
ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน 
ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 
ครูผู้รับผิดชอบ

1 25กันยายน
 2563

ด.ช.รณกร พูนทวีสิน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มอบเกียรติบัตรให้เพ่ือแสดงว่า เป็นผู้ท่ี
สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จาก

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 
2562

สอบได้คะแนน
เต็ม100 วิชา

คณิตศาสตร์

ระดับประเทศ เกียรติบัตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

วิชาการ

ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์
ด.ช.กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์
ด.ช.ปวิช ด ารงพานิช
ด.ญ.สราวลี ตันเทียว

ม.2/1
ม.1/1
ป.2/2
ป.1/3

การแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการสวนผ้ึงแชมป์เปียนชิพ คร้ังท่ี 5 เม่ือวันเสาร์ท่ี 1 
สิงหาคม 2563 ณ การกีฬาและการท่องเท่ียว จ .ราชบุรี

เหรียญทอง

ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์
ด.ช.คุณากร กันจันทร์
ด.ญ.ณัฎฐ์นิชา สายมาอินทร์

ม.2/2
ป.2/1
ป.3/2

การแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการสวนผ้ึงแชมป์เปียนชิพ คร้ังท่ี 5 เม่ือวันเสาร์ท่ี 1 
สิงหาคม 2563 ณ การกีฬาและการท่องเท่ียว จ .ราชบุรี

เหรียญเงิน

3 19 

สิงหาคม 
2563

ด.ญ.ศิรดา สุถาพร

ด.ช.วิศาล ปานกลับ
ด.ญ.ชินัญญา ศรีสุวัฒโนทัย

ป.6/4

ป.6/4
ป.6/4

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  งานสัปดาห์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี 
แข่งขันเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2563

รองชนะเลิศอันดับ

 1

ระดับกลุ่ม เกียรติบัตรและ

เงินรางวัล 7000
 บาท

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

กาญจนบุรี

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

นายประวิทย์ นพรัตน์
นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิษฎ์
นางสาวสุคนธา สุทธิศิริ
มงคล
นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจ
ภิญโญ

4 19 
สิงหาคม 

2563

ด.ญ.จิดาภา ละเลิศ
ด.ญ.บุญญาพร ช่ืนใจ
ด.ญ.ธัญลักษณ์ จิตธรรมพงศ์

ม.1/3
ม.1/3
ม.3/2

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี 
แข่งขันเม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2563

รองชนะเลิศอันดับ
 1

ระดับกลุ่ม เกียรติบัตรและ
เงินรางวัล 7000

 บาท

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
กาญจนบุรี

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล
นายประวิทย์ นพรัตน์
นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิษฎ์
นางสาวสุคนธา สุทธิศิริ

มงคล
นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจ
ภิญโญ

5 26 
สิงหาคม 

2563

ด.ญ.นภัสนันท์  ภัทรพันธ์ิวิเชียร
ด.ช.หิรัญ  เปล่ียนพุ่ม
นายฉัตรปพน  ก าเหนิดแจ้ง

ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2

การแข่งขันส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 
2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี วันท่ี 26 สิงหาคม 2563

ชนะเลิศ ภาคตะวันตก เกียรติบัตรและ
เงินรางวัล 2000

 บาท

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
กาญจนบุรี

นางดุษณี ประทุมศิริ
นายพรพจน์ ภูสี

ด.ญ.ดาราพร  พงศ์สุวรรณ ม.3/4 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษา ในเทศกาลกินเจ ประจ าปี 
2563 ณ โรงเจบ้วนฮกต้ัว บ้านโป่ง วันท่ี 24 ตุลาคม 2563

รองชนะเลิศอันดับ
 1

ระดับชุมชน เกียรติบัตร จัดโดย โรงเจบ้วนฮกต้ัว นายพัฒนา ธุปหอม

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

6

2 1สิงหาคม 
2563

นายธนิต สุวรรณลักษณ์จัดโดย สมาคมกีฬาจังหวัดเหรียญและใบ
ประกาศ

ระดับจังหวัด

24 ตุลาคม
 2563



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน 
ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 
ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

ด.ช.ภูชนะ ยางเย่ียม ม.3/2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษา ในเทศกาลกินเจ ประจ าปี 
2563 ณ โรงเจบ้วนฮกต้ัว บ้านโป่ง วันท่ี 24 ตุลาคม 2563

ชมเชย ระดับชุมชน เกียรติบัตร จัดโดย โรงเจบ้วนฮกต้ัว นายพัฒนา ธุปหอม

31 ตุลาคม
 2563

ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์ ม.2/2 การแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการเพชรบุรี  เมืองคนดี สามวัง ชิงแชมป์ภาคกลาง ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2563

เหรียญทอง ระดับภาคกลาง เหรียญและใบ
ประกาศ

จัดโดย สมาคมกีฬาจังหวัด นายธนิต สุวรรณลักษณ์

31 ตุลาคม
 2563

ด.ช.ปุณยวัฒน์  โพธินันทวงศ์
ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย
ด.ญ.สราวลี ตันเทียว
ด.ญ.ณัฎฐ์ณิชา สายมาอินทร์
ด.ญ.กัญญ์ณิชา ก าแพง
ด.ญ.พรนภา นาทา
ด.ช.คุณากร กันจันทร์

ม.3/3
ป.5/1
ป.1/3
ป.3/2
ป.1/2
ป.1/1
ป.2/1

การแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการเพชรบุรี  เมืองคนดี สามวัง ชิงแชมป์ภาคกลาง ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2563

เหรียญเงิน ระดับภาคกลาง เหรียญและใบ
ประกาศ

จัดโดย สมาคมกีฬาจังหวัด นายธนิต สุวรรณลักษณ์

31 ตุลาคม

 2563

ด.ช.กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์

ด.ช.ปวิช  ด ารงพานิช

ม.1/1

ป.2/2

การแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการเพชรบุรี  เมืองคนดี สามวัง ชิงแชมป์ภาคกลาง ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2563

เหรียญทองแดง ระดับภาคกลาง เหรียญและใบ

ประกาศ

จัดโดย สมาคมกีฬาจังหวัด นายธนิต สุวรรณลักษณ์

8 14 ธันวาคม
 2563

ด.ช.ธนากร  เรืองสุวรรณ รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนท่ีน าช่ือเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจ าปี 
2564  ตามโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 ได้รับคัดเลือกให้เข้า
เย่ียมคารวะนายกรัฐมนตรี  เน่ืองในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

เด็กและเยาวชน
ดีเด่น

ระดับประเทศ โล่และเกียรติ
บัตร

กระทรวงศึกษาธิการ นายบุญลาภ กล่ินอุบล

6

7

24 ตุลาคม
 2563

ด.ญ.พนิดา  พิศพันธ์   
ด.ช.ชิณุวิชญ์  กล่ันบุศย์  
ด.ช.พลกฤต  อุดมสุข 
ด.ญ.สุธิดา  บุญอ่อน
ด.ญ.ณัฐฏ์ณิชชา  เจริญจิตต์
ด.ญ.เบญญาภา  เรืองหิรัญวนิช

ด.ช.กาณฑ์ฆเนศ  บุตรค า
ด.ช.ชัยวัฒน์  พิสิฐเมธ
ด.ช.ธนากร  เรืองสุวรรณ
ด.ช.ภีมรพัทธ์  ทองแพง
ด.ช.พิชญุตม์  ม่ันเรือง
ด.ญ.อัลทาซ่า  สกุลณา
ด.ญ.สิทธิสินี  ม่วงเจริญ
ด.ญ.อรัฐษร  เล้าเจริญฤทธิกุล
ด.ช.พันธวีร์  นาคนารี
ด.ช.ปรเมศวร์  นาคขะโหนง
นายพีรพงษ์  แก้วสายทับ

นายธรรมรงค์  หามาลี
นางสาวณัฐธิดา  วันนิยม
นายภูชนะ  ยางเย่ียม

17 ธันวาคม
 2563

9 ป.5/4
ป.5/1
ป.6/3
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/1

ป.6/1
ม.1/3
ป.1/1
ม.2/4
ม.2/4
ม.2/4
ม.2/4
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.3/2

ม.3/2
ม.3/1
ม.3/2

โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรี  3rd  Valaya Alongkorn Music Competition 
2020 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ผลการ
แข่งขัน ล าดับท่ี 4 คะแนน 74.38 ระดับเหรียญเงิน

ได้ล าดับท่ี 4 
คะแนน 74.38 
ระดับเหรียญเงิน

ระดับโรงเรียน ถ้วยรางวัล  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล
นายพัฒนา ธูปหอม



ล ำดับ
ท่ี

วัน เดือน 
ปี ท่ีรับ

ช่ือผู้รับรำงวัล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน/โอกำสท่ีได้รับ ผลกำรแข่งขัน ระดับ โล่ / ถ้วย / 
เกียรติบัตร

จัดโดย/ผู้มอบ/สถำนท่ี ครูผู้ฝึกซ้อม / 
ครูผู้รับผิดชอบ

รำยกำรรำงวัลโรงเรียนธีรศำสตร์ ประเภทนักเรียน

10 21 ธันวาคม
 2563

ด.ช.ปกรณ์ยศ  มานะกิจไพบูลย์
ด.ช.เลอมาน  แก้วเงิน

นางสาวธัญลักษณ์  จิตธรรมพงศ์
นายภูชนะ  ยางเย่ียม
ด.ช.นันทพงศ์  หร่ังช้าง
นายพศธัญญ์  ข าเปล่ียน

ม.3/1
ม.3/1

ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2

ประกวดวงสตริงคอมโบ้ . Sarasit  Music  Competition 2020 ผลการแข่งขันวง
สตริงระดับ ม.ต้น. โรงเรียนธีรศาสตร์  ล าดับท่ี . 6. ช่ือวง Develop  

ด้วยคะแนน 247 คะแนน

ได้ล าดับท่ี 6 
คะแนน 247 

คะแนน

ระดับโรงเรียน - จัดโดย โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล
นายพัฒนา ธูปหอม

11 13 มีนาคม
 2564

ด.ญ.เบญญาภา เรืองหิรัญวนิช
ด.ช.ณัฎฐพล  สุทธิธรรมพูศิริ
ด.ญ.ปวีณ์นุช ปล้องสวย
ด.ญ.ศศิวิมล ยะนิล
ด.ญ. ศตายุ   อ่าวสุคนธ์  
ด.ญ. ณัฐวรา   ค าเอก

ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ม.1/2
ป.6/1
ป.6/1

การประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพ่ือสันติภาพ คร้ังท่ี 33 ภาค 310 ดี
ภายใต้ค าขวัญ “Peace Though Service” (การบริการผ่านสันติภาพ ) ปีบริหาร 
2563-2564

ชมเชย ระดับภาค เกียรติบัตร สนับสนุนโดยสโมสรไลออนส์บ้านโป่ง นายพรพจน์ ภูสี
นางสาวศุภรัตน์  นวนค า

ด.ญ.พนิดา  พิศพันธ์   
ด.ช.ชิณุวิชญ์  กล่ันบุศย์  

ด.ช.พลกฤต  อุดมสุข 
ด.ญ.สุธิดา  บุญอ่อน
ด.ญ.ณัฐฏ์ณิชชา  เจริญจิตต์
ด.ญ.เบญญาภา  เรืองหิรัญวนิช
ด.ช.กาณฑ์ฆเนศ  บุตรค า
ด.ช.ชัยวัฒน์  พิสิฐเมธ
ด.ช.ธนากร  เรืองสุวรรณ
ด.ช.ภีมรพัทธ์  ทองแพง
ด.ช.พิชญุตม์  ม่ันเรือง
ด.ญ.อัลทาซ่า  สกุลณา
ด.ญ.สิทธิสินี  ม่วงเจริญ

ด.ญ.อรัฐษร  เล้าเจริญฤทธิกุล
ด.ช.พันธวีร์  นาคนารี
ด.ช.ปรเมศวร์  นาคขะโหนง
นายพีรพงษ์  แก้วสายทับ
นายธรรมรงค์  หามาลี
นางสาวณัฐธิดา  วันนิยม
นายภูชนะ  ยางเย่ียม

17 ธันวาคม
 2563

9 ป.5/4
ป.5/1

ป.6/3
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/1
ป.6/1
ม.1/3
ป.1/1
ม.2/4
ม.2/4
ม.2/4
ม.2/4

ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/1
ม.3/2

โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรี  3rd  Valaya Alongkorn Music Competition 
2020 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ผลการ
แข่งขัน ล าดับท่ี 4 คะแนน 74.38 ระดับเหรียญเงิน

ได้ล าดับท่ี 4 
คะแนน 74.38 

ระดับเหรียญเงิน

ระดับโรงเรียน ถ้วยรางวัล  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล
นายพัฒนา ธูปหอม


