทควันโดจังหวัด จัดโดย สมาคมกีฬาจังหวัด 

ณ อยุธยาซิต้ีปาร์ค เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2562

รองชนะเลิศอันดับ

 1

ระดับจังหวัด เหรียญเงิน สมาคมกีฬาจังหวัด นายธนิต สุวรรณลักษณ์

20 พ.ค. 

2562

ด.ญ.ณัฐณิชา สายมาอินทร์ ป.2/2 การแข่งขันอยุธยาโอเพ่น ระดับ สมาคมเทควันโดจังหวัด จัดโดย สมาคมกีฬาจังหวัด 

ณ อยุธยาซิต้ีปาร์ค เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2562

รองชนะเลิศอันดับ

 2

ระดับจังหวัด เหรียญทองแดง สมาคมกีฬาจังหวัด นายธนิต สุวรรณลักษณ์

1 

กรกฎาคม 

2562

ด.ช.ธีรเทพ รุ่งวิไลเจริญ ป.6/2 รางวัลการแข่งขันว่ายน้ ารายการ Alpaca Championship ระดับประเทศ จัดโดย

ชมรมกีฬาว่ายน้ าเยาวชนโพธารามวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562

ได้รับรางวัล 

6 เหรียญทอง

 1 เหรียญเงิน 

 1 เหรียญทองแดง

ระดับประเทศ เกียรติบัตรและ

เหรียญ

จัดโดยชมรมกีฬาว่ายน้ าเยาวชนโพ

ธาราม

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

1 

กรกฎาคม 

2562

ด.ช.ตรีชนากานต์ สกุลณี ป.5/1 รางวัลการแข่งขันว่ายน้ ารายการ Alpaca Championship ระดับประเทศ จัดโดย

ชมรมกีฬาว่ายน้ าเยาวชนโพธารามวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562

ได้รับรางวัล 

1 เหรียญทอง

3 เหรียญเงิน 

3 เหรียญทองแดง

ระดับประเทศ เกียรติบัตรและ

เหรียญ

จัดโดยชมรมกีฬาว่ายน้ าเยาวชนโพ

ธาราม

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

1 

กรกฎาคม 

2562

ด.ช.กันต์ธีร์ โพธินันทวงศ์ ป.6/2 รางวัลการแข่งขันว่ายน้ ารายการ Alpaca Championship ระดับประเทศ จัดโดย

ชมรมกีฬาว่ายน้ าเยาวชนโพธารามวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562

ได้รับรางวัล 

2 เหรียญเงิน 

3 เหรียญทองแดง

ระดับประเทศ เกียรติบัตรและ

เหรียญ

จัดโดยชมรมกีฬาว่ายน้ าเยาวชนโพ

ธาราม

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

1 

กรกฎาคม 

2562

ด.ช.ปริญวัฒน์ ทองขาว ป.4/2 รางวัลการแข่งขันว่ายน้ ารายการ Alpaca Championship ระดับประเทศ จัดโดย

ชมรมกีฬาว่ายน้ าเยาวชนโพธารามวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562

ได้รับรางวัล 

6 เหรียญเงิน 

1 เหรียญทองแดง

ระดับประเทศ เกียรติบัตรและ

เหรียญ

จัดโดยชมรมกีฬาว่ายน้ าเยาวชนโพ

ธาราม

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

1 

กรกฎาคม 

2562

ด.ช.ชวิน ทองขาว ป.6/1 รางวัลการแข่งขันว่ายน้ ารายการ Alpaca Championship ระดับประเทศ จัดโดย

ชมรมกีฬาว่ายน้ าเยาวชนโพธารามวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562

ได้รับรางวัล 

7 เหรียญเงิน

ระดับประเทศ เกียรติบัตรและ

เหรียญ

จัดโดยชมรมกีฬาว่ายน้ าเยาวชนโพ

ธาราม

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

7

8

5



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

27 เมษายน

 2562

ด.ช.นิติกร รุ่งกระจ่าง

ด.ญ.สวิชญา ชูช่ืนมานะกิจ

ป.3/1

ป.4/2

รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการราชบุรีโอเพ่นคร้ังท่ี 9 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 

2562 ณ โรงยิมเนเซียม 4000 ท่ีน่ัง จ.ราชบุรี

ชนะเลิศ ระดับจังหวัด เกียรติบัตร/

เหรียญ

สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี นายธนิต สุวรรณลักษณ์

27 เมษายน

 2562

ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง

ด.ช.ปุณยวัฒน์ โพธินันทวงศ์ 

ด.ญ.อรวรา แสงทอง 

ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์

ด.ช.สวภัทร ชูช่ืนมานะกิจ

ด.ช.ปวิช ด ารงพานิช

ด.ญ.พรนภา นาทา

ด.ญ.ณัฏฐ์ณิชา สายมาอินทร์

ป.4/1

ม.2/3

ม.1/1

ม.1/1

ป.1/1

ป.1/2

ป.6/1

ป.2/2

รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการราชบุรีโอเพ่นคร้ังท่ี 9 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 

2562 ณ โรงยิมเนเซียม 4000 ท่ีน่ัง จ.ราชบุรี

รองขนะเลิศอันดับ

 1

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร/

เหรียญ

สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี นายธนิต สุวรรณลักษณ์

27 เมษายน

 2562

ด.ช.พลรัตน์ ธรรมชัยชูศักด์ิ 

ด.ช.คุณากร กันจันทร์

ด.ญ.อรวรา แสงทอง

ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์

ป.4/1

ม.2/3

ม.1/1

ม.1/1

รางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการราชบุรีโอเพ่นคร้ังท่ี 9 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 

2562 ณ โรงยิมเนเซียม 4000 ท่ีน่ัง จ.ราชบุรี

รองชนะเลิศอันดับ

 2

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร/

เหรียญ

สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี นายธนิต สุวรรณลักษณ์

5 สิงหาคม

 2562

ด.ช.โภคิน อ้นพันธ์ุ 

ด.ญ.อรวรา แสงทอง

ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์

ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย

ด.ช.ปวิช  ด ารงพานิช

ม.3/1

ม.1/1

ม.1/2

ป.4/1

ป.1/2

การแข่งขันเทควันโดจันทบุรีโอเพ่นแชมป์เป้ียนชิพ เม่ือวันเสาร์ท่ี 4 พฤษภาคม 2562

 ณ โรงเรียน ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

ชนะเลิศ ระดับจังหวัด เกียรติบัตร/

เหรียญ

สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี นายธนิต สุวรรณลักษณ์

5 สิงหาคม

 2562

ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์ 

ด.ญ.พรนภา  นาทา

ด.ช.ณัฐภัทร  นาคโขนง

ม.1/1

ป.6/1

ป.4/1

การแข่งขันเทควันโดจันทบุรีโอเพ่นแชมป์เป้ียนชิพ เม่ือวันเสาร์ท่ี 4 พฤษภาคม 2562

 ณ โรงเรียน ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

รองชนะเลิศอันดับ

 1

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร/

เหรียญ

สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี นายธนิต สุวรรณลักษณ์

17 

สิงหาคม 

2562

ด.ญ.ศตายุ  อ่าวสุคนธ์ ป.5/1 การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ "การเดินทางของสันติภาพ" ของ

หน่วยงาน "สโมสรไลออนส์บ้านโป่ง" แข่งขันเม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2562

รองชนะเลิศอันดับ

 1

ระดับจังหวัด ถ้วยรางวัล/เงิน

รางวัล 1,500 

บาท

สโมสรไลออนส์บ้านโป่ง นางสาวศุภรัตน์ นวนค า

17 

สิงหาคม 

2562

ด.ญ.แก้วใจ เพียรกิจ

ด.ญ.ณัฐวรา ค าเอก

ด.ช.ณัฎฐพล สุทธิธรรมพูศิริ

ป.5/1 การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ "การเดินทางของสันติภาพ" ของ

หน่วยงาน "สโมสรไลออนส์บ้านโป่ง" แข่งขันเม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2562

ชมเชย ระดับจังหวัด เกียรติบัตร/เงิน

รางวัล 300 บาท

สโมสรไลออนส์บ้านโป่ง นางสาวศุภรัตน์ นวนค า

19 

สิงหาคม 

2562

ด.ช.โภคิน  อ้นพันธ์ุ ม.3/1 การแข่งขันเทควันโด หัวหิน แชมป์เป้ียนชิพ ณ สนามทรูอารีน่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2562

ชนะเลิศ เหรียญ

ทองและนักกีฬา

ยอดเย่ียม

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร/

เหรียญ/ถ้วย

ณ สนามทรูอารีน่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายธนิต สุวรรณลักษณ์

19 

สิงหาคม 

2562

ด.ช.กันตพัฒน์  ศรีสกุลกาญจน์

ด.ช.นนทกร  อ่อนละมัย

ด.ญ.พรนภา นาทา

ป.6/1

ป.4/1

ป.6/1

การแข่งขันเทควันโด หัวหิน แชมป์เป้ียนชิพ ณ สนามทรูอารีน่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2562

ชนะเลิศ เหรียญ

ทอง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร/

เหรียญ

ณ สนามทรูอารีน่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายธนิต สุวรรณลักษณ์

12

9

10

11



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

19 

สิงหาคม 

2562

ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์

ด.ช.ณัฐภัทร  นาคโขนง

ม.1/2

ป.4/1

การแข่งขันเทควันโด หัวหิน แชมป์เป้ียนชิพ ณ สนามทรูอารีน่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2562

ชนะเลิศ เหรียญ

เงิน

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร/

เหรียญ

ณ สนามทรูอารีน่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายธนิต สุวรรณลักษณ์

19 

สิงหาคม 

2562

ด.ญ.ธัญชนก  จิตต์ประเสริฐ

ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์

ด.ช.ปุณยาวัฒน์  โพธินันทวงศ์

ป.5/4

ม.1/1

ม.2/3

การแข่งขันเทควันโด หัวหิน แชมป์เป้ียนชิพ ณ สนามทรูอารีน่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2562

ชนะเลิศ เหรียญ

ทองแดง

ระดับจังหวัด เกียรติบัตร/

เหรียญ

ณ สนามทรูอารีน่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายธนิต สุวรรณลักษณ์

13 19 

สิงหาคม 

2562

ด.ญ.บุญญาพร ช่ืนใจ

ด.ญ.จิดาภา ละเลิศ

ด.ญ.ญาณา จันทร์อนันต์

ป.6/3

ป.6/3

ป.6/3

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ รอบคัดเลือกตัวแทนศูนย์ภาคกลาง

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 2 สิงหาคม 2562

ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ (อพวช.)

รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 2

ระดับภาค เกียรติบัตร 

พร้อมเงินรางวัล

 1,500 บาท

ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

แห่งชาติ (อพวช.)

นางสาวสุคนธา  สุทธิศิริ

มงคล

นางสาวมัณฑณา พงษ์

พินิจภิญโญ

นายประวิทย์ นพรัตน์

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

14 19 

สิงหาคม 

2562

ด.ญ.เมธาวี มณีศรี

ด.ญ.ศลิษา ฉมาเมธากุล

ด.ญ.ประภาศิริ ทองอ่ิม

ม.3/1

ม.3/4

ม.3/2

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ รอบคัดเลือกตัวแทนศูนย์ภาคกลาง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันท่ี 30-31 กรกฎาคม 2562

ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ (อพวช.)

รางวัลชมเชย ระดับภาค เกียรติบัตร ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

แห่งชาติ (อพวช.)

นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิษฐ์

นายประวิทย์ นพรัตน์

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

15 19 

สิงหาคม 

2562

ด.ญ.บุญญาพร ช่ืนใจ

ด.ญ.จิดาภา ละเลิศ

ด.ญ.ญาณา จันทร์อนันต์

ป.6/3

ป.6/3

ป.6/3

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษากาญจนบุรี

รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร

พร้อมเงินรางวัล

 10,000 บาท

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

กาญจนบุรี

นางสาวสุคนธา  สุทธิศิริ

มงคล

นางสาวมัณฑณา พงษ์

พินิจภิญโญ

นายประวิทย์ นพรัตน์

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

16 19 

สิงหาคม 

2562

ด.ญ.เมธาวี มณีศรี

ด.ญ.ศลิษา ฉมาเมธากุล

ด.ญ.ประภาศิริ ทองอ่ิม

ม.3/1

ม.3/4

ม.3/2

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

กาญจนบุรี

รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร 

พร้อมเงินรางวัล

 10,000 บาท

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

กาญจนบุรี

นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิษฐ์

นายประวิทย์ นพรัตน์

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

17 19 

สิงหาคม 

2562

ด.ญ.บุญญาพร ช่ืนใจ

ด.ญ.จิดาภา ละเลิศ

ด.ญ.ญาณา จันทร์อนันต์

ป.6/3

ป.6/3

ป.6/3

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2562

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ระหว่างวันท่ี 20-21 สิงหาคม 2562 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชมเชย ระดับประเทศ เกียรติบัตร 

พร้อมเงินรางวัล

 1,000 บาท

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า 

ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

นางสาวสุคนธา  สุทธิศิริ

มงคล

นางสาวมัณฑณา พงษ์

พินิจภิญโญ

นายประวิทย์ นพรัตน์

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

18 19 

สิงหาคม 

2562

ด.ญ.เมธาวี มณีศรี

ด.ญ.ศลิษา ฉมาเมธากุล

ด.ญ.ประภาศิริ ทองอ่ิม

ม.3/1

ม.3/4

ม.3/2

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2562

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ระหว่างวันท่ี 20-21 สิงหาคม 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชมเชย ระดับประเทศ เกียรติบัตร 

พร้อมเงินรางวัล

 1,000 บาท

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า 

ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิษฐ์

นายประวิทย์ นพรัตน์

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

12



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

26 

สิงหาคม 

2562

ด.ช.ชวิน ทองขาว ป.6/1 การแข่งขันว่ายน้ าบอสโกพิทักษ์แชมป์เป้ียนชิพ คร้ังท่ี 13 ชิงถ้วยรางวัล นายกสมาคม

ศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองบอสโกพิทักษ์ วันท่ี 24 - 25 สิงหาคม 2562

       - ท่ากบ 50 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

       - ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

       - ท่ากบ 25 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

       - ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร ได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

       - ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

       - ท่าผลัดฟรีสไตล์ 2*25 เมตร ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

       - ท่ากรรเชียง 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

       - ท่าผีเส้ือ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

       - ท่าผีเส้ือ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

เหรียญทอง 4 

รายการ

เหรียญเงิน 2 

รายการ

เหรียญทองแดง 3

 รายการ

ระดับโรงเรียน เหรียญ/เกียรติ

บัตร

สมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองบอส

โกพิทักษ์

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

26 

สิงหาคม 

2562

ด.ช.ตรีชนากานต์ สกุลณี ป.5/1 การแข่งขันว่ายน้ าบอสโกพิทักษ์แชมป์เป้ียนชิพ คร้ังท่ี 13 ชิงถ้วยรางวัล นายกสมาคม

ศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองบอสโกพิทักษ์ วันท่ี 24 - 25 สิงหาคม 2562

       - ท่ากบ 50 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

       - ท่ากรรเชียง 50 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

       - ท่าผีเส้ือ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

       - ท่าผลัดกบ 2*25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

       - ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

       - ท่าผีเส้ือ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

       - ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

       - ท่ากบ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

   - ท่าผลัดฟรีสไตล์ 2*25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

เหรียญทอง 2 

รายการ

เหรียญเงิน 4 

รายการ

เหรียญทองแดง 3

 รายการ

ระดับโรงเรียน เหรียญ/เกียรติ

บัตร

สมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองบอส

โกพิทักษ์

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

26 

สิงหาคม 

2562

ด.ช.ปริญวัฒน์ ทองขาว การแข่งขันว่ายน้ าบอสโกพิทักษ์แชมป์เป้ียนชิพ คร้ังท่ี 13 ชิงถ้วยรางวัล นายกสมาคม

ศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองบอสโกพิทักษ์ วันท่ี 24 - 25 สิงหาคม 2562

       - ท่ากบ 50 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

       - ท่ากบ 25 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

       - ท่าผีเส้ือ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

       - ท่าผลัดกบ 2*25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

       - ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

       - ท่าผีเส้ือ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

    - ท่าผลัดฟรีสไตล์ 2*25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

เหรียญทอง 2 

รายการ

เหรียญเงิน 2 

รายการ

เหรียญทองแดง 3

 รายการ

ระดับโรงเรียน เหรียญ/เกียรติ

บัตร

สมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองบอส

โกพิทักษ์

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

19



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

26 

สิงหาคม 

2562

ด.ช.ธีรเทพ รุ่งวิไลเจริญ ป.6/2 การแข่งขันว่ายน้ าบอสโกพิทักษ์แชมป์เป้ียนชิพ คร้ังท่ี 13 ชิงถ้วยรางวัล นายกสมาคม

ศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองบอสโกพิทักษ์ วันท่ี 24 - 25 สิงหาคม 2562

       - ท่าผีเส้ือ 25 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

       - ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

       - ท่าผลัดฟรีสไตล์ 2*25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

       - ท่ากรรเชียง 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

       - ท่าผลัดฟรีสไตล์ 2*25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

       - ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

       - ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

       - ท่ากรรเชียง 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

เหรียญทอง 1 

รายการ

เหรียญเงิน 5 

รายการ

เหรียญทองแดง 2

 รายการ

ระดับโรงเรียน เหรียญ/เกียรติ

บัตร

สมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองบอส

โกพิทักษ์

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

26 

สิงหาคม 

2562

ด.ช.พีระพัฒน์  แสงเงิน ป.6/1 การแข่งขันว่ายน้ าบอสโกพิทักษ์แชมป์เป้ียนชิพ คร้ังท่ี 13 ชิงถ้วยรางวัล นายกสมาคม

ศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองบอสโกพิทักษ์ วันท่ี 24 - 25 สิงหาคม 2562

       - ท่าผีเส้ือ 50 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

       - ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

       - ท่ากรรเชียง 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

       - ท่ากบ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

       - ท่าผีเส้ือ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

       - ท่ากบ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

       - ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

       - ท่ากรรเชียง 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

เหรียญทอง 1 

รายการ

เหรียญเงิน 5 

รายการ

เหรียญทองแดง 2

 รายการ

ระดับโรงเรียน เหรียญ/เกียรติ

บัตร

สมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองบอส

โกพิทักษ์

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

26 

สิงหาคม 

2562

ด.ช.ภานุเทพ ศรีมงคล ป.6/1 การแข่งขันว่ายน้ าบอสโกพิทักษ์แชมป์เป้ียนชิพ คร้ังท่ี 13 ชิงถ้วยรางวัล นายกสมาคม

ศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองบอสโกพิทักษ์ วันท่ี 24 - 25 สิงหาคม 2562

       - ท่าผีเส้ือ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

       - ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

       - ท่ากรรเชียง 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

       - ท่ากบ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

       - ท่าผลัดกบ 2*25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

เหรียญเงิน 1 

รายการ

เหรียญทองแดง 4

 รายการ

ระดับโรงเรียน เหรียญ/เกียรติ

บัตร

สมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองบอส

โกพิทักษ์

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

26 

สิงหาคม 

2562

ด.ช.กันต์ธีร์ โพธินันทวงศ์ ป.6/2 การแข่งขันว่ายน้ าบอสโกพิทักษ์แชมป์เป้ียนชิพ คร้ังท่ี 13 ชิงถ้วยรางวัล นายกสมาคม

ศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองบอสโกพิทักษ์ วันท่ี 24 - 25 สิงหาคม 2562

       - ท่ากบ50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

       - ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

       - ท่ากบ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

       - ท่าผลัดกบ 2*25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

เหรียญเงิน 1 

รายการ

เหรียญทองแดง 3

 รายการ

ระดับโรงเรียน เหรียญ/เกียรติ

บัตร

สมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองบอส

โกพิทักษ์

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

19



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

26 

สิงหาคม 

2562

ด.ช.อินนิทัศ นุชนุ่ม ป.6/1 การแข่งขันว่ายน้ าบอสโกพิทักษ์แชมป์เป้ียนชิพ คร้ังท่ี 13 ชิงถ้วยรางวัล นายกสมาคม

ศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองบอสโกพิทักษ์ วันท่ี 24 - 25 สิงหาคม 2562

       - ท่าผีเส้ือ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

       - ท่าผีเส้ือ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

เหรียญเงิน 1 

รายการ

เหรียญทองแดง 1

 รายการ

ระดับโรงเรียน เหรียญ/เกียรติ

บัตร

สมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองบอส

โกพิทักษ์

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

26 

สิงหาคม 

2562

ด.ญ.รัตนาวดี  รัตนพรชัย ม.2/1 การแข่งขันว่ายน้ าบอสโกพิทักษ์แชมป์เป้ียนชิพ คร้ังท่ี 13 ชิงถ้วยรางวัล นายกสมาคม

ศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองบอสโกพิทักษ์ วันท่ี 24 - 25 สิงหาคม 2562

       - ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง 1

 รายการ

ระดับโรงเรียน เหรียญ/เกียรติ

บัตร

สมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองบอส

โกพิทักษ์

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

26 

สิงหาคม 

2562

ด.ญ.ทรายเพชร  วงษ์ไทย ม.2/1 การแข่งขันว่ายน้ าบอสโกพิทักษ์แชมป์เป้ียนชิพ คร้ังท่ี 13 ชิงถ้วยรางวัล นายกสมาคม

ศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองบอสโกพิทักษ์ วันท่ี 24 - 25 สิงหาคม 2562 ได้เข้าร่วม

ได้เข้าร่วม ระดับโรงเรียน เกียรติบัตร สมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองบอส

โกพิทักษ์

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

20 2 กันยายน

 2562

ด.ช.หิรัญ เปล่ียนพุ่ม ม.2/2 การประกวดวาดภาพสด โครงการ OPEN HOUSE PSG 2019 หัวข้อ : "แรงบันดาล

ใจจากค าสอนอาจารย์ศิลป์" งานเปิดบ้าน คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพ

พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 2562 เม่ือวันท่ี 26-28 สิงหาคม 2562

รองชนะเลิศอันดับ

 2

ระดับโรงเรียน เกียรติบัตร

พร้อมเงินรางวัล

 2,000 บาท

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ

ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายพรพจน์  ภูสี

9 กันยายน

 2562

ด.ช.ธนาทร  เรืองสุวรรณ ม.3/1 การประกวดขับร้องเพลง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประเภทเพลงไทยสากล เพลงสากล 

เพลงเพ่ือชีวิต วันวิชาการ "เปิดโลกวิชาการ บ้านสารสิทธ์ิ 2562 (SJ OPEN HOUSE 

2019) ณ โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เม่ือวันท่ี 6 

กันยายน 2562

ชนะเลิศ ระดับโรงเรียน ถ้วย/เกียรติ

บัตร/เงินรางวัล

 2,500 บาท

ณ โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย อ าเภอ

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล

9 กันยายน

 2562

ด.ช.ธนากร  เรืองสุวรรณ ป.6/1 การประกวดขับร้องเพลง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประเภทเพลงไทยสากล เพลงสากล 

เพลงเพ่ือชีวิต วันวิชาการ "เปิดโลกวิชาการ บ้านสารสิทธ์ิ 2562 (SJ OPEN HOUSE 

2019) ณ โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เม่ือวันท่ี 6 

กันยายน 2562

รองชนะเลิศอันดับ

 2

ระดับโรงเรียน ถ้วย/เกียรติ

บัตร/เงินรางวัล

 1,000 บาท

ณ โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย อ าเภอ

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล

14-15 

กันยายน 

2562

ด.ญ.รัตนาวดี  รัตนพรชัย ม.2/1 การแข่งขันว่ายน้ า SAMUTSAKHON SWIMMING คร้ังท่ี 10 เม่ือวันท่ี 14-15 

กันยายน 2562 ณ สระว่ายน้ าเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน 4 รายการ ดังน้ี

   เด่ียวผสม 100 เมตร   กรรเชียง 25 เมตร  ฟรีสไตล์ 25 เมตร และ ฟรีสไตล์ 50 

เมตร

 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 4 รายการ ดังน้ี

   กรรเชียง 50 เมตร   กบ 50 เมตร  กบ 25 เมตร และ ผีเส้ือ 50 เมตร

 - ได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมบุคคลสูงสุด อันดับท่ี 7

ได้รับรางวัล 

4 เหรียญเงิน 

4 เหรียญทองแดง

 และถ้วยรางวัล

คะแนนรวมบุคคล

สูงสุด อันดับท่ี 7

ระดับจังหวัด เหรียญ/

เกียรติบัตร/ถ้วย

ณ สระว่ายน้ าเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

19

21

22



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

14-15 

กันยายน 

2562

ด.ช.ธีรเทพ รุ่งวิไลเจริญ ป.6/2 การแข่งขันว่ายน้ า SAMUTSAKHON SWIMMING คร้ังท่ี 10 เม่ือวันท่ี 14-15 

กันยายน 2562 ณ สระว่ายน้ าเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

 - ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 1 รายการ ดังน้ี

   กรรเชียง 50 เมตร

 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน 2 รายการ ดังน้ี

   กรรเชียง 25 เมตร และ ผีเส้ือ 25 เมตร

 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 3 รายการ ดังน้ี

   เด่ียวผสม 100 เมตร   ฟรีสไตล์ 25 เมตร  และ ผีเส้ือ 50 เมตร

ได้รับรางวัล 

1 เหรียญทอง

2 เหรียญเงิน 

3 เหรียญทองแดง

ระดับจังหวัด เหรียญ/

เกียรติบัตร

ณ สระว่ายน้ าเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

14-15 

กันยายน 

2562

ด.ช.กันต์ธีร์ โพธินันทวงศ์ ป.6/2 การแข่งขันว่ายน้ า SAMUTSAKHON SWIMMING คร้ังท่ี 10 เม่ือวันท่ี 14-15 

กันยายน 2562 ณ สระว่ายน้ าเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

 - ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 1 รายการ ดังน้ี

   กบ 50 เมตร

ได้รับรางวัล 

1 เหรียญทอง

ระดับจังหวัด เหรียญ/

เกียรติบัตร

ณ สระว่ายน้ าเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

14-15 

กันยายน 

2562

ด.ช.ตรีชนากานต์ สกุลณี ป.5/1 การแข่งขันว่ายน้ า SAMUTSAKHON SWIMMING คร้ังท่ี 10 เม่ือวันท่ี 14-15 

กันยายน 2562 ณ สระว่ายน้ าเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน 2 รายการ ดังน้ี

   กรรเชียง 25 เมตร และ กรรเชียง 50 เมตร

 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 3 รายการ ดังน้ี

   ฟรีสไตล์ 50 เมตร   ฟรีสไตล์ 100 เมตร  และ ผีเส้ือ 25 เมตร

ได้รับรางวัล 

2 เหรียญเงิน 

3 เหรียญทองแดง

ระดับจังหวัด เหรียญ/

เกียรติบัตร

ณ สระว่ายน้ าเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

14-15 

กันยายน 

2562

ด.ช.ภูวเดช ทองภูเบศร์ ป.1/1 การแข่งขันว่ายน้ า SAMUTSAKHON SWIMMING คร้ังท่ี 10 เม่ือวันท่ี 14-15 

กันยายน 2562 ณ สระว่ายน้ าเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน 1 รายการ ดังน้ี

   กรรเชียง 25 เมตร

 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 3 รายการ ดังน้ี

   ฟรีสไตล์ 50 เมตร   ฟรีสไตล์ 25 เมตร  และ กบ 25 เมตร

ได้รับรางวัล 

1 เหรียญเงิน 

3 เหรียญทองแดง

ระดับจังหวัด เหรียญ/

เกียรติบัตร

ณ สระว่ายน้ าเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

14-15 

กันยายน 

2562

ด.ช.ภานุเทพ ศรีมงคล ป.6/1 การแข่งขันว่ายน้ า SAMUTSAKHON SWIMMING คร้ังท่ี 10 เม่ือวันท่ี 14-15 

กันยายน 2562 ณ สระว่ายน้ าเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 3 รายการ ดังน้ี

   กบ 50 เมตร  และ กบ 25 เมตร

ได้รับรางวัล 

2 เหรียญทองแดง

ระดับจังหวัด เหรียญ/

เกียรติบัตร

ณ สระว่ายน้ าเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

22



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

14-15 

กันยายน 

2562

ด.ช.อินนิทัศ นุชนุ่ม ป.6/1 การแข่งขันว่ายน้ า SAMUTSAKHON SWIMMING คร้ังท่ี 10 เม่ือวันท่ี 14-15 

กันยายน 2562 ณ สระว่ายน้ าเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

 - ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

ได้เข้าร่วม ระดับจังหวัด เหรียญ/

เกียรติบัตร

ณ สระว่ายน้ าเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

18 

กันยายน 

2562

ด.ญ.ลภัสรดา จิตรานนท์ ม3/2 รางวัล "คนดีศรีราชบุรี" จากโครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ผ่านการคัดเลือก ระดับจังหวัด โล่ ณ จังหวัดราชบุรี มอบโดย ผู้ว่าราชการ

จังหวัดราชบุรี

นายบุญลาภ กล่ินอุบล

นางสาวพนิดา กิจเจริญ

18 

กันยายน 

2562

ด.ญ.ธนพร เฮงฮู้ ม.2/1 รางวัล "คนดีศรีราชบุรี" จากโครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ผ่านการคัดเลือก ระดับจังหวัด โล่ ณ จังหวัดราชบุรี มอบโดย ผู้ว่าราชการ

จังหวัดราชบุรี

นายบุญลาภ กล่ินอุบล

นางสาวพนิดา กิจเจริญ

24 21 

กันยายน 

2562

ด.ช.ธนาทร  เรืองสุวรรณ ม.3/1 การประกวดร้องเพลง THE CYSTAL STAR KID'S CONTEST 2019 #2 เพลงฮิต 

100 ล้านวิว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

ชนะเลิศ ระดับท่ัวไป ถ้วยรางวัล/เงิน

รางวัล 10,000

 บาท

ณ ห้างคริสตัล ราชพฤกษ์ นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล

มอบท่ี 

โรงเรียน 23

 กันยายน 

2562

ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย ป.4/1 การแข่งขันเทควันโด รายการปากน้ าเทควันโด ณ ศูนย์การค้าธัญญาปาร์ค เม่ือวัน

เสาร์ท่ี 6 กรกฏาคม 2562 จัดโดย ท่าน อ.อนันต์ ผิวดี

เหรียญทอง ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

จัดโดย ท่าน อ.อนันต์ ผิวดี  ณ 

ศูนย์การค้าธัญญาปาร์ค

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

มอบท่ี 

โรงเรียน 23

 กันยายน 

2562

ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง

ด.ช.ปุณยวัฒน์ โพธินันทวงศ์ 

ด.ญ.พรนภา นาทา

ป.4/1

ม.2/3

ป.6/1

การแข่งขันเทควันโด รายการปากน้ าเทควันโด ณ ศูนย์การค้าธัญญาปาร์ค เม่ือวัน

เสาร์ท่ี 6 กรกฏาคม 2562 จัดโดย ท่าน อ.อนันต์ ผิวดี

เหรียญเงิน ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

จัดโดย ท่าน อ.อนันต์ ผิวดี  ณ 

ศูนย์การค้าธัญญาปาร์ค

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

มอบท่ี 

โรงเรียน 23

 กันยายน 

2562

ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์

ด.ช.กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์

ด.ช.ปวิช ด ารงพานิช

ม.1/1

ป.6/1

ป.1/2

การแข่งขันเทควันโด รายการปากน้ าเทควันโด ณ ศูนย์การค้าธัญญาปาร์ค เม่ือวัน

เสาร์ท่ี 6 กรกฏาคม 2562 จัดโดย ท่าน อ.อนันต์ ผิวดี

เหรียญทองแดง ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

จัดโดย ท่าน อ.อนันต์ ผิวดี  ณ 

ศูนย์การค้าธัญญาปาร์ค

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กหญิงปวริศา  ทรัพย์มา ป.3/1 การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ป.1-ป.3  ได้  93  คะแนน    เหรียญทอง  อันดับ 

 ชนะเลิศ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่ม

โรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  ชนะเลิศ

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางนัยนา  วงศ์ยศสิริ

โสภา

23

26

25

22



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กหญิงพรนภา  แซ่ตัน ป.6/3 การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ป.4-ป.6  ได้  93  คะแนน    เหรียญทอง  อันดับ 

 ชนะเลิศ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่ม

โรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  ชนะเลิศ

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางพรรษา  ขันธ์เครือ

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กหญิงนวพร  เง็กคร้อย ป.3/2 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเร่ืองจากภาพ) ป.1-ป.3  ได้  81  คะแนน    

เหรียญทอง  อันดับ  4   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  4

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางนัยนา  วงศ์ยศสิริ

โสภา

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กหญิงคุณุตตรา  ทิพย์อุทัย ป.5/1 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6  ได้  81  คะแนน    

เหรียญทอง  อันดับ  รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและ

ประถมศึกษา  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป.

 ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี ๒

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางสาวปรารถนา  มะลิ

ทอง

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กหญิงธีราพร  สัมฤทธ์ิ

2. เด็กหญิงวารีกานต์  ขาวผ่อง

ป.5/2

ป.5/3

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนส่ี (๔ บท) ป.4-ป.6  ได้  91  คะแนน    

เหรียญทอง  อันดับ  ชนะเลิศ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 

2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  ชนะเลิศ

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางจิราภร  พงศ์ลัก

ษณามา

2. นางสาวปรารถนา  มะลิ

ทอง

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กชายณัฐพล  อายุยงค์ ป.3/1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3  ได้  89  คะแนน    เหรียญทอง  

อันดับ  ชนะเลิศ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับ

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  ชนะเลิศ

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางสุดารัตน์  ชาญเฉลิม

ชัย

26



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กหญิงปวริศา  ชลศฤงคาร ป.6/1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6  ได้  95  คะแนน    เหรียญทอง  

อันดับ  ชนะเลิศ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับ

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  ชนะเลิศ

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางสาวฐิตินันท์  บวร

เลิศสกุล

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กชายรณกร  พูลทวีสิน ป.3/3 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3  ได้  86  คะแนน    เหรียญทอง  อันดับ  ชนะเลิศ   

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย

บ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  ชนะเลิศ

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางสาวปัทมา  คล้ าเจริญ

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กชายพิตตินันท์  เช่ียวชาญอภิกุล ป.6/1 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6  ได้  84  คะแนน    เหรียญทอง  อันดับ  ชนะเลิศ   

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย

บ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  ชนะเลิศ

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางสาวปัทมา  คล้ าเจริญ

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กหญิงณญาดา  ฉิมฉลอง

2. เด็กชายธณกร  รัตนสิริวัฒนกุล

3. เด็กหญิงวรรณวนัช  รัตนสิริวัฒนกุล

ป.5/1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6  ได้  86  คะแนน    เหรียญทอง  

อันดับ  ชนะเลิศ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับ

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  ชนะเลิศ

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางสาวมัณฑนา  พงษ์

พินิจภิญโญ

2. นางสาวสุคนธา  สุทธิศิริ

มงคล

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กชายณัฐภัทร  อายุยงค์

2. เด็กชายนนทกร  วงษ์สนิท

3. เด็กหญิงลักษณ์ธิดา  จันทราภรณ์

ป.6/1

ป.6/1

ป.6/1

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6  ได้  87  คะแนน    

เหรียญทอง  อันดับ  ชนะเลิศ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 

2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  ชนะเลิศ

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางสาวมัณฑนา  พงษ์

พินิจภิญโญ

2. นางสาวสุคนธา  สุทธิศิริ

มงคล

26



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กหญิงจิดาภา  ละเลิศ

2. เด็กหญิงณาณา  จันทร์อนันต์3. 

เด็กหญิงบุญญาพร  ช่ืนใจ

ป.6/3

ป.6/3

ป.6/3

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6  ได้  90  คะแนน   

 เหรียญทอง  อันดับ  ชนะเลิศ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 

2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  ชนะเลิศ

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางสาวมัณฑนา  พงษ์

พินิจภิญโญ

2. นางสาวสุคนธา  สุทธิศิริ

มงคล

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กหญิงกชกร  หอมสตาร์

2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นูมหันต์

3. เด็กหญิงศิรประภา  นาคนารี

4. เด็กหญิงอัมภิภา  ฤทธิเดช

5. เด็กหญิงเบญจภัสก์  กาญจนภิบาล

ไชย

ป.6/3

ป.6/3

ป.6/3

ป.6/3

ป.6/3

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6  ได้  90  คะแนน    เหรียญทอง  อันดับ  รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี ๒   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับ

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี ๒

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางสาวกฤติกา  โสงขุน

ทด

2. นางสาวรุ่งอรุณ  

ประดิษฐ์กุล

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กหญิงเขมจิรา  ไผทฉันท์ ป.6/4 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6  ได้  86  คะแนน    เหรียญทอง  อันดับ  

รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี ๑

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางเสาวลักษณ์  อยู่

สถิตย์

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กชายกิตติพิชญ์  แก้วประดิษฐ์

2. เด็กหญิงสิตานัน  ผลพิทักษ์

ป.3/2

ป.3/1

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3  ได้  85  คะแนน    เหรียญทอง  อันดับ  รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี ๑   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับ

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี ๑

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางสาวพนิดา  น่ิมนุช

2. นางสุจิวรรณ  ช่ืนหุ่น

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   แย้มส ารวล

2. เด็กชายเตชินท์  เรืองจินดา

ป.5/4

ป.6/2

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6  ได้  85  คะแนน    เหรียญทอง  อันดับ  7   งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้าน

โป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  7

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางสาวพนิดา  น่ิมนุช

2. นางสุจิวรรณ  ช่ืนหุ่น
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ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กชายสุกฤษฏ์ิ  อุสาหะ

2. เด็กหญิงโสภิตา  ยินดี

ป.6/4

ป.6/4

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6  ได้  85  คะแนน    เหรียญ

ทอง  อันดับ  รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปี

การศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและ

ประถมศึกษา  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป.

 ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี ๑

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นายธนิต  สุวรรณลักษณ์

2. นางสาววิสุดา  ขวาวอ่อน

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กหญิงแก้วใจ  เพียรกิจ ป.5/1 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6  ได้  86  คะแนน    เหรียญทอง  อันดับ  4   

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย

บ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  4

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางสาวศุภรัตน์  นวนค า

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กหญิงศตายุ  อ่าวสุคนธ์ ป.5/1 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6  ได้  77  คะแนน    เหรียญเงิน  อันดับ  9 

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญเงิน  

อันดับ  9

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางสาวศุภรัตน์  นวนค า

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กหญิงณัฐวรา  ค าเอก2. เด็กชาย

ธนกร  บุญมา

ป.5/1

ป.5/3

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6  ได้  89  คะแนน    เหรียญ

ทอง  อันดับ  รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปี

การศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและ

ประถมศึกษา  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป.

 ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี ๑

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางพรรณทิพย์  ย้ิม

ประเสริฐ

2. นางสาวศุภรัตน์  นวนค า

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กหญิงธัญยธรณ์  ศรีสุข

2. เด็กชายสรรเสริญ  จันมา

3. เด็กชายอนาวิน  พิณพาทย์

ป.3/3

ป.3/3

ป.3/1

การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3  ได้  89  คะแนน    เหรียญทอง  อันดับ  รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี ๑   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับ

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี ๑

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางพรรณทิพย์  ย้ิม

ประเสริฐ

2. นางสาวศุภรัตน์  นวนค า

26



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กชายณัฏฐพล  สุทธิธรรมศิริ

2. เด็กชายณัฐกร  พันธ์ุรัศมีทอง

3. เด็กชายต้นกล้า  สกุลสัตตบุษย์

ป.5/1

ป.4/1

ป.4/1

การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6  ได้  89  คะแนน    เหรียญทอง  อันดับ  รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี ๑   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับ

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี ๑

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางพรรณทิพย์  ย้ิม

ประเสริฐ

2. นางสาวศุภรัตน์  นวนค า

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กชายธนากร  เรืองสุวรรณ ป.6/1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6  ได้  89  คะแนน    เหรียญ

ทอง  อันดับ  ชนะเลิศ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  ชนะเลิศ

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นายพัฒนา  ธูปหอม

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กชายธนากร  เรืองสุวรรณ ป.6/1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6  ได้  92.4  คะแนน    เหรียญ

ทอง  อันดับ  ชนะเลิศ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  ชนะเลิศ

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นายพัฒนา  ธูปหอม

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กชายธนากร  เรืองสุวรรณ ป.6/1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6  ได้  90.6  คะแนน    

เหรียญทอง  อันดับ  ชนะเลิศ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 

2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  ชนะเลิศ

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นายพัฒนา  ธูปหอม

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กหญิงณิชา  อินทร์จันทร์ ป.3/1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3  ได้  97.2  คะแนน    

เหรียญทอง  อันดับ  ชนะเลิศ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 

2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  ชนะเลิศ

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางจุฑาวรรณ  เพ่ิมสาย

26



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กหญิงภัสธนมนท์  เจริญอัครพัฐ ป.6/1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6  ได้  94.8  คะแนน    

เหรียญทอง  อันดับ  ชนะเลิศ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 

2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  ชนะเลิศ

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางสาวอารีรัตน์  แย้มช่ืน

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กหญิงกานต์วารีย์  ดนัยช่ืนกมล ป.4/1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6  ได้  86.5  คะแนน    เหรียญทอง  

อันดับ  รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 

2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี ๒

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางสาวนัชชา  ฉันท

ตระกูลชัย

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กหญิงกมลชนก  ภักดี

2. เด็กหญิงมัณนิกา  ไทรพวงโพธ์ิ

3. เด็กหญิงสลิลลา  ลีลาเฉลิมพล

ป.6/3

ป.6/3

ป.6/3

การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6  ได้  88  คะแนน    เหรียญทอง  อันดับ  

ชนะเลิศ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่ม

โรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  ชนะเลิศ

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางสาวปรารถนา  มะลิ

ทอง

2. นางพรรษา  ขันธ์เครือ

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กหญิงนัทธมน  สุภาพละ

2. เด็กหญิงลภัสรดา  จ าปาค า

ป.3/2

ป.3/2

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป .1-ป.3  ได้  85.25  

คะแนน    เหรียญทอง  อันดับ  รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ัน

ปฐมวัยและประถมศึกษา  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี ๒

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางดุษณีย์  ประทุมศิริ

2. นางสาวพนิดา  กิจเจริญ

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กหญิงศาสตราพิชญา  นันทสิริ

ศิลป์

2. เด็กหญิงอนุธิดา  เพ็ชรทอง

ป.6/2

ป.6/1

การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6  ได้  89  คะแนน    

เหรียญทอง  อันดับ  ชนะเลิศ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 

2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  ชนะเลิศ

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางดุษณีย์  ประทุมศิริ

2. นางสาวพนิดา  กิจเจริญ

26



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กหญิงณภัทร  อยู่เย็น

2. เด็กชายธีรเมธ  สกุณา

3. เด็กหญิงรัฐพร  นุชล ายอง

ป.6/2

ป.6/2

ป.6/2

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน ป.4-ป.6  ได้  96  คะแนน    

เหรียญทอง  อันดับ  ชนะเลิศ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 

2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  ชนะเลิศ

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางดุษณีย์  ประทุมศิริ

2. นายพยาว์  จิตเจริญทวี

โชค

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กชายกษิด์ิเกช  น่วมเงิน

2. เด็กหญิงพัทธวรรณ  หร่ังช้าง

3. เด็กหญิงเทวภัทร  เพ็ชรหงษ์

อ.3/5

อ.3/5

อ.3/5

การป้ันดินน้ ามัน ปฐมวัย  ได้  96.25  คะแนน    เหรียญทอง  อันดับ  6   งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้าน

โป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  6

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางจุไรพร  สวัสด์ิรักษ์กุล

2. นางผ่องพรรณ  สู้เสง่ียม

30 

กันยายน 

2562

1. เด็กชายก้องกฤษณ์ติภูมิ  สหพิบูลย์

ชัย

2. เด็กหญิงจิดาภา  บุญสูง

3. เด็กหญิงจิรภา  สุนทร

อ.3/4

อ.3/4

อ.3/4

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย  ได้  88  คะแนน    เหรียญทอง  

อันดับ  รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 

2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา  

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

  เหรียญทอง  

อันดับ  รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี ๒

 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายบ้านโป่ง ๔ ระดับช้ันปฐมวัย

และประถมศึกษา  สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๒  สพป. ราชบุรี เขต 2

1. นางจุไรพร  สวัสด์ิรักษ์กุล

2. นางผ่องพรรณ  สู้เสง่ียม

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กหญิงชลิษา  รัตนโภคากุล ม.3/3 การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ม.1-ม.3  ได้  84.49  คะแนน  เหรียญทองอันดับ

รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

เหรียญทองอันดับ

รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นางสาวเทียมจันทร์  

เง็กคร้อย

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กหญิงกรองทอง  ศิริเรือง ม.3/2 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3  ได้  80  คะแนน  

เหรียญทองอันดับรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปี

การศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี

,กาญจนบุรี)

เหรียญทองอันดับ

รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นางกังสดาล  เกียรติศิริ

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กหญิงประภาศิริ  ทองอ่ิม

2. เด็กหญิงพิชญา  แก้วสกุล

ม.3/2

ม.3/2

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3  ได้  82.4  คะแนน 

 เหรียญทองอันดับรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปี

การศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี

,กาญจนบุรี)

เหรียญทองอันดับ

รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๒

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นางสาวเทียมจันทร์  

เง็กคร้อย

2. นางกังสดาล  เกียรติศิริ

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กชายอภิชาติ  รักจรรยาบรรณ ม.3/1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3  ได้  64.5  คะแนน  เหรียญ

ทองแดงอันดับ5  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

เหรียญทองแดง

อันดับ5

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นางบุญจันทร์  สร้อย

สมุทร

27

26



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กชายโภคิน  อ้นพันธ์ุ ม.3/1 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3  ได้  44  คะแนน  เหรียญเข้าร่วมอันดับ12  งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ช้ัน

มัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

เหรียญเข้าร่วม

อันดับ12

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นางวรรณวลี  อารมย์สุข

โข

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กชายณัชพล  สิทธิสาร

2. เด็กชายธชภัค  วงษาโรจน์

3. เด็กหญิงวรัญญา  ทองค า

ม.3/1

ม.3/1

ม.3/1

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  ได้  82  คะแนน  เหรียญทอง

อันดับรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 

2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

เหรียญทองอันดับ

รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นายประวิทย์  นพรัตน์

2. นายบุญลาภ  กล่ินอุบล

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงษ์สนิท

2. เด็กหญิงศิรินภา  พราวพรรณพงศ์

3. เด็กหญิงแพรววนิต  ช่องวารินทร์

ม.3/4

ม.3/4

ม.3/4

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3  ได้  60  คะแนน  

เหรียญทองแดงอันดับ11  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

เหรียญทองแดง

อันดับ11

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นายประวิทย์  นพรัตน์

2. นายบุญลาภ  กล่ินอุบล

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กชายวรเมธ  สมถวิล

2. เด็กชายวันชนะ  อ่ิมทรัพย์

3. เด็กชายศุภกานต์  กิมน้อย

ม.3/4

ม.3/4

ม.3/4

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.1-ม.3  ได้  89.5  คะแนน  

เหรียญทองอันดับชนะเลิศ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

เหรียญทองอันดับ

ชนะเลิศ

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นายประวิทย์  นพรัตน์

2. นายบุญลาภ  กล่ินอุบล

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จิตธรรมพงศ์

2. เด็กหญิงศลิษา  ฉมาเมธากุล

3. เด็กหญิงเมธาวี  มณีศรี

ม.2/2

ม.3/4

ม.3/1

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3  ได้  93.4  คะแนน

  เหรียญทองอันดับชนะเลิศ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562

 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

เหรียญทองอันดับ

ชนะเลิศ

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นายประวิทย์  นพรัตน์

2. นางวัชราภรณ์  

รัตนพิศิฏฐ์

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กหญิงกชกร  นกแก้ว

2. เด็กหญิงวริศรา  ศิริรัตน์

3. เด็กหญิงอลิสลา  วอนเพียร

4. เด็กหญิงอารีรัตน์  ล้อเธียรประทาน

5. เด็กหญิงแพรววลี  ทองล่า

ม.2/3

ม.2/3

ม.2/2

ม.2/2

ม.2/2

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3  ได้  86.6  คะแนน  เหรียญทองอันดับ7  งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ช้ัน

มัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

เหรียญทองอันดับ7 ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นางสาวพัชรินทร์  

วาณิชพิเชียร

2. นางสาวอลิสา  กุดาศรี

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กหญิงธนวันต์  ประวัติเจริญวิทย์ ม.2/3 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3  ได้  84  คะแนน  เหรียญทองอันดับ4  งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ช้ัน

มัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

เหรียญทองอันดับ4 ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นางธิชญา  จิตต์เจริญ

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กชายจักรพันธ์  แสงใหญ่

2. เด็กหญิงวลาวัลย์  กิจสังสรรค์กุล

ม.3/2

ม.3/1

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3  ได้  84  คะแนน  เหรียญทองอันดับรองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๒  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

เหรียญทองอันดับ

รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๒

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นางประไพ  แก้วจีน

2. นางธิชญา  จิตต์เจริญ
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ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กหญิงศิรประภา  สุนทร

2. เด็กหญิงเบญอาภา  โสภา

ม.3/2

ม.3/2

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3  ได้  63  คะแนน  เหรียญ

ทองแดงอันดับรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปี

การศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี

,กาญจนบุรี)

เหรียญทองแดง

อันดับรอง

ชนะเลิศอันดับท่ี ๒

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นายวรา  ขันธ์เครือ

2. นายสมชาย  ล่าทา

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  เอดาสัย ม.1/3 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3  ได้  78  คะแนน  เหรียญเงินอันดับ8  งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ช้ัน

มัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

เหรียญเงินอันดับ8 ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นายพรพจน์  ภูสี

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กชายหิรัญ  เปล่ียนพุ่ม ม.2/2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3  ได้  89  คะแนน  เหรียญทองอันดับ4  งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ช้ัน

มัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

เหรียญทองอันดับ4 ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นายพรพจน์  ภูสี

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กหญิงแพรวา  ถิรจรัสปรีดา ม.1/3 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3  ได้  79  คะแนน  เหรียญเงินอันดับ5  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

เหรียญเงินอันดับ5 ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นายพรพจน์  ภูสี

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กชายสิปปกร  ลายจ าปา ม.2/1 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3  ได้  89  คะแนน  เหรียญทอง

อันดับ4  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

เหรียญทองอันดับ4 ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นายพรพจน์  ภูสี

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กหญิงศิริพรรษา  อาโป ม.2/2 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3  ได้  72  คะแนน  เหรียญเงินอันดับ

13  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

เหรียญเงินอันดับ

13

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นายพรพจน์  ภูสี

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กชายพุฒิเมธ  ปรีชานุมาศ ม.2/4 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3  ได้  -1  คะแนน  เหรียญ-

อันดับ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

เหรียญ-อันดับ ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นายพัฒนา   ูธูปหอม

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กหญิงดาราพร  พงศ์สุวรรณ ม.2/4 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3  ได้  78  คะแนน  เหรียญ

เงินอันดับ6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

เหรียญเงินอันดับ6 ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นายพัฒนา  ธูปหอม

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กชายพุฒิเมธ  ปรีชานุมาศ ม.2/4 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3  ได้  84.3  คะแนน  

เหรียญทองอันดับรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปี

การศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี

,กาญจนบุรี)

เหรียญทองอันดับ

รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นายพัฒนา  ธูปหอม
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ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กหญิงดาราพร  พงศ์สุวรรณ ม.2/4 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3  ได้  -1  คะแนน  เหรียญ-

อันดับ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

เหรียญ-อันดับ ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นายพัฒนา  ธูปหอม

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ ม.3/1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3  ได้  96  คะแนน  เหรียญทอง

อันดับชนะเลิศ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

เหรียญทองอันดับ

ชนะเลิศ

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นายพัฒนา  ธูปหอม

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กหญิงพิชชากร  แหลมแจง ม.3/1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3  ได้  81  คะแนน  เหรียญทอง

อันดับรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 

2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

เหรียญทองอันดับ

รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นายพัฒนา  ธูปหอม

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ ม.3/1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3  ได้  90.66  คะแนน  

เหรียญทองอันดับชนะเลิศ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

เหรียญทองอันดับ

ชนะเลิศ

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นายพัฒนา  ธูปหอม

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กหญิงปาณิศรา  ตันเจริญศิริรัตน์ ม.3/1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3  ได้  81  คะแนน  

เหรียญทองอันดับ4  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

เหรียญทองอันดับ4 ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นายพัฒนา  ธูปหอม

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กชายจิรายุ  ย่ิงอนุรักษ์วงค์

2. เด็กหญิงณัฐชยา  กระแสโสม

3. เด็กหญิงณัฐชา  ช่วยชูเชิด

4. เด็กหญิงณัฐธิดา  วันนิยม

5. เด็กชายปฏิพล  สุขสา

6. เด็กชายปรเมศวร์  นาคขะโหนง

7. เด็กหญิงมนธิสา  กาญจนฉายา

8. เด็กหญิงมัลลิกา  สุขประเสริฐ

9. เด็กหญิงลภัสรดา  จิตรานนท์

10. เด็กหญิงสิทธิสินี  ม่วงเจริญ

11. เด็กหญิงอัลทาช่า  สกุลณา

12. เด็กหญิงอุไรพร  แดงสี

ม.2/2 

ม.3/3

ม.3/3

ม.2/1

ม.3/1

ม.1/1

ม.3/2

ม.3/3

ม.3/2

ม.1/4

ม.1/4

ม.3/3

การประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3  ได้  95.4  

คะแนน  เหรียญทองอันดับชนะเลิศ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปี

การศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี

,กาญจนบุรี)

เหรียญทองอันดับ

ชนะเลิศ

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นายพัฒนา  ธูปหอม

2. นายชาคริต  ทรงต่อศรี

สกุล

3. นางสาวสุธีรา  เต้ียมเครือ

4. นางสาวพิทยาภรณ์  

เห็นวิสุทธ์ิ

27



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กหญิงพัชรเนตร  ช่ืนจ ารัส ม.3/1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3  ได้  75.8  คะแนน  

เหรียญเงินอันดับรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปี

การศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี

,กาญจนบุรี)

เหรียญเงินอันดับ

รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๒

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นางสาวโชคสกุล  ปานดี

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กชายเลอมาน  แก้วเงิน ม.2/1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3  ได้  85  คะแนน  เหรียญทองอันดับ4

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

เหรียญทองอันดับ4 ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. Mrs.DINA  SALOMON

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กหญิงกรณ์พิชชา  บุตรธรรม

2. เด็กหญิงภัคญาดา  วงษ์แก้ว

ม.3/2

ม.2/3

การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3  ได้  87.4  คะแนน  เหรียญทองอันดับ8  งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ช้ัน

มัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

เหรียญทองอันดับ8 ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นางสาวจรรยาภรณ์  

หนูสิงห์

2. นางสาววนิดา  จันทร์งาม

25-26 

ตุลาคม 

2562

1. เด็กหญิงชลธิชา  แหยมแก้ว

2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ประทักษ์กุลวงศา

3. เด็กหญิงนิชานันท์  ห้วยหงษ์ทอง

ม.3/1

ม.3/1

ม.3/1

การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เคร่ืองเคียง ม.1-ม.3  ได้  87  คะแนน  เหรียญ

ทองอันดับ4  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

เหรียญทองอันดับ4 ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา สพม. เขต 

๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

1. นางสุรีพร  อินทรธนี

2. นายศักด์ิชัย  สว่างงาม

มอบท่ี 

โรงเรียน 28

 ตุลาคม 

2562

ด.ช.ปุณยวัฒน์  โพธินันทวงศ์ ม.2/2 การแข่งขันเทควันโดรายการ เดอะวินเนอร์ คร้ังท่ี 3 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84

 พรรษา (บางบอน) แข่งขันเม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2562

เหรียญทอง ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 

พรรษา (บางบอน)

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

มอบท่ี 

โรงเรียน 28

 ตุลาคม 

2562

ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง

ด.ช.นิติกร รุ่งกระจ่าง

ป.4/1

ป.3/1

การแข่งขันเทควันโดรายการ เดอะวินเนอร์ คร้ังท่ี 3 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84

 พรรษา (บางบอน) แข่งขันเม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2562

เหรียญเงิน ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 

พรรษา (บางบอน)

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

มอบท่ี 

โรงเรียน 28

 ตุลาคม 

2562

ด.ช.พีระวิชญ์  ศรีสุวรรณ์

ด.ช.ปวิช  ด ารงพานิช

ด.ช.กันตพัฒน์  ศรีสกุลกาญจน์

ด.ช.คุณากร  กันจันทร์

ม.1/1

ป.1/2

ป.6/1

ป.1/1

การแข่งขันเทควันโดรายการ เดอะวินเนอร์ คร้ังท่ี 3 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84

 พรรษา (บางบอน) แข่งขันเม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2562

เหรียญทองแดง ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 

พรรษา (บางบอน)

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

มอบท่ี 

โรงเรียน 5

พฤศจิกายน

 2562

ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย 

ด.ช.กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์

ป.4/1

ป.6/1

การแข่งขันเทควันโด วิถีเพชรแชมป์เป้ียนชิพ คร้ังท่ี 3 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เหรียญทอง ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

สมาคมกีฬาจังหวัด นายธนิต สุวรรณลักษณ์

มอบท่ี 

โรงเรียน 5

พฤศจิกายน

 2562

ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง

ด.ช.คุณากร กันจันทร์

ป.4/1

ป.1/1

การแข่งขันเทควันโด วิถีเพชรแชมป์เป้ียนชิพ คร้ังท่ี 3 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เหรียญเงิน ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

สมาคมกีฬาจังหวัด นายธนิต สุวรรณลักษณ์

27

28

29



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

มอบท่ี 

โรงเรียน 5

พฤศจิกายน

 2562

ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์

ด.ญ.ศิตา วชิราลกิติ

ด.ช.โภคิน อ้นพันธ์ุ

ม.1/3

ป.6/1

ม.3/1

การแข่งขันเทควันโด วิถีเพชรแชมป์เป้ียนชิพ คร้ังท่ี 3 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เหรียญทองแดง ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

สมาคมกีฬาจังหวัด นายธนิต สุวรรณลักษณ์

มอบท่ี 

โรงเรียน 

12

พฤศจิกายน

 2562

ด.ญ.พรนภา  นาทา

ด.ช.นนทกร  อ่อนละมัย

ด.ช.ปวิช  ด ารงพานิช

ด.ช.กันตพัฒน์  ศรีสกุลกาญจน์

ด.ช.โภคิน อ้นพันธ์ุ

ป.6/1

ป.4/1

ป.1/2

ป.6/1

ม.3/1

การแข่งขันเทควันโด สวนผ้ึงแชมป์เป้ียนชิพ คร้ังท่ี 4 ชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาจังหวัด

ราชบุรี นายสัญญา สิงห์อยู่ แข่งขันเม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2562 ณ อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี

เหรียญทอง ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

สมาคมกีฬาจังหวัด นายธนิต สุวรรณลักษณ์

มอบท่ี 

โรงเรียน 

12

พฤศจิกายน

 2562

ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์

ด.ช.ปุณยวัฒน์ โพธินันทวงศ์

ด.ช.คุณากร กันจันทร์

ม.1/1

ม.2/3

ป.1/1

การแข่งขันเทควันโด สวนผ้ึงแชมป์เป้ียนชิพ คร้ังท่ี 4 ชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาจังหวัด

ราชบุรี นายสัญญา สิงห์อยู่ แข่งขันเม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2562 ณ อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี

เหรียญเงิน ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

สมาคมกีฬาจังหวัด นายธนิต สุวรรณลักษณ์

มอบท่ี 

โรงเรียน 

18

พฤศจิกายน

 2562

ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีสุวรรณ์

ด.ช.นิติกร รุ่งกระจ่าง

นายโภคิน อ้นพันธ์ุ

ม.1/1

ป.3/1

ม.3/1

การแข่งขันเทควันโด รายการ "ร่มเย็น พระพุทธไสยาสน์ องอาจแดนดิน ถ่ินวีรชน 

อบจ.สิงห์บุรี ถ่ินวีรชน แชมป์เป้ียนชิพ คร้ังท่ี 11 เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2562 ณ 

จังหวัดสิงห์บุรี

เหรียญทอง ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นายธนิต สุวรรณลักษณ์

มอบท่ี 

โรงเรียน 

18

พฤศจิกายน

 2562

ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ ป.5/4 การแข่งขันเทควันโด รายการ "ร่มเย็น พระพุทธไสยาสน์ องอาจแดนดิน ถ่ินวีรชน 

อบจ.สิงห์บุรี ถ่ินวีรชน แชมป์เป้ียนชิพ คร้ังท่ี 11 เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2562 ณ 

จังหวัดสิงห์บุรี

เหรียญเงิน ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นายธนิต สุวรรณลักษณ์

มอบท่ี 

โรงเรียน 

18

พฤศจิกายน

 2562

ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง

ด.ญ.พรนภา นาทา

ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย

ด.ช.กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์

ด.ช.ปวิช ด ารงพานิช

ป.4/1

ป.6/1

ป.4/1

ป.6/1

ป.1/2

การแข่งขันเทควันโด รายการ "ร่มเย็น พระพุทธไสยาสน์ องอาจแดนดิน ถ่ินวีรชน 

อบจ.สิงห์บุรี ถ่ินวีรชน แชมป์เป้ียนชิพ คร้ังท่ี 11 เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2562 ณ 

จังหวัดสิงห์บุรี

เหรียญทองแดง ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นายธนิต สุวรรณลักษณ์

29

30

31



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

มอบท่ี 

โรงเรียน 

10

พฤศจิกายน

 2562

ด.ญ.รัตนาวดี  รัตนพรชัย ม.2/1 การแข่งขันว่ายน้ า Sarasit Swimming Championships คร้ังท่ี 3 วันท่ี 10 

พฤศจิกายน 2562 ณ สระว่ายน้ าโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ได้รับรางวัล

  - รองชนะเลิศอับดับ 1 เหรียญเงิน 4 รายการ ได้แก่ ท่าฟรีสไตล์  100 ม. ท่ากบ50ม.

 ท่าผีเส้ือ 50 ม.

  - รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 1 รายการ ได้แก่ ท่ากรรเชียง 50 ม.

  - ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด อันดับ 2 และเงินรางวัลจ านวน 400 บาท

ได้รับรางวัล

4 เหรียญเงิน

1 เหรียญทองแดง

และถ้วยคะแนน

รวมสูงสุดอันดับ 2

ระดับโรงเรียน เหรียญ/เกียรติ

บัตร/เงินรางวัล

 400 บาท

ณ สระว่ายน้ าโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยา

ลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

มอบท่ี 

โรงเรียน 

10

พฤศจิกายน

 2562

ด.ญ.ทรายเพชร  วงษ์ไทย ม.2/1 การแข่งขันว่ายน้ า Sarasit Swimming Championships คร้ังท่ี 3 วันท่ี 10 

พฤศจิกายน 2562 ณ สระว่ายน้ าโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ได้รับรางวัล

  - รองชนะเลิศอับดับ 1 เหรียญเงิน 1 รายการ ได้แก่ ท่ากรรเชียง 50 ม.

  - รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 2 รายการ ได้แก่ ท่าฟรีสไตล์ 50 ม. ท่าผีเส้ือ

 50 ม.

  - ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด อันดับ 3 และเงินรางวัลจ านวน 300 บาท

ได้รับรางวัล

1 เหรียญเงิน

2 เหรียญทองแดง

และถ้วยคะแนน

รวมสูงสุดอันดับ 3

ระดับโรงเรียน เหรียญ/เกียรติ

บัตร/เงินรางวัล

 300 บาท

ณ สระว่ายน้ าโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยา

ลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

มอบท่ี 

โรงเรียน 

10

พฤศจิกายน

 2562

ด.ช.ตรีชนากานต์ สกุลณี ป.5/1 การแข่งขันว่ายน้ า Sarasit Swimming Championships คร้ังท่ี 3 วันท่ี 10 

พฤศจิกายน 2562 ณ สระว่ายน้ าโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ได้รับรางวัล

  - ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด อันดับ 4 และเงินรางวัลจ านวน 200 บาท

ได้รับรางวัล ถ้วย

คะแนนรวมสูงสุด 

อันดับ 4

ระดับโรงเรียน เหรียญ/เกียรติ

บัตร/เงินรางวัล

 200 บาท

ณ สระว่ายน้ าโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยา

ลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

มอบท่ี 

โรงเรียน 

10

พฤศจิกายน

 2562

ด.ช.ธีรเทพ รุ่งวิไลเจริญ ป.6/2 การแข่งขันว่ายน้ า Sarasit Swimming Championships คร้ังท่ี 3 วันท่ี 10 

พฤศจิกายน 2562 ณ สระว่ายน้ าโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ได้รับรางวัล  - รองชนะเลิศอับดับ 1 เหรียญเงิน 1 รายการ ได้แก่ ท่าฟรีสไตล์ 50 ม.

ได้รับรางวัล

1 เหรียญเงิน

ระดับโรงเรียน เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ สระว่ายน้ าโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยา

ลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

มอบท่ี 

โรงเรียน 

10

พฤศจิกายน

 2562

ด.ช.กันต์ธีร์ โพธินันทวงศ์ ป.6/2 การแข่งขันว่ายน้ า Sarasit Swimming Championships คร้ังท่ี 3 วันท่ี 10 

พฤศจิกายน 2562 ณ สระว่ายน้ าโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ได้รับรางวัล  - รองชนะเลิศอับดับ 2 เหรียญทองแดง 1 รายการ ได้แก่ ท่าเด่ียวผสม

200 ม.

ได้รับรางวัล

1 เหรียญทองแดง

ระดับโรงเรียน เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ สระว่ายน้ าโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยา

ลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

4-11 

พฤศจิกายน

 2562

เด็กหญิงปวริศา  ทรัพย์มา ป.3/1 การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ป.1-ป.3  ได้ 78 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 9 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนในสังกัด 

สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี

เหรียญเงิน

อันดับ 9

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

 จังหวัดราชบุรี

นางนัยนา  วงศ์ยศสิริโสภา33

32



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

4-11 

พฤศจิกายน

 2562

เด็กหญิงพรนภา  แซ่ตัน ป.6/3 การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ป.4-ป.6 ได้ 94 คะแนน เหรียญทอง ชนะเลิศ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนในสังกัด 

สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี

เหรียญทอง 

ชนะเลิศ

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

 จังหวัดราชบุรี

นางพรรษา  ขันธ์เครื

4-11 

พฤศจิกายน

 2562

1. เด็กหญิงธีราพร  สัมฤทธ์ิ

2. เด็กหญิงวารีกานต์  ขาวผ่อง

ป.5/2

ป.5/3

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนส่ี (๔ บท) ป.4-ป.6  ได้  76 คะแนน   เหรียญ

เงิน อันดับ 10  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปี

การศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ณ 

โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี

เหรียญเงิน

อันดับ10

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

 จังหวัดราชบุรี

1. นางจิราภร  พงศ์ลัก

ษณามา

2. นางสาวปรารถนา  มะลิ

ทอง
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 2562

1. เด็กชายณัฐพล  อายุยงค์ ป.3/1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3  ได้  60 คะแนน   เหรียญทองแดง 

อันดับ 7  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปีการศึกษา

 2562 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนใน

สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี

เหรียญทองแดง

อันดับ7

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

 จังหวัดราชบุรี

1. นางสุดารัตน์  ชาญเฉลิม

ชัย
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 2562

1. เด็กหญิงปวริศา  ชลศฤงคาร ป.6/1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6  ได้  85 คะแนน   เหรียญทอง 

อันดับ รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี

เหรียญทอง

รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

 จังหวัดราชบุรี

1. นางสาวฐิตินันท์  บวร

เลิศสกุล
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1. เด็กชายรณกร  พูลทวีสิน ป.3/3 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3  ได้  62 คะแนน   เหรียญทองแดง อันดับ 4  งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.

ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี

เหรียญทองแดง

อันดับ4

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

 จังหวัดราชบุรี

1. นางสาวปัทมา  คล้ าเจริญ
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1. เด็กชายพิตตินันท์  เช่ียวชาญอภิกุล ป.6/1 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6  ได้  58 คะแนน   เหรียญเข้าร่วม อันดับ 4  งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.

ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี

เข้าร่วม

อันดับ4

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

 จังหวัดราชบุรี

1. นางสาวปัทมา  คล้ าเจริญ
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1. เด็กหญิงณญาดา  ฉิมฉลอง

2. เด็กชายธณกร  รัตนสิริวัฒนกุล

3. เด็กหญิงวรรณวนัช  รัตนสิริวัฒนกุล

ป.5/1

ป.6/1

ป.4/2

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6  ได้  75 คะแนน   เหรียญเงิน 

อันดับ รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี

เหรียญเงิน

รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๒

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

 จังหวัดราชบุรี

1. นางสาวมัณฑนา  พงษ์

พินิจภิญโญ

2. นางสาวสุคนธา  สุทธิศิริ

มงคล
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 2562

1. เด็กชายณัฐภัทร  อายุยงค์

2. เด็กชายนนทกร  วงษ์สนิท

3. เด็กหญิงลักษณ์ธิดา  จันทราภรณ์

ป.6/1

ป.6/1

ป.6/1

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6  ได้  85 คะแนน   

เหรียญทอง อันดับ 6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 ปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ณ 

โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี

เหรียญทอง

อันดับ6

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

 จังหวัดราชบุรี

1. นางสาวมัณฑนา  พงษ์

พินิจภิญโญ

2. นางสาวสุคนธา  สุทธิศิริ

มงคล
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 2562

1. เด็กหญิงจิดาภา  ละเลิศ

2. เด็กหญิงณาณา  จันทร์อนันต์

3. เด็กหญิงบุญญาพร  ช่ืนใจ

ป.6/3

ป.6/3

ป.6/3

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6  ได้  97 คะแนน   

เหรียญทอง อันดับ ชนะเลิศ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี

เหรียญทอง

ชนะเลิศ

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

 จังหวัดราชบุรี

1. นางสาวมัณฑนา  พงษ์

พินิจภิญโญ

2. นางสาวสุคนธา  สุทธิศิริ

มงคล

33



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน
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 2562

1. เด็กหญิงเขมจิรา  ไผทฉันท์ ป.6/4 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6  ได้  84.5 คะแนน   เหรียญทอง อันดับ 16 

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนในสังกัด 

สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี

เหรียญทอง

อันดับ16

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

 จังหวัดราชบุรี

1. นางเสาวลักษณ์  อยู่

สถิตย์
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 2562

1. เด็กชายกิตติพิชญ์  แก้วประดิษฐ์

2. เด็กหญิงสิตานัน  ผลพิทักษ์

ป.3/2

ป.3/1

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3  ได้  90 คะแนน   เหรียญทอง อันดับ 7  งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.

ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี

เหรียญทอง

อันดับ7

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

 จังหวัดราชบุรี

1. นางสาวพนิดา  น่ิมนุช

2. นางสุจิวรรณ  ช่ืนหุ่น
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 2562

1. เด็กชายสุกฤษฏ์ิ  อุสาหะ

2. เด็กหญิงโสภิตา  ยินดี

ป.6/4

ป.6/4

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6  ได้  75 คะแนน   เหรียญเงิน 

อันดับ รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี

เหรียญเงิน

รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๒

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

 จังหวัดราชบุรี

1. นายธนิต  สุวรรณลักษณ์

2. นางสาววิสุดา  ขวาวอ่อน
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1. เด็กหญิงณัฐวรา  ค าเอก

2. เด็กชายธนกร  บุญมา

ป.5/1

ป.5/3

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6  ได้  92 คะแนน   เหรียญทอง

 อันดับ 4  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปี

การศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ณ 

โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี

เหรียญทอง

อันดับ4

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

 จังหวัดราชบุรี

1. นางสาวศุภรัตน์  นวนค า

2. นางพรรณทิพย์  ย้ิม

ประเสริฐ
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1. เด็กหญิงธัญยธรณ์  ศรีสุข

2. เด็กชายสรรเสริญ  จันมา

3. เด็กชายอนาวิน  พิณพาทย์

ป.3/3

ป.3/3

ป.3/1

การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3  ได้  61 คะแนน   เหรียญทองแดง อันดับ 26  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนในสังกัด 

สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี

เหรียญทองแดง

อันดับ26

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

 จังหวัดราชบุรี

1. นางสาวศุภรัตน์  นวนค า

2. นางพรรณทิพย์  ย้ิม

ประเสริฐ

4-11 

พฤศจิกายน

 2562

1. เด็กชายณัฏฐพล  สุทธิธรรมศิริ

2. เด็กชายณัฐกร  พันธ์ุรัศมีทอง

3. เด็กชายต้นกล้า  สกุลสัตตบุษย์

ป.5/1

ป.4/1

ป.4/1

การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6  ได้  72 คะแนน   เหรียญเงิน อันดับ 21  งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.

ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี

เหรียญเงิน

อันดับ21

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

 จังหวัดราชบุรี

1. นางสาวศุภรัตน์  นวนค า

2. นางพรรณทิพย์  ย้ิม

ประเสริฐ

4-11 

พฤศจิกายน

 2562

1. เด็กชายธนากร  เรืองสุวรรณ ป.6/1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6  ได้  89.75 คะแนน   

เหรียญทอง อันดับ ชนะเลิศ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี

เหรียญทอง

ชนะเลิศ

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

 จังหวัดราชบุรี

1. นายพัฒนา  ธูปหอม

4-11 

พฤศจิกายน

 2562

1. เด็กชายธนากร  เรืองสุวรรณ ป.6/1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6  ได้  91.25 คะแนน   เหรียญ

ทอง อันดับ ชนะเลิศ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 ปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ณ 

โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี

เหรียญทอง

ชนะเลิศ

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

 จังหวัดราชบุรี

1. นายพัฒนา  ธูปหอม

4-11 

พฤศจิกายน

 2562

1. เด็กชายธนากร  เรืองสุวรรณ ป.6/1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6  ได้  92.2 คะแนน   

เหรียญทอง อันดับ ชนะเลิศ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี

เหรียญทอง

ชนะเลิศ

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

 จังหวัดราชบุรี

1. นายพัฒนา  ธูปหอม

33



ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

4-11 

พฤศจิกายน

 2562

1. เด็กหญิงณิชา  อินทร์จันทร์ ป.3/1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3  ได้  74 คะแนน   

เหรียญเงิน อันดับ 8  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 ปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ณ 

โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี

เหรียญเงิน

อันดับ8

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

 จังหวัดราชบุรี

1. นางจุฑาวรรณ  เพ่ิมสาย

4-11 

พฤศจิกายน

 2562

1. เด็กหญิงภัสธนมนท์  เจริญอัครพัฐ ป.6/1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6  ได้  83.4 คะแนน   

เหรียญทอง อันดับ 12  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี

เหรียญทอง

อันดับ12

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

 จังหวัดราชบุรี

1. นางสาวอารีรัตน์  แย้มช่ืน

4-11 

พฤศจิกายน

 2562

1. เด็กหญิงกมลชนก  ภักดี

2. เด็กหญิงมัณนิกา  ไทรพวงโพธ์ิ

3. เด็กหญิงสลิลลา  ลีลาเฉลิมพล

ป.6/3

ป.6/3

ป.6/3

การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6  ได้  94 คะแนน   เหรียญทอง อันดับ รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี ๒  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ณ 

โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี

เหรียญทอง

รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๒

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

 จังหวัดราชบุรี

1. นางพรรษา  ขันธ์เครือ

2. นางสาวปรารถนา  มะลิ

ทอง

4-11 

พฤศจิกายน

 2562

1. เด็กหญิงศาสตราพิชญา  นันทสิริ

ศิลป์

2. เด็กหญิงอนุธิดา  เพ็ชรทอง

ป.6/2

ป.6/1

การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6  ได้  89 คะแนน   

เหรียญทอง อันดับ 12  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี

เหรียญทอง

อันดับ12

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

 จังหวัดราชบุรี

1. นางสาวพนิดา  กิจเจริญ

2. นางดุษณีย์  ประทุมศิริ

4-11 

พฤศจิกายน

 2562

1. เด็กหญิงณภัทร  อยู่เย็น

2. เด็กชายธีรเมธ  สกุณา

3. เด็กหญิงรัฐพร  นุชล ายอง

ป.6/2

ป.6/2

ป.6/2

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน ป.4-ป.6  ได้  89 คะแนน   

เหรียญทอง อันดับ 7  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 ปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ณ 

โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี

เหรียญทอง

อันดับ7

ระดับเขตพ้ืนท่ี เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

 จังหวัดราชบุรี

1. นางดุษณีย์  ประทุมศิริ

2. นายเพยาว์  จิตเจริญทวี

โชค

มอบท่ี

โรงเรียน 2 

ธันวาคม 

2562

ด.ช.โภคิน อ้นพันธ์

ด.ช.นิติกร รุ่งกระจ่าง

ด.ช.กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์

ม.3/1

ป.3/1

ป.6/1

การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ "THE EMPERROR เทควันโดแชมป์เป้ียนขิพ" เม่ือ

วันท่ี 26 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เหรียญทอง ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

สมาคมกีฬาเทควันดดจังหวัดสุพรรณบุรี นายธนิต สุวรรณลักษณ์

มอบท่ี

โรงเรียน 2 

ธันวาคม 

2562

ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง

ด.ช.คุณากร กันจันทร์

ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์

ป.4/1

ป.1/1

ม.1/2

การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ "THE EMPERROR เทควันโดแชมป์เป้ียนขิพ" เม่ือ

วันท่ี 26 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เหรียญเงิน ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

สมาคมกีฬาเทควันดดจังหวัดสุพรรณบุรี นายธนิต สุวรรณลักษณ์

มอบท่ี

โรงเรียน 2 

ธันวาคม 

2562

ด.ช.ปุณยวัฒน์  โพธินันทวงศ์

ด.ญ.ณัฎฐ์ณิชา สายมาอินทร์

ม.2/3

ป.2/2

การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ "THE EMPERROR เทควันโดแชมป์เป้ียนขิพ" เม่ือ

วันท่ี 26 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เหรียญทองแดง ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

สมาคมกีฬาเทควันดดจังหวัดสุพรรณบุรี นายธนิต สุวรรณลักษณ์
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ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

7 - 9 

ธันวาคม 

2562

1. เด็กหญิงพรนภา  แซ่ตัน ป.6/3 การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ป.4-ป.6  ได้  60  คะแนน  เหรียญทองแดง  

อันดับ 44   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 (ช้ันม.1-3) 

ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ณ จังหวัดสมุทรปราการ

เหรียญทองแดง  

อันดับ 44

ระดับชาติ เกียรติบัตร    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาค

กลางและภาคตะวันออก สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ณ จังหวัดสมุทรปราการ

1. นางพรรษา  ขันธ์เครือ

7 - 9 

ธันวาคม 

2562

1. เด็กหญิงจิดาภา  ละเลิศ

2. เด็กหญิงณาณา  จันทร์อนันต์

3. เด็กหญิงบุญญาพร  ช่ืนใจ

ป.6/1

ป.6/1

ป.6/1

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6  ได้  87.8  คะแนน

  เหรียญทอง  อันดับ 5   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

(ช้ันม.1-3)ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสมุทรปราการ

เหรียญทอง  

อันดับ 5

ระดับชาติ เกียรติบัตร    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาค

กลางและภาคตะวันออก สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ณ จังหวัดสมุทรปราการ

1. นางสาวมัณฑนา  พงษ์

พินิจภิญโญ2. นางสาวสุ

คนธา  สุทธิศิริมงคล

7 - 9 

ธันวาคม 

2562

1. เด็กชายธนากร  เรืองสุวรรณ ป.6/1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6  ได้  77.67  คะแนน  

เหรียญเงิน  อันดับ 15   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

(ช้ันม.1-3)ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสมุทรปราการ

เหรียญเงิน  อันดับ

 15

ระดับชาติ เกียรติบัตร    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาค

กลางและภาคตะวันออก สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ณ จังหวัดสมุทรปราการ

1. นายพัฒนา  ธูปหอม

7 - 9 

ธันวาคม 

2562

1. เด็กชายธนากร  เรืองสุวรรณ ป.6/1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6  ได้  81.67  คะแนน  เหรียญ

ทอง  อันดับ 10   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 (ช้ันม.

1-3)ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ณ จังหวัดสมุทรปราการ

เหรียญทอง  

อันดับ 10

ระดับชาติ เกียรติบัตร    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาค

กลางและภาคตะวันออก สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ณ จังหวัดสมุทรปราการ

1. นายพัฒนา  ธูปหอม

7 - 9 

ธันวาคม 

2562

1. เด็กชายธนากร  เรืองสุวรรณ ป.6/1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6  ได้  85  คะแนน  

เหรียญทอง  อันดับ 7   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 (ช้ัน

ม.1-3)ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ณ จังหวัดสมุทรปราการ

เหรียญทอง  

อันดับ 7

ระดับชาติ เกียรติบัตร    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69

 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาค

กลางและภาคตะวันออก สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ณ จังหวัดสมุทรปราการ

1. นายพัฒนา  ธูปหอม

7 - 9 

ธันวาคม 

2562

1. เด็กชายวรเมธ  สมถวิล

2. เด็กชายวันชนะ  อ่ิมทรัพย์

3. เด็กชายศุภกานต์  กิมน้อย

ม.3/4

ม.3/4

ม.3/4

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.1-ม.3  ได้ 63.6  คะแนน  

เหรียญทองแดง  อันดับ 39   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562

  สพม. เขต 8 (ราชบุรี, กาญจนบุรี) ช้ันม.1-3 ระดับชาติ  จังหวัดสมุทรปราการ

เหรียญทองแดง

อันดับ 39

ระดับชาติ เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562  สพม. เขต 8 

(ราชบุรี, กาญจนบุรี) ช้ันม.1-3 

ระดับชาติ  จังหวัดสมุทรปราการ

1. นายประวิทย์  นพรัตน์

2. นายบุญลาภ  กล่ินอุบล

7 - 9 

ธันวาคม 

2562

1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จิตธรรมพงศ์

2. เด็กหญิงศลิษา  ฉมาเมธากุล

3. เด็กหญิงเมธาวี  มณีศรี

ม.2/2

ม.3/4

ม.3/1

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3  ได้ 86.1  คะแนน 

 เหรียญทอง  อันดับ 13   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562  

สพม. เขต 8 (ราชบุรี, กาญจนบุรี) ช้ันม.1-3 ระดับชาติ  จังหวัดสมุทรปราการ

เหรียญทอง

อันดับ 13

ระดับชาติ เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562  สพม. เขต 8 

(ราชบุรี, กาญจนบุรี) ช้ันม.1-3 

ระดับชาติ  จังหวัดสมุทรปราการ

1. นายประวิทย์  นพรัตน์

2. นางวัชราภรณ์  

รัตนพิศิฏฐ์
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ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

7 - 9 

ธันวาคม 

2562

1. เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ ม.3/1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ได้ 93.3  คะแนน  เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562  สพม. 

เขต 8 (ราชบุรี, กาญจนบุรี) ช้ันม.1-3 ระดับชาติ  จังหวัดสมุทรปราการ

เหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับ

 1

ระดับชาติ เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562  สพม. เขต 8 

(ราชบุรี, กาญจนบุรี) ช้ันม.1-3 

ระดับชาติ  จังหวัดสมุทรปราการ

1. นายพัฒนา  ธูปหอม

7 - 9 

ธันวาคม 

2562

1. เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ ม.3/1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3  ได้ 100 คะแนน  

เหรียญทอง  ชนะเลิศ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562  สพ

ม. เขต 8 (ราชบุรี, กาญจนบุรี) ช้ันม.1-3 ระดับชาติ  จังหวัดสมุทรปราการ

เหรียญทอง

ชนะเลิศ

ระดับชาติ เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562  สพม. เขต 8 

(ราชบุรี, กาญจนบุรี) ช้ันม.1-3 

ระดับชาติ  จังหวัดสมุทรปราการ

1. นายพัฒนา  ธูปหอม

7 - 9 

ธันวาคม 

2562

1. เด็กชายจิรายุ  ย่ิงอนุรักษ์วงค์

2. เด็กหญิงณัฐชยา  กระแสโสม

3. เด็กหญิงณัฐชา  ช่วยชูเชิด

4. เด็กหญิงณัฐธิดา  วันนิยม

5. เด็กชายธรรมรงค์  หามาลี

6. เด็กชายปฏิพล  สุขสา

7. เด็กชายปรเมศวร์  นาคขะโหนง

8. เด็กหญิงมัลลิกา  สุขประเสริฐ

9. เด็กหญิงลภัสรดา  จิตรานนท์

10. เด็กหญิงสิทธิสินี  ม่วงเจริญ

11. เด็กหญิงอัลทาช่า  สกุลณา

12. เด็กหญิงอุไรพร  แดงสี

ม.2/2

ม.3/3

ม.3/3

ม.2/1

ม.3/1

ม.1/1

ม.3/2

ม.3/3

ม.3/2

ม.1/4

ม.1/4

ม.3/3

การประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3  ได้ 91.4  

คะแนน  เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 2   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562  สพม. เขต 8 (ราชบุรี, กาญจนบุรี) ช้ันม.1-3 ระดับชาติ  จังหวัด

สมุทรปราการ

เหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับ

 2

ระดับชาติ เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 

ปีการศึกษา 2562  สพม. เขต 8 

(ราชบุรี, กาญจนบุรี) ช้ันม.1-3 

ระดับชาติ  จังหวัดสมุทรปราการ

1. นายพัฒนา  ธูปหอม

2. นายชาคริต  ทรงต่อศรี

สกุล

3. นางสาวสุธีรา  เต้ียมเครือ

4. นางสาวพิทยาภรณ์  

เห็นวิสุทธ์ิ

16 

ธันวาคม 

2562

ด.ช.กันตพัฒน์  ศรีสกุลกาญจน์

ด.ญ.พรนภา นาทา

ด.ช.ปวิช  ด ารงพานิช

ด.ช.นิติกร  รุ่งกระจ่าง

ป.6/1

ป.6/1

ป.1/2

ป.3/1

การแข่งขันเทควันโดในรายการ "เพชรบุรี  เมืองคนดี สามวัง ชิงแชมป์ภาคกลาง" คร้ัง

ท่ี 10  เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2562  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี

เหรียญทอง ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี นายธนิต สุวรรณลักษณ์

16 

ธันวาคม 

2562

ด.ญ.สราวลี  ตันเทียว

ด.ช.ปุณยวัฒน์  โพธ์ินันทวงศ์

อ.3/3

ม.2/3

การแข่งขันเทควันโดในรายการ "เพชรบุรี  เมืองคนดี สามวัง ชิงแชมป์ภาคกลาง" คร้ัง

ท่ี 10  เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2562  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี

เหรียญเงิน ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี นายธนิต สุวรรณลักษณ์

16 

ธันวาคม 

2562

ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีสุวรรณ์

ด.ช.คุณากร  กันจันทร์

ด.ญ.กัฎฐ์ณิชา  สายมาอินทร์

ด.ช.นนทกร  อ่อนละมัย

ม.1/1

ป.1/2

ป.2/2

ป.4/1

การแข่งขันเทควันโดในรายการ "เพชรบุรี  เมืองคนดี สามวัง ชิงแชมป์ภาคกลาง" คร้ัง

ท่ี 10  เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2562  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี

เหรียญทองแดง ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี นายธนิต สุวรรณลักษณ์

37 6 มกราคม

 2563

ด.ช.พีระวิชญ์  ศรีสุวรรณ์ ม.1/1 การแข่งขันเทควันโดเทศบาลนครเชียงใหม่  คร้ังท่ี 3 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2562 ณ 

สนามกีฬาเทศบาลเชียงใหม่

เหรียญเงิน ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ประธานองค์กรดิออล์เพ่ือสังคม นายธนิต สุวรรณลักษณ์
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ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

6 มกราคม

 2563

ด.ช.ตรีชนากานต์ สกุลณี ป.5/1 การแข่งขันว่ายน้ า Ramil  Championship 2019 ณ สระว่ายน้ าศูนย์เยาวชน

เทศบาลนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2562

  ได้รับรางวัล

  - ชนะเลิศ เหรียญทอง 2 รายการ ได้แก่ ท่ากบ 25ม. ท่ากบ 50ม.

  - รองชนะเลิศอับดับ 1 เหรียญเงิน 1 รายการ ได้แก่ ท่าฟรีสไตล์  50 ม.

  - รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 1 รายการ ได้แก่ ท่าฟรีสไตบ์ 25 ม.

  - ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด อันดับ 5

2 เหรียญทอง

1 เหรียญเงิน

1 เหรียญทองแดง

ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ สระว่ายน้ าศูนย์เยาวชนเทศบาล

นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม เม่ือวันท่ี 

22 ธันวาคม 2562

นางสาววิสุดา  ขวาวอ่อน

6 มกราคม

 2563

ด.ช.ธีรเทพ รุ่งวิไลเจริญ ป.6/2 การแข่งขันว่ายน้ า Ramil  Championship 2019 ณ สระว่ายน้ าศูนย์เยาวชน

เทศบาลนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2562

  ได้รับรางวัล

  - ชนะเลิศ เหรียญทอง 1 รายการ ได้แก่  ท่าฟรีสไตล์  50 ม.

  - รองชนะเลิศอับดับ 1 เหรียญเงิน 3 รายการ ได้แก่ ท่าฟรีสไตล์  25 ม. ท่ากบ 25 

ม. ท่าผีเส้ือ 25 ม.

  - ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด อันดับ 7

1 เหรียญทอง

3 เหรียญเงิน

ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ สระว่ายน้ าศูนย์เยาวชนเทศบาล

นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม เม่ือวันท่ี 

22 ธันวาคม 2562

นางสาววิสุดา  ขวาวอ่อน

6 มกราคม

 2563

ด.ช.ภานุเทพ ศรีมงคล ป.6/1 การแข่งขันว่ายน้ า Ramil  Championship 2019 ณ สระว่ายน้ าศูนย์เยาวชน

เทศบาลนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2562

  ได้รับรางวัล

  - ชนะเลิศ เหรียญทอง 1 รายการ ได้แก่  ท่าฟรีสไตล์  50 ม.

  - รองชนะเลิศอับดับ 1 เหรียญทองแดง 2 รายการ ได้แก่ ท่าฟรีสไตล์  25 ม. ท่า

กรรเชียง 25 ม.

1 เหรียญทอง

2 เหรียญทองแดง

ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ สระว่ายน้ าศูนย์เยาวชนเทศบาล

นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม เม่ือวันท่ี 

22 ธันวาคม 2562

นางสาววิสุดา  ขวาวอ่อน

6 มกราคม

 2563

ด.ช.ภูวเดช ทองภูเบศร์ ป.1/1 การแข่งขันว่ายน้ า Ramil  Championship 2019 ณ สระว่ายน้ าศูนย์เยาวชน

เทศบาลนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2562

  ได้รับรางวัล

  - รองชนะเลิศอับดับ 1 เหรียญเงิน 3 รายการ ได้แก่ ท่าฟรีสไตล์  50 ม. ท่ากบ 50 

ม. ท่ากรรเชียง 25 ม.

  - รองชนะเลิศอับดับ 2 เหรียญทองแดง 1 รายการ ได้แก่ ท่าฟรีสไตล์  25 ม.

3 เหรียญเงิน

1 เหรียญทองแดง

ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ สระว่ายน้ าศูนย์เยาวชนเทศบาล

นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม เม่ือวันท่ี 

22 ธันวาคม 2562

นางสาววิสุดา  ขวาวอ่อน

6 มกราคม

 2563

ด.ช.กันต์ธีร์ โพธินันทวงศ์ ป.6/2 การแข่งขันว่ายน้ า Ramil  Championship 2019 ณ สระว่ายน้ าศูนย์เยาวชน

เทศบาลนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2562

  ได้รับรางวัล

  - รองชนะเลิศอับดับ 2 เหรียญทองแดง 1 รายการ ได้แก่ ท่ากรรเชียง 25 ม.

2 เหรียญทองแดง ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ สระว่ายน้ าศูนย์เยาวชนเทศบาล

นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม เม่ือวันท่ี 

22 ธันวาคม 2562

นางสาววิสุดา  ขวาวอ่อน

39 8 มกราคม

 2563

ด.ช.ธนาทร  เรืองสุวรรณ ม.3/1 รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น เน่ืองในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 โดย

กระทรวงศึกษาธิการ ให้ไว้ ณ วันท่ี  11 มกราคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบ

รัฐบาล

เด็กและเยาวชน

ดีเด่น

ระดับประเทศ โล่/เกียรติบัตร กระทรวงศึกษา นายบุญลาภ  กล่ินอุบล
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ล ำดับ

ท่ี

วัน เดือน 

ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 

เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 

ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

19 

มกราคม 

2563

ด.ญ.ณัฐณิชา สายมาอินทร์ 

ด.ช.ปวิช  ด ารงพานิช

ด.ญ.ธัญชนก  จิตต์ประเสริฐ

ด.ช.คุณากร  กันจันทร์

ด.ญ.ปาริศา  สังข์ทอง

การแข่งขันเทควันโดรายการชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี ประจ าปี 2563  เม่ือวันท่ี 

19 มกราคม 2563  ณ โรงเรียนธีรศาสตร์ จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี 

มอบโดยบาทหลวงธาดา  พลอยจินดา ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์

เหรียญทอง ระดับจังหวัด เกียรติบัตร จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.

ราชบุรี มอบโดยบาทหลวงธาดา  

พลอยจินดา ผู้อ านวยการโรงเรียนธีร

ศาสตร์

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

19 

มกราคม 

2563

ด.ญ.ขนิษฐา  ศิลปเจริญ

ด.ช.บุณยกร  มีชาญ

ด.ญ.เขมจิรา  ไผทฉันท์

ด.ญ.สราวลี  ตันเทียว

ด.ช.เพชรแท้  วงษ์ไทย

ด.ช.ธนาภูมิ  พงษ์หัตถาศิลป์

ด.ญ.ศิตา  วชิรกุลกิติ

การแข่งขันเทควันโดรายการชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี ประจ าปี 2563  เม่ือวันท่ี 

19 มกราคม 2563  ณ โรงเรียนธีรศาสตร์ จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี 

มอบโดยบาทหลวงธาดา  พลอยจินดา ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์

เหรียญเงิน ระดับจังหวัด เกียรติบัตร จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.

ราชบุรี มอบโดยบาทหลวงธาดา  

พลอยจินดา ผู้อ านวยการโรงเรียนธีร

ศาสตร์

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

19 

มกราคม 

2563

ด.ช.ตรีชนากานต์ สกุลณี ป.5/1 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ าชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2563  ณ

 สระว่ายน้ าอัลปาก้า  สปอร์ตคลับ  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี

  ได้รับรางวัล

  - ชนะเลิศ เหรียญทอง 2 รายการ ได้แก่ ท่าผีเส้ือ 50 ม.  ท่าฟรีสไตล์ 50 ม.

  - รองชนะเลิศอับดับ 1 เหรียญเงิน 1 รายการ ได้แก่ ท่ากบ  50 ม.

  - รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 1 รายการ ได้แก่ ท่ากรรเชียง 50 ม.

2 เหรียญทอง

1 เหรียญเงิน

1 เหรียญทองแดง

ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ สระว่ายน้ าอัลปาก้า  สปอร์ตคลับ  

อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี

นางสาววิสุดา  ขวาวอ่อน

19 

มกราคม 

2563

ด.ช.ธีรเทพ รุ่งวิไลเจริญ ป.6/2 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ าชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2563  ณ

 สระว่ายน้ าอัลปาก้า  สปอร์ตคลับ  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี

  ได้รับรางวัล

  - รองชนะเลิศอับดับ 1 เหรียญเงิน 1 รายการ ได้แก่ ท่าผีเส้ือ  50 ม.

1 เหรียญเงิน ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ สระว่ายน้ าอัลปาก้า  สปอร์ตคลับ  

อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี

นางสาววิสุดา  ขวาวอ่อน

19 

มกราคม 

2563

ด.ช.ภูวเดช ทองภูเบศร์ ป.1/1 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ าชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2563  ณ

 สระว่ายน้ าอัลปาก้า  สปอร์ตคลับ  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี

  ได้รับรางวัล

  - รองชนะเลิศอับดับ 1 เหรียญเงิน 1 รายการ ได้แก่ ท่ากรรเชียง  50 ม.

1 เหรียญเงิน ระดับจังหวัด เหรียญ/เกียรติ

บัตร

ณ สระว่ายน้ าอัลปาก้า  สปอร์ตคลับ  

อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี

นางสาววิสุดา  ขวาวอ่อน

19 

มกราคม 

2563

ด.ช.ภานุเทพ ศรีมงคล

ด.ช.กันต์ธีร์ โพธินันทวงศ์

ด.ช.พีรพัฒน์  คิดดี

ด.ช.พงปณต  ลือสถาน

ด.ช.กวิน  โดดเครือ

ป.6/1

ป.6/2

ป.6/1

ป.4/2

ป.1/1

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ าชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2563  ณ

 สระว่ายน้ าอัลปาก้า  สปอร์ตคลับ  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี

เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับจังหวัด เกียรติบัตร ณ สระว่ายน้ าอัลปาก้า  สปอร์ตคลับ  

อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี

นางสาววิสุดา  ขวาวอ่อน

41

40


