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1 16-พ.ย.-18  โรงเรียนธรีศาสตร์  การแขง่ขนับาสเกตบอล นายฉมิ ชอบธรรม

2 26-พ.ย.-21 โรงเรียนธรีศาสตร์ การแขง่ขนับาสเกตบอล ชนะเลิศ บริษทั สยามเกษตรกล จ ากดั

3 14-ก.ย.-23 โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศบาสเกตบอลชายประถม ชนะเลิศ ร.ร.วรีศิลป ์– ร.ร.ธรีศาสตร์

4 08-ต.ค.-23 โรงเรียนธรีศาสตร์ คณะลูกเสือแหง่ชาติใหต้ั้งกองลูกเสือ ผู้อ านวยการลูกเสือจงัหวดัราชบรีุ

5 19-27 ม.ค. 24 โรงเรียนธรีศาสตร์ รางวลัชนะเลิศการแขง่ขนั ประเภทปงิปองชาย ชนะเลิศ กฬีากลุ่มสัมพนัธ์

6 17-21 ต.ค.26 โรงเรียนธรีศาสตร์ งานชมุนมุลูกเสือ-เนตรนารี คร้ังที่1 ณ ค่ายโรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย

7 ป ี2527 โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศการแขง่ขนัเซปคัตะกร้อประเพณีคร้ังที ่4 ประเภทหนว่ยงาน ชนะเลิศ อภนินัทนาการร้านทพิยม์าลี

8 ป ี2527 โรงเรียนธรีศาสตร์ รางวลัประกวดพชืผักสวนครัว  ระดับมธัยม ชนะเลิศ อนัดับ 3 ชนะเลิศ อนัดับ 3 นายอ าเภอบา้นโปง่

9 26-ม.ค.-28 โรงเรียนธรีศาสตร์ การแขง่ขนักฬีา 25 ป ีพระสังฆราชวอลเลยบ์อลหญิง -

10 ป ี2528 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศโครงการเกษตรโรงเรียนประเภทสวนครัวดีเด่น  
ระดับประถม

รางวลัชนะเลิศ นายอ าเภอบา้นโปง่

11 ป ี2528 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศโครงการการเกษตรโรงเรียนประเภทสวนครัวดีเด่น ระดับ
มธัยม

รางวลัชนะเลิศ นายอ าเภอบา้นโปง่

12 ป ี2528 โรงเรียนธรีศาสตร์ รองอนัดับ 2 วอลเล่ยบ์อลประชาชน ประเภทหนว่ยงาน รองอนัดับ 2 พ.ต.อ. สังเวยีน  สุขโข

13 ป ี2529 โรงเรียนธรีศาสตร์ รองชนะเลิศเซปกัตะกร้อ ประเภทหนว่ยงานคร้ังที4่ รองชนะเลิศ คุณสมาน   โล่สวสัดิกลุ

14 7 – 20 มี.ค. 2530 โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศวอลเลยบ์อลชาย ฉลองพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ ชนะเลิศ คุณทว ี ไกรคุปต์

15 28-ม.ิย.-30 โรงเรียนธรีศาสตร์
ชนะเลิศวอลเลยบ์อลครูดรุณานเุคราะห ์&  ครูธรีศาสตร์ โอกาสฉลองวดั
พระหฤทยั วดัเพลง

ชนะเลิศ -

16 22-พ.ย.-30 โรงเรียนธรีศาสตร์ รางวลัชนะเลิศการแขง่ขนัวอลเลยบ์อลชายงานฉลองวดัคาทอลิก ลูกแก รางวลัชนะเลิศ -

17 22-พ.ย.-30 โรงเรียนธรีศาสตร์ รางวลัชนะเลิศการแขง่ขนัฟตุบอลรุ่นเด็ก งานฉลองวดัคาทอลิกลูกแก รางวลัชนะเลิศ -

รำยกำรรำงวลั โรงเรยีนธรีศำสตร์
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18 15-ธ.ค.-30 โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศการแขง่ขนัฟตุบอล ชนะเลิศ อภนินัทนาการจากคุณชศูรี วงัตาล

19 ป ี2530 โรงเรียนธรีศาสตร์ เกยีรติบตัรการใชห้ลักสูตรดีเด่น สมควรเปน็ผู้น าการใชห้ลักสูตรมธัยมศึกษา เกยีรติบตัร กระทรวงศึกษาธกิาร

20 ป ี2530 โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศการแขง่ขนัศิลปะการต่อสู้กระบีก่ระบอง คร้ังที ่1ระดับมธัยมศึกษา ชนะเลิศ ศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดักาญจนบรีุ

21 ป ี2530 โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศการแขง่ขนัศิลปะการต่อสู้กระบีก่ระบอง คร้ังที ่1ระดับมธัยมศึกษา ชนะเลิศ ศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดักาญจนบรีุ

22 12-ม.ค.-31 โรงเรียนธรีศาสตร์ ขวญัใจผู้ปกครองธรีศาสตร์วนัผู้ปกครอง – ศิษยเ์กา่ ผู้ปกครอง – ศิษยเ์กา่

23 12-ม.ีค.-31 โรงเรียนธรีศาสตร์ ขวญัใจผู้ปกครองธรีศาสตร์วนัผู้ปกครอง – ศิษยเ์กา่ ผู้ปกครอง – ศิษยเ์กา่

24 ป ี2531 โรงเรียนธรีศาสตร์ รองชนะเลิศกฬีาวนัมติรภาพ รองชนะเลิศ -

25 01-ต.ค.-32 โรงเรียนธรีศาสตร์ รางวลัชนะเลิศวอลเลยบ์อล วนันกับญุมคีาแอล รางวลัชนะเลิศ คุณนรชยั ปรมตัถว์โิรจน์

26 ป ี2532 โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศวอลเลยบ์อลครูชาย ชนะเลิศ

27 ป ี 2532 โรงเรียนธรีศาสตร์ รางวลัขบวนพาเหรดประเภทสวยงาม รางวลัขบวนพาเหรด นายสุพจน ์ โพธิท์องค า

28 02-ก.พ.-33 โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศฟตุบอลเยาวชน วดันกับญุยอเซฟ ชนะเลิศ นายวศิิษฐ์  วงัตาล

29 05-ก.ย.-33 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัที1่ ในการประกวดอา่นร้อยแกว้ระดับจงัหวดั ประเภทอา่นออกเสียง
 ระดับประถมศึกษาปทีี ่1 - 2

รางวลัที1่
ประธานกรรมการประกวดการอา่นร้อย

แกว้

30 09-ก.ย.-33 โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศเซปคัตะกร้อ รุ่น 14 ป ีฉลองวดัแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวน ชนะเลิศ -

31 ป ี2533 โรงเรียนธรีศาสตร์ รางวลัขบวนพาเหรดประเภทสวยงาม
รางวลัขบวนพาเหรด

ประเภทสวยงาม
นายสุพจน ์ โพธิท์องค า

32 26-พ.ค.-34 โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศวอลเลยบ์อล วดัแมพ่ระเปน็ทีพ่ึง่ทา่หวา้ ชนะเลิศ -

33 ก.ค.-34 โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศมนิฟิตุบอลไทยคัพ คร้ังที ่4 ชนะเลิศ -

34 15-ก.ย.-34 โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศแขง่ขนัวอลเลยบ์อลชายวดัแมพ่ระมหาทกุขท์า่มว่ง ชนะเลิศ -

35 06-ต.ค.-34 โรงเรียนธรีศาสตร์ รางวลัชนะเลิศวอลเลยบ์อล งานฉลองวดันกับญุเทเรซา รางวลัชนะเลิศ -
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36 ป ี2534 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศการแขง่ขนัฟตุบอล รุ่นอายไุมเ่กนิ 12 ป ีการแขง่ขนักฬีา
เยาวชนและประชาชน

รางวลัชนะเลิศ เทศบาลต าบลทา่เรือ พระแทน่

37 ป ี2534 โรงเรียนธรีศาสตร์ รองชนะเลิศอนัดับ 1 วอลเลยบ์อลทมีชาย รองชนะเลิศอนัดับ 1 นางหรรษา เจริญสุข

38 10-ก.พ.-35 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัโรงเรียนเอกชนดีเด่น งานวนัการศึกษาเอกชน คร้ังที ่4 ประเภท
โรงเรียนสามญัศึกษา ระดับมธัยม เขตการศึกษา 5

รางวลัโรงเรียนเอกชนดีเด่น นายเรือง    เจริญชยั

39 20-พ.ค.-35 บาทหลวงชศัูกด์ิ   สิริสุทธิ์ ประกาศเกยีรติคุณรางวลัเกยีรติยศ บคุคลตัวอยา่งแหง่ปี ศาสตราจารย ์ดร.ประกอบ หตุะสิงห์

40 20-พ.ค.-35 บาทหลวงชศัูกด์ิ   สิริสุทธิ์ โล่ประเภทเกยีรติคุณรางวลัเกยีรติยศ บคุคลตัวอยา่งแหง่ปี โล่ ศาสตราจารย ์ดร.ประกอบ หตุะสิงห์

41 13 – 28 ม.ิย. 35 โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศประเภทอาย ุ8 – 12 ปี ชนะเลิศ ผู้วา่การการกฬีาแหง่ประเทศไทย

42 ป ี2535 โรงเรียนธรีศาสตร์ รางวลัชนะเลิศหนองลานคัพ รางวลัชนะเลิศ -

43 ป ี2535 โรงเรียนธรีศาสตร์ รางวลัที ่3ฟตุบอล ตะคร้ าเอนคัพ 35 รางวลัที ่3 -

44 ป ี2535 โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศตะกร้อ รุ่นอาย ุ14 ปี ชนะเลิศ กรมพลศึกษา

45 ป ี2535 โรงเรียนธรีศาสตร์ EXECUTIVE MEDAL AWARD -

46 01-เม.ย.-36 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรนีใ้หไ้วเ้พือ่แสดงวา่โรงเรียนธรีศาสตร์ เปน็สถานศึกษาทีจ่ดั
กจิกรรมการเรียนการสอนจริยศึกษาดีเด่น

เกยีรติบตัร -

47 16-เม.ย.-36 นางวรรณี  จนัวฒันาวงศ์ นางวรรณี  จนัวฒันาวงศ์ ครูดีเด่น   อ าเภอบา้นโปง่ -

48 30-ส.ค.-36 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติคุณแด่โรงเรียนธรีศาสตร์ รางวลัชนะเลิศอนัดับ1 ในการประกวด
“โรงเรียน รักษแ์ม่น้ าแม่กลอง”

รางวลัชนะเลิศอนัดับ1 -

49 30-ก.ย.-36 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกียรติคุณแด่โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศรางวลัที ่1 ในการประกวด “โรงเรียน 
รักษ์แม่น้ าแม่กลอง”

ชนะเลิศรางวลัที ่1 ม.ร.ว. ก าลูนเทพ  เทวกลุ

50 19 – 16 ธ.ค. 36 โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศบาสเกตบอล ประเภทหนว่ยงาน ชนะเลิศ คณะกรรมการมลูนธิศิิษยเ์กา่

51 ป ี 2536 โรงเรียนธรีศาสตร์
โล่ประกาศโรงเรียนธรีศาสตร์เปน็สถานศึกษาทีจ่ดัจริยธรรมศึกษาดีเด่น 
ประจ าป ี2536

โล่ นายโกวทิ   วรพพิฒัน์



ล ำดบั
ที่

วนั เดอืน ป ีทีร่บั ชือ่ผู้รบัรำงวลั รำยกำรแขง่ขนั/โอกำสทีไ่ดร้บั ผลกำรแขง่ขนั โล/่ถ้วย/เกียรตบิตัร จดัโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

52 ป ี2536 โรงเรียนธรีศาสตร์ รางวลัอนัดับที ่3การแขง่ขนัตะกร้อลอดบว่ง รางวลัอนัดับที ่3 นายหรรษา   เจริญสุข

53 ป ี2536 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัคะแนนยอดเยีย่มอนัดับที ่1 ของประเทศไทย ในการทดสอบวดั
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ Maths Test  คร้ังที ่6

รางวลัคะแนนยอดเยีย่ม
อนัดับที ่1

นายสัมพนัธ ์  ทองสมคัร

54 ป ี2536 โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศรางวลัที ่1 โครงการโรงเรียนรักษแ์มน่้ าแมก่ลองของจงัหวดัราชบรีุ ชนะเลิศรางวลัที ่1 ม.ร.ว. ก าลูนเทพ  เทวกลุ

55 ป ี2536 โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศรางวลัที ่1 โครงการโรงเรียนรักษแ์มน่้ าแมก่ลองของจงัหวดัราชบรีุ ชนะเลิศรางวลัที ่1 -

56 ป ี2536 นางวรรณี จนัวฒันาวงศ์
ประกาศเกยีรติบตัรนางวรรณี จนัวฒันาวงศ์ ได้รับคัดเลือกเปน็ครู
ผู้ปฏบิติังานมผีลงานดีเด่น

เกยีรติบตัร นายบรรจง  ศศิธรางกรู

57 ป ี2536 นางวรรณี จนัวฒันาวงศ์ รางวลัครูผู้ปฏบิติังานดีเด่นประเภทครูผู้สอนระดับมธัยมศึกษา นายบรรจง  ศศิธรางกรู

58 07-ม.ค.-37 โรงเรียนธรีศาสตร์
โรงเรียนดรุณานเุคราะหม์อบเกยีรติบตัรเพือ่แสดงวา่โรงเรียนธรีศาสตร์
ได้รับรางวลั ชนะเลิศ การประกวด แสดงนทิานเพลง ระดับอนบุาล

เกยีรติบตัร อธกิารโรงเรียนดรุณานเุคราะห์

59 16-ม.ค.-37 นางวรรณี จนัวฒันาวงศ์
คุรุสภามอบโล่เพือ่แสดงวา่นางวรรณี  จนัวฒันาวงศ์ เปน็ผู้มผีลงานดีเด่น 
ประเภทผู้สอน ระดับมัธยม

โล่ -

60 16-ม.ค.-37 นางวรรณี จนัวฒันาวงศ์
เกยีรติบตัรเพือ่เชดิชเูกยีรติแกน่างวรรณี  จนัวฒันาวงศ์ เปน็ผู้ ปฏบิติังาน
ทางการศึกษาได้ชือ่วา่เปน็ “ครูดีเด่น”ของอ าเภอบา้นโปง่

เกยีรติบตัร
ส านกังานคณะกรรมการคุรุสภาอ าเภอ

บา้นโปง่

61 16-ม.ค.-37 นางวรรณี จนัวฒันาวงศ์
เกยีรติบตัรเพือ่เชดิชเูกยีรติแกน่างวรรณี  จนัวฒันาวงศ์ เปน็ผู้ได้รับการ
พจิารณาเปน็ครูผู้สอนระดับมธัยมดีเด่นของอ าเภอบา้นโปง่

เกยีรติบตัร
ส านกังานคณะกรรมการคุรุสภาอ าเภอ

บา้นโปง่

62 17-19ก.พ. 37 โรงเรียนธรีศาสตร์
โรงเรียนดรุณาราชบรีุขอขอบคุณโรงเรียนธรีศาสตร์ทีใ่หก้ารสนบัสนนุใน
การจดักจิกรรมของโรงเรียน เนือ่งในโอกาสงานฉลองครบรอบ 36 ปี

บาทหลวงวรีพนัธ ์  แกว้มงักรโรงเรียน
ดรุณาราชบรีุ

63 5 – 12 ส.ค.37  โรงเรียนธรีศาสตร์
ชนะเลิศทมีชายวอลเลยบ์อลนกัเรียน อายไุมเ่กนิ 12 ป ีเขตการศึกษา 5 
ราชบรีุคัพ คร้ังที่1

ชนะเลิศ -

64 02-ก.ย.-37 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรเพือ่เชดิชเูกยีรติแด่โรงเรียนธรีศาสตร์ เปน็ผู้ใหก้ารสนบัสนนุ
และส่งเสริมการรณรงค์วฒันธรรมไทย

เกยีรติบตัร นายบวร   รัตนป์ระสิทธิ์

65 04-ก.ย.-37  โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศตะกร้อ โอกาสฉลองอาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวก ชนะเลิศ บาทหลวงประดิษฐ์  วอ่งวารี
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66 04-ก.ย.-37 โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศตะกร้อ โอกาสฉลองอาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวก ชนะเลิศ บาทหลวงประดิษฐ์  วอ่งวารี

67 15-ก.ย.-37 โรงเรียนธรีศาสตร์
ประกาศเกยีรติคุณแด่โรงเรียนธรีศาสตร์ในการด าเนนิงานโครงการอนรัุกษ์
แมน่้ าแมก่ลอง ป ี2537 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์การจดัต้ังกลุ่ม
เยาวชนอนรัุกษแ์มน่้ าแมก่ลอง

ม.ร.ว. ก าลูนเทพ เทวกลุ ผู้วา่ราชการ
จงัหวดัราชบรีุ

68 ป ี 2537 โรงเรียนธรีศาสตร์ รางวลัชนะเลิศวอลเลยบ์อลชาย อาย ุ12 ป ีการแขง่ขนักฬีานกัเรียน รางวลัชนะเลิศ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบรีุ

69 ป ี 2537 โรงเรียนธรีศาสตร์ ถว้ยแหง่เกยีรติยศขบวนพาเหรดการแขง่ขนักรีฑา กฬีานกัเรียน ถว้ย นายวนัชยั กนัตะปติี นายอ าเภอบา้นโปง่

70 ป ี2537 โรงเรียนธรีศาสตร์
ประกาศเกยีรติคุณรองชนะเลิศกลุ่มเยาวชน การอนรัุกษแ์มน่้ าแมก่ลอง
ดีเด่น

รองชนะเลิศ นายบวร   รัตนป์ระสิทธิ์

71 ป ี  2537 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรเชดิชเูกยีรติแกโ่รงเรียนธรีศาสตร์เปน็ผู้รองชนะเลิศคะแนนรวม
ทมี อนัดับ1 ระดับชัน้   ป.6 การแขง่ขนัความเปน็เลิศทางวชิาการ อ.บา้น
โปง่

รองชนะเลิศคะแนนรวมทมี
 อนัดับ1 ระดับชัน้   ป.6

เกยีรติบตัร นายวนัชยั  กนัตะปติิ

72 ป ี 2537 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรเชดิชเูกยีรติแกโ่รงเรียนธรีศาสตร์เปน็ผู้รองชนะเลิศคะแนนรวม
ทมี อนัดับ1 ระดับชัน้   ป.2 การแขง่ขนัความเปน็เลิศทางวชิาการ อ.บา้น
โปง่

รองชนะเลิศคะแนนรวมทมี
 อนัดับ1 ระดับชัน้   ป.2

เกยีรติบตัร นายวนัชยั  กนัตะปติิ

73 ป ี 2537 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรเชดิชเูกยีรติแกโ่รงเรียนธรีศาสตร์เปน็ผู้รองชนะเลิศคะแนนรวม
ทมี อนัดับ1 ระดับชัน้   ป.4 การแขง่ขนัความเปน็เลิศทางวชิาการ อ.บา้น
โปง่ ปกีารศึกษา 2537

รองชนะเลิศคะแนนรวมทมี
 อนัดับ1 ระดับชัน้   ป.4

เกยีรติบตัร นายวนัชยั  กนัตะปติิ

74 ป ี 2537 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรโรงเรียนธรีศาสตร์ได้ร่วมด าเนนิงานครงการพฒันาการเรียนการ
สอนวทิยาศาสตร์โรงเรียนเอกชน (กจิกรรมเสริมสมรรถภาพครู
วทิยาศาสตร์เพือ่การสอนและเปน็ทีป่รึกษาโครงงานวทิยาศาสตร์) ป ี2537

เกยีรติบตัร นายวศิิษฏ ์ ชมุวรฐายี

75 ป ี 2537  โรงเรียนธรีศาสตร์ รางวลัชนะเลิศเซปคัตะกร้อ อาย ุ12 ปกีารแขง่ขนักฬีานกัเรียน รางวลัชนะเลิศ นายชนนิท ์ภาวะไพบลูย์

76 8 – 25 ม.ค. 38  โรงเรียนธรีศาสตร์
รองชนะเลิศอนัดับ1 การแขง่ขนับาสเกตบอล ณ สนามโรงเรียนฮกเฮงบา้น
โปง่

รองชนะเลิศอนัดับ1
คุณสมบติั  พษิณุไวยวาท

ประธานชมรมคนหนุม่บา้นโปง่

77 16-ม.ค.-38 นายประสาร จนัวฒันาวงศ์
เกยีรติบตัรเชดิชเูกยีรติแกน่ายประสาร จนัวฒันาวงศ์ เปน็ผู้ปฏบิติัการสอน
ในโรงเรียนสังกดัส านกังาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชนเกนิ 25 ปี

เกยีรติบตัร
ส านกังานคณะกรรมการการคุรุสภา

อ าเภอบา้นโปง่
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78 04-ก.ค.-38 โรงเรียนธรีศาสตร์
โรงเรียนธรีศาสตร์ จงัหวดัราชบรีุ ใหค้วามร่วมมอืจดันทิรรศการของศูนย์
ส่ือการประกวดส่ือการเรียน – การสอน โรงเรียนเอกชน

นายชาญคณา   ปฤชาบตุร

79 24-ก.ย.-38  โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศฟตุบอล ครูชาย ชนะเลิศ -

80 2-4 ส.ค. 38 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชมเชย การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ระดับมธัยมศึกษา งาน
คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์ ฉลอง 50 ป ีกาญจนาภเิษก

รางวลัชมเชย
เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษา

เอกชน

81 2-4 ส.ค. 38 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชมเชย การประกวดผลงานวชิาการคณิตศาสตร์ ระดับมธัยมศึกษา 
งานคณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์ ฉลอง 50 ป ีกาญจนาภเิษก

รางวลัชมเชย
เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษา

เอกชน

82 2-4 ส.ค. 38 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัที ่3 การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ระดับมธัยมศึกษา งาน
คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์

รางวลัที ่3
เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษา

เอกชน

83 2-4 ส.ค. 38 โรงเรียนธรีศาสตร์
ภาพถา่ยทีร่ะลึกงาน การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ระดับมธัยมศึกษา 
งานคณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์ ฉลอง 50 ป ีกาญจนาภเิษก

ภาพถา่ยทีร่ะลึกงาน
เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษา

เอกชน

84 09-พ.ย.-38 โรงเรียนธรีศาสตร์
ประกาศเกยีรติคุณบตัรเพือ่แสดงวา่โรงเรียนธรีศาสตร์ได้บริจาคเงินจ านวน
 50,000 บาท เพือ่ต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกยีรติฯ ใหเ้ปน็สมบติัของ
ส านกังานศึกษาธกิารอ าเภอบา้นโปง่

ประกาศเกยีรติคุณ
บตัร

กระทรวงศึกษาธกิาร

85 11-ธ.ค.-38 โรงเรียนธรีศาสตร์
สมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  มอบบตัรประกาศเกยีรติคุณแก ่
หอ้งสมดุโรงเรียนธรีศาสตร์ มผีลงานดีเด่นประจ าป ี2538

บตัรประกาศ
เกยีรติคุณ

นายกสมาคม

86 ป2ี538 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรเชดิชเูกยีรติแกโ่รงเรียนธรีศาสตร์เปน็ผู้ชนะเลิศที ่3 ประเภททมี
โรงเรียน ระดับชัน้   ป.6 การแขง่ขนัความเปน็เลิศทางวชิาการ  ป ี 2538

ชนะเลิศที ่3 ประเภททมี
โรงเรียน ระดับชัน้   ป.6

เกยีรติบตัรเชดิชู
เกยีรติ

นายวนัชยั  กนัตะปติิ

87 ป ี2538 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรเชดิชเูกยีรติแกโ่รงเรียนธรีศาสตร์เปน็ผู้ชนะเลิศที ่3 ประเภททมี
โรงเรียน ระดับชัน้   ป.4 การแขง่ขนัความเปน็เลิศทางวชิาการ  ปกีาร 2538

ชนะเลิศที ่3 ประเภททมี
โรงเรียน ระดับชัน้   ป.4

เกยีรติบตัรเชดิชู
เกยีรติ

นายวนัชยั  กนัตะปติิ

88 ป ี2538 โรงเรียนธรีศาสตร์
โล่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ของ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มอบบัตรประกาศเกียรติคุณแก่ ห้องสมุด
โรงเรียนธรีศาสตร์ มีผลงานดีเด่นประจ าปี 2538

โล่,บัตรประกาศ
เกียรติคุณ

นายกสมาคม

89 ป ี2538 นางสาวดวงพร  พฒุจริะ
เกยีรติบตัรมอบใหน้างสาวดวงพร พฒุจริะ ได้รับการคัดเลือกเปน็ครูดีเด่น 
ระดับอนบุาล ป ี2538

เกยีรติบตัร บาทหลวงสกล  ปนัฉาย
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90 ป ี2538 นางสาวสุพตัรา  วราศิลป์
เกียรติบัตรมอบให้นางสาวสุพัตรา  วราศิลป์ ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น 
ระดับประถม ประจ าปี 2538

เกียรติบัตร บาทหลวงสกล  ปนัฉาย

91 ป ี2538 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรผู้ชนะเลิศการแขง่ขนัความเปน็เลิศทางวชิาการ อ าเภอบา้นโปง่ 
ประเภททมีคะแนนรวม ระดับชัน้ประถมศึกษาปทีี ่2 ปกีารศึกษา 2538

ผู้ชนะเลิศ เกยีรติบตัร นายวนัชยั  กนัตะปติิ

92 ป ี2538 - 2539 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรมอบใหโ้รงเรียนธรีศาสตร์เพือ่แสดงวา่โรงอาหารไดมาตรฐาน
การสุขาภบิาลอาหาร ระดับ “ดีมาก” ของกรมอนามยั

เกยีรติบตัร นายแพทยป์รากรม  วฒิุพงศ์

93 16-ม.ค.-39 นางวรรณี  จนัวฒันาวงศ์
เชดิชเูกยีรติคุณครูวรรณี  จนัวฒันาวงศ์ เปน็ผู้ปฏบิติัการสอนในสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน เกนิ 25 ปี

ส านกังานคณะกรรมการการคุรุสภา
อ าเภอบา้นโปง่

94 12-ม.ีค.-39 นายประสาร จนัวฒันาวงศ์
เชดิชเูกยีรติคุณครูประสาร  จนัวฒันาวงศ์ ทีไ่ด้ท าการสอนเรียนทีโ่รงเรียน
ธรีศาสตร์เกนิ 25 ปี

พระสังฆราชมนสั   จวบสมยั

95 12-ม.ีค.-39 นางนติยา ทรงเยาวศ์รี
เชดิชเูกยีรติคุณครูนติยา  ทรงเยาวศ์รี  ทีไ่ด้ท าการสอนเรียนทีโ่รงเรียนธรี
ศาสตร์เกนิ 25 ปี

พระสังฆราชมนสั   จวบสมยั

96 12-ม.ีค.-39 นางวรรณี จนัวฒันาวงศ์
เชดิชเูกยีรติคุณครูวรรณี  จนัวฒันาวงศ์  ทีไ่ด้ท าการสอนเรียนทีโ่รงเรียน
ธรีศาสตร์เกนิ 25 ปี

พระสังฆราชมนสั   จวบสมยั

97 14-ธ.ค.-39  โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศเซปคัตะกร้อ กฬีาวนัผู้ปกครองโรงเรียนอาชวีะดอนบอสโก ชนะเลิศ

98 14-ธ.ค.-39 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรขอขอบคุณโรงเรียนธรีศาสตร์ทีใ่หก้ารสนบัสนนุการจดักจิกรรม
ของโรงเรียน โอกาสฉลอง 25 ป ีวนัทา

เกยีรติบตัร โรงเรียนวนัทามารีอา  ราชบรีุ

99 ป ี2539 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรเชดิชแูกโ่รงเรียนธรีศาสตร์เปน็ผู้ใหก้ารสนบัสนนุในการส่ง
ขบวนพาเหรดเขา้ร่วมในพธิเีปดิ-ปดิ การแขง่ขนักฬีานกัเรียน อ าเภอบา้น
โปง่   ประจ าป ี2539

เกยีรติบตัรเชดิชู นายวนัชยั  กนัตะปติิ

100 ป ี2539 โรงเรียนธรีศาสตร์
โรงเรียนธรีศาสตร์ได้รางวลัที่1 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ประเภททัว่ไปใน
การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ของชมุชนวทิยาศาสตร์ภาคกลาง

รางวลัที1่ ระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้น 

ประเภททัว่ไป

สมาคมวทิยาศาสตร์แหง่ประเทศไทยใน
พระบรมราชปูถมัป ์โดยความร่วมมอื

ของบริษทัเชลล์ในประเทศไทย

101 ป ี2539 นายถวลัย ์พทุธจิกัรรักษา
นายถวลัย ์ พทุธจิกัรรักษา ได้รับรางวลัผู้มผีลงานด้านจดัจริยศึกษาดีเด่น 
ประจ าป ี2539

-



ล ำดบั
ที่

วนั เดอืน ป ีทีร่บั ชือ่ผู้รบัรำงวลั รำยกำรแขง่ขนั/โอกำสทีไ่ดร้บั ผลกำรแขง่ขนั โล/่ถ้วย/เกียรตบิตัร จดัโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

102 ป ี2539 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรเชดิชเูกยีรติแกโ่รงเรียนธรีศาสตร์เปน็ผู้ชนะเลิศที ่2 ประเภททมี
 ระดับชัน้   ป.4 การแขง่ขนัความเปน็เลิศทางวชิาการ อ.บา้นโปง่ ปี
การศึกษา 2539

เกยีรติบตัร นายวนัชยั  กนัตะปติิ นายอ าเภอบา้นโปง่

103 ป ี2539 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศโครงงานวทิยาศาสตร์ระดับจงัหวดัราชบรีุ เร่ืองพดัลม
ระบายความร้อนในรถยนต์ ด้วยพลังงานแสงอาทติย ์ป ี2539

รางวลัชนะเลิศ -

104 ป ี2539 โรงเรียนธรีศาสตร์
ชนะเลิศโครงงานวทิยาศาสตร์เซลล์ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ภาคกลาง 
เร่ืองพดัลมระบายความร้อนในรถยนต์ ด้วยพลังงานแสงอาทติย ์ป ี2539

ชนะเลิศ -

105 ป ี2539 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรมอบใหโ้รงเรียนธรีสาสตร์ ได้รางวลัที่1 ระดับม.ต้น ประเภท
ทัว่ไป ในการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ – เชลล์ ภาคกลาง

รางวลัที1่ ระดับม.ต้น เกยีรติบตัร

ศาสตราจารย ์
ดร.มนตรี จฬุาวฒันทล

นายกสมาคมวทิยาศาสตร์แหง่ประเทศ
ไทยในพระบรมราชปูถมัภ์

106 ป ี2540 โรงเรียนธรีศาสตร์
ประกาศนยีบตัรเพือ่แสดงวา่โรงอาหารโรงเรียนธรีศาสตร์ได้มาตรฐานการ
สุขาภบิาลอาหาร ระดับ “ดีมาก” ของกรมอนามยั

ประกาศนยีบตัร
นายปรากรม  วฒิุพงศ์

อธบิดีกรมอนามยั

107 ป ี2540 -2541 โรงเรียนธรีศาสตร์
ประกาศนยีบตัรเพือ่แสดงวา่โรงอาหาร โรงเรียนธรีศาสตร์ได้มาตรฐานการ
สุขาภบิาลอาหาร ระดับ “ดีมาก” ของกรมอนามยั

ประกาศนยีบตัร
นายปรากรม  วฒิุพงศ์ 

อธบิดีกรมอนามยั

108 ป ี2540 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1 การแขง่ขนัตอบปญัหาวชิาสังคมศึกษาชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนสารสิทธิพ์ทิยาลัย

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1
บาทหลวงเทพรัตน ์  ปติิสันต์

อธกิาร

109 ป ี2540 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรเชดิชเูกยีรติแกโ่รงเรียนธรีศาสตร์เปน็ผู้ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ
อนัดับ 1 ประเภททมีโรงเรียน  ระดับชัน้   ป.4 การแขง่ขนัความเปน็เลิศ
ทางวชิาการ อ.บา้นโปง่ ปกีารศึกษา 2540

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1
 ประเภททมีโรงเรียน  

ระดับชัน้   ป.4

เกยีรติบตัรเชดิชู
เกยีรติ

นายวนัชยั  กนัตะปติิ
นายอ าเภอบา้นโปง่

110 ป ี2540 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรเชดิชเูกยีรติแกโ่รงเรียนธรีศาสตร์เปน็ผู้ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ
อนัดับ 1 ประเภททมีโรงเรียน  ระดับชัน้   ป.2 การแขง่ขนัความเปน็เลิศ
ทางวชิาการ อ.บา้นโปง่ ปกีารศึกษา 2540

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1
 ประเภททมีโรงเรียน  

ระดับชัน้   ป.2

เกยีรติบตัรเชดิชู
เกยีรติ

นายวนัชยั  กนัตะปติิ
นายอ าเภอบา้นโปง่

111 17-ม.ิย.-41 โรงเรียนธรีศาสตร์
รองชนะเลิศอนัดับ 2(ระดับมธัยมศึกษา)การจดันทิรรศการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด อ.บา้นโปง่จ.ราชบรีุ

รองชนะเลิศอนัดับ 2(
ระดับมธัยมศึกษา)

นายอาคม   เอง่ฉว้น
รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงศึกษาธกิาร
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112 17-ม.ิย.-41 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรเพือ่แสดงวา่โรงเรียนธรีศาสตร์ได้ใหค้วามร่วมมอืและสนบัสนนุ
กจิกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ

เกยีรติบตัร
นางสุรียป์ระภา    ตรัยเวช

ผู้อ านวยการส านกังานปอ้งกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดภาคกลาง

113 13-ต.ค.-41 บาทหลวงสิทธพิล พาณิชอดุม
ประกาศเกยีรติคุณเพือ่แสดงวา่บาทหลวงสิทธพิล พาณิชอดุม ได้บริจาค 
วสัดุ-อปุกรณ์ ในการพฒันาสถานตี ารวจ

ประกาศเกยีรติคุณ ผู้ก ากบัการสถานตี ารวจภธูรบา้นโปง่

114 ป ี2541 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัรองชนะเลิศ  การประกวดลีดเดอร์พร้อมกองเชยีร์ ระดับชัน้
มธัยมศึกษา งานวนัวชิาการโรงเรียนดรุณาราชบรีุ

รางวลัรองชนะเลิศ
บาทหลวงอนชุา  ด ารงศักด์ิผู้จดัการ/

ครูใหญ่

115 ป ี2541 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัรองชนะเลิศ อนัดับที ่2 การประกวดแดนเซอร์ ระดับชัน้
มธัยมศึกษาต้น งานวนัวชิาการโรงเรียนดรุณาราชบรีุ

รางวลัรองชนะเลิศ อนัดับที่
 2

บาทหลวงอนชุา  ด ารงศักด์ิ

116 04-ม.ีค.-42 บาทหลวงสิทธพิล พาณิชอดุม
เกยีรติบตัรเพือ่แสดงวา่บาทหลวงอทิธพิล พาณิชอดุม ได้ใหก้ารสนบัสนนุ
จดักจิกรรม “วนันกัขา่ว” ประจ าป ี2542

เกยีรติบตัร นายศวธัชณ์   ศิลปดิษฐ

117 02-ม.ิย.-42 บาทหลวงสิทธพิล พาณิชอดุม
โล่เกยีรติคุณมอบใหบ้าทหลวงอทิธพิล  พาณิชอดุมอธกิารโรงเรียนธรี
ศาสตร์ ในฐานะทีไ่ด้สร้างเสาธงชาติมอบให ้สภ.อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ คิด
เปน็เงินทัง้ส้ินจ านวน 140,000 บาท

โล่เกยีรติคุณ
พลต ารวจโทบญุชยั  ชืน่สุชน
ผู้บญัชาการต ารวจภธูรภาค 7

118 10-ส.ค.-42 เด็กหญิงธนาพร  สุขเอีย่ม

สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯสยามมงกฎุราชกมุารทรงพระราชทานแก ่
เด็กหญิงธนาพร  สุขเอีย่ม ผู้ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน ์ระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้น การประกวดสุนทรพจนเ์ฉลิมพระเกยีรติวนัแมแ่หง่ชาติ
 คร้ังที ่12

ชนะเลิศ ระดับมธัยมศึกษา
ตอนต้น

สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯสยาม
มงกฎุราชกมุาร

119 03-ต.ค.-42  โรงเรียนธรีศาสตร์
ประกาศเกยีรติบตัรมอบใหแ้กท่มีเซปคัตะกร้อชาย(หนว่ยงาน) รอง
ชนะเลิศอนัดับที่3 ฉลองวดันกับญุเทเรซา หว้ยกระบอก

รองชนะเลิศอนัดับที่3 เกยีรติบตัร
นางสาวปริชาติ   ฉตัรบรรยงค์

ผู้จดัการ/ครูใหญ่โรงเรียนเทพวทิยา

120 24-พ.ย.-42 โรงเรียนธรีศาสตร์ รางวลัชนะเลิศการแขง่ขนัฟตุบอล ณ วดัคาทอลิกลูกแก รางวลัชนะเลิศ -

121 30-พ.ย.-42  โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศการแขง่ขนัตอบปญัหาสังคมศึกษา มธัยมศึกษาตอนต้น 
ระดับอ าเภอ

รางวลัชนะเลิศ
ซิสเตอร์มาลัย  วสิิทธิศิ์ลป์
อธกิาริณีโรงเรียนนารีวฒิุ

122 05-ธ.ค.-42 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรเพือ่แสดงวา่โรงเรียนธรีศาสตร์เปน็โรงเรียนสีขาว เฉลิมพระ
เกยีรติ ปลอดยาเสพติด

เกยีรติบตัร
นายสมศักด์ิ  ปริศนานนัทกลุ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธกิาร

123 14-ธ.ค.-42  โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศการแขง่ขนัฟตุบอล ณ วดัคาทอลิกลูกแก ชนะเลิศ บริษทั นวิเทอร์น จ ากดั
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124 ป ี2542 โรงเรียนธรีศาสตร์
ทีร่ะลึกแด่ร.ร.ทีส่่งขบวนพาเหรดเขา้ร่วมพธิเีปดิการแขง่ขนักฬีานกัเรียน 
อ าเภอบา้นโปง่

นายปราโมทย ์ ไพชนม์
นายอ าเภอบา้นโปง่

125 ป ี2542 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1 การประกวดเชยีร์ลีดเดอร์ ระดับชัน้
มธัยมศึกษา งานวนัวชิาการโรงเรียนดรุณาราชบรีุ

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1
บาทหลวงนภดล   ฉตัรบรรยงค์

ผู้จดัการ/ครูใหญ่

126 ป ี2542 โรงเรียนธรีศาสตร์
ใบประกาศเกยีรติคุณเพือ่แสดงวา่โรงเรียนธรีศาสตร์ได้ใหก้ารสนบัสนนุ
และมส่ีวนร่วมในกจิกรรมงานวนัวชิาการโรงเรียนดรุณาราชบรีุ

ใบประกาศเกยีรติ
คุณ

บาทหลวงนภดล   ฉตัรบรรยงค์
ผู้จดัการ/ครูใหญ่

127 ป ี2542 โรงเรียนธรีศาสตร์
ประกาศนยีบตัรเพือ่แสดงวา่โรงอาหาร โรงเรียนธรีศาสตร์ได้มาตรฐานการ
สุขาภบิาลอาหาร ระดับ “ดีมาก” ของกรมอนามยั

ประกาศนยีบตัร
นายธวชั  สุนทราจารย์

อธบิดีกรมอนามยั

128 09-ม.ค.-43 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรเพือ่แสดงวา่โรงเรียนธรีศาสตร์ บริจาคจ านวนเงิน 7,500 บาท 
เพือ่เปน็ทนุการศึกษา

เกยีรติบตัร
นายมงคล   อนรัุกษ์

ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมนิทราชนิทูศิ 
สวนกหุลาบวทิยาลัย  ปทมุธานี

129 16-ม.ค.-43 นางวรีวรรณ  ทุง่สุกใส
เชดิชเูกยีรตินางวรีวรรณ  ทุง่สุกใส ทีไ่ด้ท าการสอนในโรงเรียนสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เกนิ 25 ปี

นายอ าเภอบา้นโปง่

130 21-ม.ค.-43 นางวรรณี  จนัวฒันาวงศ์
สังฆมณฑลราชบรีุมอบโล่เกยีรติยศแด่คุณครูวรรณี  จนัวฒันาวงศ์ ครูดีเด่น
 ป ีค.ศ.2000  โอกาสชมุนมุครูโรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบรีุ

โล่เกยีรติยศ
พระสังฆราชยอหน์บอสโก มนสั จวบ

สมยั ประมขุสังฆมณฑลราชบรีุ

131 21-ม.ค.-43 นายประสาร  จนัวฒันาวงศ์
สังฆมณฑลราชบรีุมอบโล่เกยีรติยศแด่คุณครูประสาร  จนัวฒันาวงศ์  ผู้
อทุศิตนเพือ่การศึกษาครบ 32 ป ีค.ศ. 2000  โอกาสชมุนมุครูโรงเรียนใน
สังกดัสังฆมณฑลราชบรีุ

โล่เกยีรติยศ
พระสังฆราชยอหน์ บอสโก มนสั จวบ

สมยัประมขุสังฆมณฑลราชบรีุ

132 21-ม.ค.-43 นางวรรณี  จนัวฒันาวงศ์
สังฆมณฑลราชบรีุมอบโล่เกยีรติยศแด่คุณครูวรรณี  จนัวฒันาวงศ์  ผู้อทุศิ
ตนเพือ่การศึกษาครบ 30 ป ีค.ศ. 2000  โอกาสชมุนมุครูโรงเรียนใน
สังกดัสังฆมณฑลราชบรีุ

โล่เกยีรติยศ
พระสังฆราชยอหน์ บอสโก มนสั จวบ

สมยัประมขุสังฆมณฑลราชบรีุ

133 21-ม.ค.-43 นายประสาร  จนัวฒันาวงศ์
สังฆมณฑลราชบรีุมอบโล่เกยีรติยศแด่คุณครูประสาร  จนัวฒันาวงศ์  ผู้
อทุศิตนเพือ่การศึกษาครบ 25 ป ีค.ศ. 2000  โอกาสชมุนมุครูโรงเรียนใน
สังกดัสังฆมณฑลราชบรีุ

โล่เกยีรติยศ
พระสังฆราชยอหน์ บอสโก มนสั จวบ

สมยัประมขุสังฆมณฑลราชบรีุ

134 21-ม.ค.-43 นางสาวดวงพร  พฒุจริะ
สังฆมณฑลราชบรีุมอบโล่เกยีรติยศแด่คุณครูดวงพร  พฒุจริะ  ครูดีเด่น ป ี
ค.ศ.2000  โอกาสชมุนมุครูโรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบรีุ

โล่เกยีรติยศ
พระสังฆราชยอหน์ บอสโก มนสั จวบ

สมยัประมขุสังฆมณฑลราชบรีุ
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135 21-ม.ค.-43 นางสาวสุพตัรา  วราศิลป์
สังฆมณฑลราชบรีุมอบโล่เกยีรติยศแด่คุณครูสุพตัรา  วราศิลป ์ครูดีเด่น ป ี
ค.ศ.2000  โอกาสชมุนมุครูโรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบรีุ

โล่เกยีรติยศ
พระสังฆราชยอหน์ บอสโก มนสั จวบ

สมยัประมขุสังฆมณฑลราชบรีุ

136 21-ม.ค.-43 โรงเรียนธรีศาสตร์
สังฆมณฑลราชบรีุมอบโล่เกยีรติยศแด่โรงเรียนธรีศาสตร์ ทีใ่หก้ารสนบัสนนุ
และมส่ีวนร่วมในกจิกรรม  โอกาสชมุนมุครูโรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑล
ราชบรีุ

โล่เกยีรติยศ
พระสังฆราชยอหน์ บอสโก มนสั จวบ

สมยัประมขุสังฆมณฑลราชบรีุ

137 30-ส.ค.-43 โรงเรียนธรีศาสตร์
บริษทั สหทองไทยทา่มะกา จ ากดั ขอขอบคุณทีใ่หก้ารสนบัสนนุศึกษา
ระบบการท างาน

นายพานชิ    องัคภาณุกลู
กรรมการผู้จดัการ

138 25-พ.ย.-43 โรงเรียนธรีศาสตร์
ประกาศเกยีรติคุณเพือ่แสดงวา่โรงเรียนธรีศาสตร์ ได้รับรางวลัชมเชย การ
ประกวดการควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในโรงเรียนระดับจงัหวดั ปี2543

รางวลัชม เชย ประกาศเกยีรติคุณ
นายสุพรรณ   ศรีธรรมมา

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัราชบรีุ

139 ป ี2543 โรงเรียนธรีศาสตร์
ประกาศเกยีรติคุณเพือ่แสดงวา่โรงเรียนธรีศาสตร์ได้รับรองผ่านเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ประกาศเกยีรติคุณ
นายชยัรัตน ์ เวชพานชิ

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัราชบรีุ

140 ป ี2543 โรงเรียนธรีศาสตร์
ประกาศนยีบตัรเพือ่แสดงวา่โรงอาหาร โรงเรียนธรีศาสตร์ ได้มาตรฐาน
การสุขาภบิาลอาหาร ระดับ “ดีมาก” ของกรมอนามยั

ประกาศนยีบตัร
นายแพทยว์ลัลภ   ไทยเหนอื

อธบิดีกรมอนามยั

141 ป ี2543 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัดีเด่นโรงเรียนส่งเสริมประจ าป ี2543 มอบแด่โรงเรียนธรีศาสตร์ 
อ าเภอบา้นโปง่ จงัหวดัราชบรีุ

นายโกเมศ   แดงทองดี
ผู้วา่ราชการจงัหวดัราชบรีุ

142 ป ี2543 เด็กหญิงปฏมิากร   มัน่ใจ
โล่เพือ่แสดงวา่เด็กหญิงปฏมิากร   มัน่ใจ ได้รับรางวลัชมเชย การประกวด
ร้อยกรอง ประเภทกลอนดอกสร้อย(เรียงร้อยไมตรี)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวลัชมเชย โล่
นายอาทร    จนัทวมิลเลขาธกิาร
คณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาติ

143 ป ี2543  โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศการแขง่ขนักฬีานกัเรียน นกัศึกษา ประเภทบาสเกตบอล 
อาย ุ12 ป ีหญิง

รางวลัชนะเลิศ นายวรัิตน ์  วนวฒันาวงศ์

144
ป ี2543 –  ป ี

2547
โรงเรียนธรีศาสตร์

ใบประกาศรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนธรีศาสตร์ ระดับ 
กอ่นประถมศึกษา ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา

กระทรวงศึกษาธกิาร

145 16-ม.ค.-44 นายรังสรรค์  ออ่งนาวา
เชดิชเูกยีรตินายรังสรรค์  ออ่งนาวา  ทีไ่ด้ท าการสอนทีโ่รงเรียนธรีศาสตร์ 
โรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เกนิ 25 ปี

นายอ าเภอบา้นโปง่
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146 26-ม.ค.-44 นางสาวรุ่งอรุณ  ประดิษฐ์กลุ
ประกาศเกยีรติคุณแด่นางสาวรุ่งอรุณ  ประดิษฐ์กลุ ทีร่่วมปรับปรุงการ
สุขาภบิาลอาหารโรงอาหารในโรงเรียนได้มาตรฐานระดับ “ดีมาก” ของกรม
อนามัย

ประกาศเกยีรติคุณ
นายโกเมศ   แดงทองดี
ผู้วา่ราชการจงัวดัราชบรีุ

147 11-พ.ย.-44  โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศวอลเลยบ์อลเนือ่งในโอกาสฉลองวดัแมพ่ระวหิาร ลูกแก ชนะเลิศ อภนินัทนาการจากร้ายอโนมาเภสัช

148 11-พ.ย.-44  โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศกฬีาวอลเลยบ์อล ฉลองวดัคาทอลิกลูกแก ชนะเลิศ ร้านยโูรสปอร์ต ลูกแก

149 29 – 30 พ.ย. 44  โรงเรียนธรีศาสตร์
ชนะเลิศการประกวดเชยีร์ลีดเดอร์ มธัยมต้น งานวชิาการโรงเรียนดรุณา
ราชบรีุ

ชนะเลิศ
คุณสุวชั  อรธวชั
เจา้ของสวนแมจ่นั

150 ป ี2544 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรเพือ่แสดงวา่โรงเรียนธรีศาสตร์ ได้ใหก้ารสนบัสนนุครูเครือขา่ย 
ในการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน ตามโครงการครูต้นแบบ

เกยีรติบตัร
นายรุ่ง    แกว้แดง

เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษา
แหง่ชาติ

151 ป ี2544 โรงเรียนธรีศาสตร์
ประกาศนยีบตัรเพือ่แสดงวา่โรงอาหาร โรงเรียนธรีศาสตร์ได้มาตรฐานการ
สุขาภบิาลอาหาร ระดับ “ดีมาก” ของกรมอนามยั

ประกาศนยีบตัร
นายแพทยว์ลัลภ   ไทยเหนอื

อธบิดีกรมอนามยั

152 ป ี2544 โรงเรียนธรีศาสตร์
ชนะเลิศโครงงานวทิยาศาสตร์ระดับจงัหวดัราชบรีุ เร่ืองการจ ากดัหนอน
และแมลงจากสมนุไพรไทย

ชนะเลิศ -

153 16-ม.ค.-45 นางสุดารัตน ์ ชาญเฉลิมชยั
เชดิชเูกยีรตินางสุดารัตน ์ ชาญเฉลิมชยั ทีไ่ด้ท าการสอนทีโ่รงเรียนธรี
ศาสตร์ โรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เกนิ 25 ปี

นายอ าเภอบา้นโปง่

154 16-ม.ค.-45 นายประสาร  จนัวฒันาวงศ์
เกยีรติบตัรเพือ่แสดงวา่นายประสาร  จนัวฒันาวงศ์ เปน็ครูผู้สอนดีเด่น 
เนือ่งในวนัครู ป ี2545

เกยีรติบตัร
นายวรัิตน ์ วนวฒันาวงศ์

นายอ าเภอบา้นโปง่

155 24-ม.ค.-45 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติคุณเพือ่แสดงวา่โรงเรียนธรีศาสตร์ร่วมกบัเขตการศึกษา 5จดั
นทิรรศการในงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนภาคกลางและภาคตะวนัออก 
คร้ังที ่54

เกยีรติคุณ
นายวนัเดิม  มณีโกคาผู้อ านวยการ
ส านกัพฒันาการศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม เขต 5

156 09-เม.ย.-45 บาทหลวงสิทธพิล พาณิชอดุม
หนงัสือชมเชยเพือ่แสดงวา่บาทหลวงสิทธพิล พาณิชอดุม ได้บริจาค เงิน
จ านวน 4,000บาท ด าเนนิการจดัซ้ือเคร่ืองมอืทนัตกรรมทีส่ถานอีนามยั
บา้นครก

หนงัสือชมเชย
นายวรัิตน ์ วนวฒันาวงศ์

นายอ าเภอบา้นโปง่

157 09-เม.ย.-45 บาทหลวงชชูาติ ประสูตรแสงจนัทร์
หนงัสือชมเชยเพือ่แสดงวา่บาทหลวงชชูาติ ประสูตรแสงจนัทร์ ได้บริจาค 
เงินจ านวน 2,000บาท ด าเนนิการจดัซ้ือเคร่ืองมอืทนัตกรรมทีส่ถานี
อนามยับา้นครก

หนงัสือชมเชย
นายวรัิตน ์ วนวฒันาวงศ์

นายอ าเภอบา้นโปง่
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158 01-ส.ค.-45 โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศฟตุบอลธรีศาสตร์คัพ คร้ังที ่5ประเภทนกัเรียน ชนะเลิศ ผู้ใหญ่วรีศักด์ิ   เหน็สวา่ง

159 12-ส.ค.-45 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัทมีมารยาทยอดเยีย่ม ประเภท 15 ป ีการแขง่ขนัฟตุบอลหวัโปง่คัพ
ต้านยาเสพติด คร้ังที ่3

รางวลัทมีมารยาทยอดเยีย่ม ส.ท. สุชาติ   ชเูลิศประธานกลุ่มฯ

160 12 ส.ค.– 23 ต.ค45  โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศอนัดับ 3 ประเภทเยาวชน 15 ป ีการแขง่ขนัฟตุบอลหวั
โปง่คัพต้านยาเสพติด คร้ังที ่3

รางวลัชนะเลิศอนัดับ 3 
ประเภทเยาวชน 15 ปี

ส.ท. สุชาติ  ชเูลิศประธานกลุ่มฯ

161 17-พ.ย.-45  โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศบาสเกตบอลหญิง งานฉลองวดัคาทอลิก ชนะเลิศ อภนินัทาการร.ร.ธรีศาสตร์

162 18-พ.ย.-45 โรงเรียนธรีศาสตร์
ประกาศนยีบตัรมอบโรงเรียนธรีศาสตร์ในโอกาสทีน่กัเรียนในสถาบนัของ
ทา่นได้รับ รางวลัชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา จากโครงการประกวด 
“ธรรมมะกบัเพลง ของดีเจรุ่นเยาว”์ คร้ังที ่1/2545

ประกาศนยีบตัร
ถว้ยพระราชทาน “พระเจา้หลานเธอ 

พระองค์เจา้พชัรกติิยาภา”

163 30-พ.ย.-45  โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2 การแขง่ขนัประเภทเล่าเร่ืองจากภาพ หนงัสือ
กจิการอคัรสาวก ระดับชัน้ ป.5-ป.6

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2
บาทหลวงวชัศิลป ์  กฤษเจริญ

ศูนยค์ริสตศาสนธรรมคาทอลิกเขตมสิ
ซังราชบรีุ

164 14-ธ.ค.-45 นางสาววรรณา ศิริประสพ
ศูนยค์ริสตศาสนธรรมคาทอลิก เขตมสิซังราชบรีุมอบใบประกาศแด่คุณครู
วรรณา ศิริประสพ “วนัครูค าสอนไทยและวนัพระคัมภร์ี”

บาทหลวงวชัศิลป ์  กฤษเจริญ
ศูนยค์ริสตศาสนธรรมคาทอลิกเขตมสิ

ซังราชบรีุ

165 ป ี2545 นางวชัราภรณ์ รัตนพศิิษฏ์
เกยีรติบตัรเพือ่แสดงวา่นางวชัราภรณ์ รัตนพศิิษฏ ์ได้รับการคัดเลือกให้
เปน็ครูผู้สอนระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ผู้มผีลงานดีเด่น ประจ าป ี2545

เกยีรติบตัร
นายสุรพล   แสวงศักด์ิ

นายอ าเภอบา้นโปง่

166 ป ี2545 โรงเรียนธรีศาสตร์
ชนะเลิศโครงงานวทิยาศาสตร์ระดับจงัหวดัราชบรีุ เร่ืองการศึกษา
เปรียบเทยีบการลดสารพษิในผักด้วยต้นผักบุง้นาและต้นเทยีนบา้น ปี
การศึกษา 2545

ชนะเลิศ -

167 25-ม.ค.-46 โรงเรียนธรีศาสตร์
โล่เกยีรติยศแด่โรงเรียนธรีศาสตร์ทีใ่หก้ารสนบัสนนุและมส่ีวนร่วมใน
กจิกรรมของโรงเรียน โอกาสฉลองอาคารเรียนใหม ่“ปนีฟัโฟอนสุรณ์”

โล่เกยีรติยศ
บาทหลวงเจริญ  วอ่งประชานกุลู

อธกิาร – ผู้จดัการโรงเรียนวงัตาลวทิยา

168 23-พ.ค.-46  โรงเรียนธรีศาสตร์
ชนะเลิศการแขง่ขนัประดิษฐ์ของเล่น ระดับประถมศึกษา งานสมโภช 75 ปี
 คณะซาเลเซียน

ชนะเลิศ ณ ร.ร. สารสิทธิพ์ทิยาลัย

169 23-พ.ค.-46  โรงเรียนธรีศาสตร์
ชนะเลิศการแขง่ขนักฬีาเซปคัตะกร้ออาย ุ14 ปชีาย งานสมโภช 75 ป ี
คณะซาเลเซียน

ชนะเลิศ ณ ร.ร. สารสิทธิพ์ทิยาลัย
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170 23-พ.ค.-46  โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศการแขง่ขนัฟตุบอล 7 คนงานสมโภช 75 ป ีคณะซาเลเซียน ชนะเลิศ ณ ร.ร. สารสิทธิพ์ทิยาลัย

171 23-พ.ค.-46  โรงเรียนธรีศาสตร์
การแขง่ขนัเขยีนเร่ืองจากภาพ ระดับประถมงานสมโภช 75 ป ีคณะซา
เลเซียน

ณ ร.ร. สารสิทธิพ์ทิยาลัย

172 23-พ.ค.-46  โรงเรียนธรีศาสตร์
ชนะเลิศการแขง่ขนัประดิษฐ์ของใช ้ระดับประถมศึกษา งานสมโภช 75 ป ี
คณะซาเลเซียน

ชนะเลิศ ณ ร.ร. สารสิทธิพ์ทิยาลัย

173 15-ม.ิย.-46 นางวชัราภรณ์ รัตนพศิิษฏ์
มอบโล่เกยีรติคุณเพือ่แสดงวา่นางวชัราภรณ์ รัตนพศิิษฏ ์ ได้ผ่านการสรร
หาบคุลากรดีเด่นเขา้รับประกาศเกยีรติคุณ BEST TEACHER AWARDS

โล่เกยีรติคุณ นายบ าเรอ   ภานวุงศ์

174 30-พ.ย.-46 เด็กหญิงธนาพร  สุขเอีย่ม

สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯสยามมงกฎุราชกมุารทรงพระราชทานแก ่
เด็กหญิงธนาพร  สุขเอีย่ม ผู้ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน ์ระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย การประกวดสุนทรพจนเ์ฉลิมพระเกยีรติวนัพอ่
แหง่ชาติ คร้ังที ่13

ชนะเลิศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯสยาม

มงกฎุราชกมุาร

175 22 มิ.ย.– 3ส.ค.46  โรงเรียนธรีศาสตร์
รองชนะเลิศอนัดับ 2 การแขง่ขนัฟตุบอล 9 คน “ต้านยาเสพติด” ประเภท
 12 ปี

รองชนะเลิศอนัดับ 2 ณ สนามโรงเรียนวดัใหมเ่จริญผล

176 22 มิ.ย.– 3 ส.ค.46  โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศ การแขง่ขนัฟตุบอล 9 คน “ต้านยาเสพติด” ประเภท 14 ปี ชนะเลิศ ณ สนามโรงเรียนวดัใหมเ่จริญผล

177 28-ก.ย.-46  โรงเรียนธรีศาสตร์
ชนะเลิศแขง่ขนักฬีาวอลเลยบ์อล(ครูหญิง)โอกาสฉลองวดัอคัรเทวดามคีา
แอลในโครงการประกวดผลงานยอดเยีย่มแหง่ป ีสาขา ครูผู้สอนดีเด่นวชิา
วทิยาศาสตร์

ชนะเลิศ
สจ.วฒันา  มงคลรังสี

รองเลขาธกิารคุรุสภาประธานพธิมีอบ

178 26-ก.ย.-46 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรแด่โรงเรียนธรีศาสตร์ทีร่่วมด าเนนิการตามโครงการตาม
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและได้รับการคัดเลือกเปน็ “โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพดีเด่นด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมระดับจงัหวดั ป ี2546

เกยีรติบตัร
นายจารุทศัน ์ นริศชาตินายแพทย์

สาธารณสุขจงัหวดัราชบรีุ

179 18-ต.ค.-46  โรงเรียนธรีศาสตร์
NISSAN FAMILY DAY รางวลัชนะเลิศการประกวดหนนูอ้ยนสิสันหวัขอ้ 
“นสิสันรักษธ์รรมชาติ”

รางวลัชนะเลิศ บริษทั นสิสันราชบรีุมอเตอร์ จ ากดั

180 15-พ.ย.-46 นายอนนัต์  สัจจาศีล
เกยีรติบตัรเพือ่แสดงวา่นายอนนัต์  สัจจาศีล เปน็บคุคลตัวอยา่งทีเ่ปน็
ต้นแบบใหก้ารสนบัสนนุ ในการรณรงค์แกไ้ขปญัหายาเสพติด

เกยีรติบตัร
พลโทพศิณุ  อไุรเลิศ

เจา้กรมกจิการพลเรือนทหาร

181 22-พ.ย.-46  โรงเรียนธรีศาสตร์
โล่เกยีรติคุณเพือ่เปน็เกยีรติแด่ทมีชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา  (ชว่งชัน้ปทีี่
 4 – 6) การแขง่ขนัตอบค าถามสารานกุรมไทยส าหรับเยาวชน

โล่เกยีรติคุณ สโมสรไลออนส์สากลภาค 310
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182 29-พ.ย.-46  โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศการแขง่ขนัตอบค าถาม ระดับมธัยม1-3 ชนะเลิศ สังฆมณฑลราชบรีุ

183 29-พ.ย.-46  โรงเรียนธรีศาสตร์ ชนะเลิศการแสดงละคร ระดับประถม 3-4 ชนะเลิศ สังฆมณฑลราชบรีุ

184 30-พ.ย.-46 เด็กหญิงณัฐพร ยิม้ประเสริฐ
รางวลัรองชนะเลิศ อนัดับ 2 แกเ่ด็กหญิงณัฐพร ยิม้ประเสริฐ  ในการ
ประกวดสุนทรพจนเ์ทดิพระเกยีรติ วนัพอ่แหง่ชาติ ระดับประถมศึกษา
ตอนต้น ในหวัขอ้ ชวีตินีท้ีพ่อ่ให้

รางวลัรองชนะเลิศ อนัดับ 2
คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยธุยา
เลขาธกิารคณะกรรมการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน

185 19 – 20 ธ.ค. 46  โรงเรียนธรีศาสตร์
ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุง่ มธัยมตอนต้น ประเภทหญิง งาน
คริสต์มาส ปี2003

ชนะเลิศ โรงเรียนสารสิทธิพ์ทิยาลัย

186 ป2ี546  โรงเรียนธรีศาสตร์
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2 กฬีาภายในโรงเรียน ประเภทวิง่ 25 เมตร
 ปี2546

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2  โรงเรียนธรีศาสตร์

187 18-ม.ค.-47 เด็กหญิงอารียา  รอดหรัิญ
รางวลัรองชนะเลิศอนัดับที ่2 แกเ่ด็กหญิงอารียา  รอดหรัิญ  การประกวด
สุนทรพจน ์5 จงัหวดั  ระดับชว่งชัน้ที ่3 (ม.1-ม.3)เนือ่งในวนัเด็กแหง่ชาติ 
ป ี2547

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับที่
 2

คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยธุยา
เลขาธกิารคณะกรรมการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน

188 23-ม.ค.-47  โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศ ประเภทบคุคล การแขง่ขนัโบวล่ิ์งการกศุลชมรมผู้ปกครอง 
ครูและศิษยเ์กา่โรงเรียนดรุณากาญจนบรีุ

รางวลัชนะเลิศ -

189 26 – 28 ก.ค. 47  โรงเรียนธรีศาสตร์
รองชนะเลิศอนัดับที ่1 ฟตุบอลอนบุาล 7 คนการแขง่ขนักฬีาอนบุาล
สัมพนัธ ์“บา้นโปง่เกมส์”

รองชนะเลิศอนัดับที ่1
นายประสาร  สุภากรเดช

นายกเทศมนตรีเมอืงบา้นโปง่

190 28-ก.ย.-47 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศประกวดการกล่าวสุนทรพจน ์ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น  
หวัขอ้” ผู้แทนดีศรีสังคม” ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกีย่วกบัพรรค
การเมอืงและการเลือกต้ัง

รางวลัชนะเลิศ
นายฉลาด  วงษป์ระเสริฐ

ประธานกรรมการการเลือกต้ังประจ า
จงัหวดัราชบรีุ

191 13-ธ.ค.-47 เด็กหญิงธนาพร สุขเอีย่ม
การประกวดสุนทรพจน ์“วนัพอ่แหง่ชาติ” คร้ังที ่14 ป ี2547 รางวลั
ชนะเลิศ มอบใหเ้ด็กหญิงธนาพร สุขเอีย่ม

รางวลัชนะเลิศ
ฯพณฯสรอรรถ  กล่ินประทมุ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนษุย์

192 ป ี2547 เด็กหญิงธนาพร สุขเอีย่ม
นายอดิศัย โพธารามกิ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธกิาร มอบรางวลัชนะเลิศ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กหญงิธนาพร  สุขเอีย่ม การประกวดพูดสุนทร
พจน์ เนือ่งในวนัเยาวชน แห่งชาติ

รางวลัชนะเลิศ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

สโมสรโรตาร่ีแกน่จนัทร์
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193 ป ี2547  โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศการประกวดร้องเพลง “ประเภท ไทยสากล” โครงการ To 
be number1”

รางวลัชนะเลิศ ส านกังานสาธารณสุข

194 ป ี2547  โรงเรียนธรีศาสตร์
ชนะเลิศ อนัดับที ่2 รุ่น 14-15ป ีฟตุบอลทา่ผาคัพ ต้านภยัยาเสพติด คร้ังที่
 4

ชนะเลิศ
สุภากร  ศุภชยัโกศล

สมาชกิเทศบาลต าบลทา่ผา

195 ป ี2547 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศ ฟตุบอลชาย รุ่นอายไุมเ่กนิ14ปกีฬีานกัเรียนนกัศึกษา
อ าเภอบา้นโปง่

รางวลัชนะเลิศ -

196 ป ี2547 โรงเรียนธรีศาสตร์
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย ์มอบโล่เกยีรติคุณให้
เปน็รางวลั รองชนะเลิศ อนัดับ 1 การประกวดสุนทรพจน ์เนือ่งในวนัแม่
แหง่ชาติ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ป ี2547

โล่เกยีรติคุณ
นายสรอรรถ  กล่ินประทมุ

รัฐมนตรีกระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์

197 ป ี2547 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรฉบบันีใ้หแ้กโ่รงเรียนธรีศาสตร์ได้จดัท าหลักสูตรสถานศึกษา
และน าไปใชอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพสามารถเปน็แบบอยา่งใหก้บัโรงเรียนอืน่ได้

เกยีรติบตัร
นายมนสั   กนัประชา

ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาราชบรีุ เขต 2

198 ป ี2547 เด็กหญิงศิริพร  บญุล้อ
นายอดิศัย โพธารามกิ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธกิาร มอบรางวลัรอง
ชนะเลิศ อนัดับ 2 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงศิริพร  บญุล้อ การ
ประกวดพดูสุนทรพจน ์เนือ่งในวนัเยาวชน แหง่ชาติ

รางวลัรองชนะเลิศ อนัดับ 
2 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น

สโมสรโรตาร่ีแกน่จนัทร์

199 ป ี2547  โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัรองชนะเลิศอนัดับที ่1 การประกวดสุนทรพจน ์5 จงัหวดั ชว่งชัน้ที ่
3 (ม.1 – ม.3) เนือ่งในวนัเด็กแหง่ชาติ

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับที่
 1

นางสิริกร  มณีรินทร์
รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงศึกษาธกิาร

200 ป ี2547  โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัรองชนะเลิศอนัดับที ่2 การประกวดสุนทรพจน ์5 จงัหวดัชว่งชัน้ที ่4 
(ม.4 – ม.6) เนือ่งในวนัเด็กแหง่ชาติ

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับที่
 2

คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยธุยา
เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน

201 ป ี2547 เด็กหญิงปราณปรียา ทวิโพธิพ์ุม่
นายอดิศักด์ิ มอบรางวลั รองชนะเลิศอนัดับ 1 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
เด็กหญิงปราณปรียา ทวิโพธิพ์ุม่  การประกวดสุนทรพจน ์เนือ่งในวนั
เยาวชน

รางวลั รองชนะเลิศอนัดับ 
1 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น

-

202 ป ี2547 เด็กหญิงปราณปรียา ทวิโพธิพ์ุม่
นายอดิศักด์ิ มอบรางวลั รองชนะเลิศอนัดับ 1 ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย
 เด็กหญิงปราณปรียา ทวิโพธิพ์ุม่  การประกวดสุนทรพจน ์เนือ่งในวนั
เยาวชน

รางวลั รองชนะเลิศอนัดับ 
1 ระดับมธัยมศึกษาตอน

ปลาย
-
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203 ป ี2547 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศการประกวดพดูสุนทรพจน ์5 จงัหวดั ชว่งชัน้ที ่2 ป.4 – ป.6
 เนือ่งในวนัเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ี2547

ชนะเลิศ
นายอดิศักด์ิ  

รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

204 09-ม.ค.-48 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรฉบบันีใ้หแ้กโ่รงเรียนธรีศาสตร์ เพือ่แสดงวา่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานโรงเรียนธรีศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

เกยีรติบตัร
นายสมยศ  เจริญศักด์

อธบิดีกรมอนามยั

205 9 – 10 ม.ค. 48 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศการแขง่ขนัพฒันาหุน่ยนต์ACSP ROBOLAB & COMPUTER
 SKILLS COMPETITION 2005 ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอสัสัมชญั
สมทุรปราการ

รางวลัชนะเลิศ
ภราดาศักดา  กจิเจริญ                     
 ประธานมลูนธิคิณะเวนต์คาเบรียลแหง่

ประเทศไทย

206 9 – 10 ม.ค.48 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศอนัดับ 1 การแขง่ขนัพฒันาหุน่ยนต์ACSP ROBOLAB & 
COMPUTER SKILLS COMPETITION 2005 ระดับประถมศึกษา ณ โรง
เรียนอสัสัมชญัสมทุรปราการ

รางวลัชนะเลิศอนัดับ 1
ภราดาศักดา  กจิเจริญประธานมลูนธิิ
คณะเวนต์คาเบรียลแหง่ประเทศไทย

207 04-ก.พ.-48 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน ์ระดับ มธัยมศึกษาตอนต้น ในงาน
พชัรสมโภช

รางวลัชนะเลิศ โรงเรียนสารสิทธิพ์ทิยาลัย

208 04-ก.พ.-48 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1 การประกวดสุนทรพจน ์ระดับประถมศึกษาปทีี่
 3-4 ในงานพชัรสมโภช

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1 โรงเรียนสารสิทธิพ์ทิยาลัย

209 04-ก.พ.-48 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน ์ระดับมธัยมศึกษาตอนปลายในงาน
พชัรสมโภช

รางวลัชนะเลิศ โรงเรียนสารสิทธิ์

210 04-ก.พ.-48 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัรองชนะเลิศ อนัดับ 1  การประกวดสุนทรพจน ์ระดับ ป.5 – ป.6ใน
งานพชัรสมโภช

รางวลัรองชนะเลิศ อนัดับ 1 โรงเรียนสารสิทธิ์

211 16 -22 พ.ค. 48 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัพระราชทานสมเด็จพระเทพ พระราชทานรางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 
2 ชว่งชัน้ที ่4 (ม.4 – ม.6) การประกวดบรรยายธรรมนกัเรียน 
ระดับประเทศ

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2
 ชว่งชัน้ที ่4

-

212 16 -22 พ.ค. 48 โรงเรียนธรีศาสตร์

โล่รางวลัพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุารี 
ทรงพระราชทานรางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2 ชว่งชัน้ที ่3(ม.1 – ม.3) การ
ประกวดบรรยายธรรมนกัเรียน ระดับประเทศ งานสัปดาหส่์งเสริม
พระพทุธศาสนา

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2
 ชว่งชัน้ที ่3

โล่
พระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุาร

213 22-ม.ิย.-48 เด็กหญิงธนาพร   สุขเอีย่ม
รางวลัชนะเลิศการประกวดพดูสุนทรพจน“์โครงการราชบรีุต้านยาเสพติด”
 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงธนาพร   สุขเอีย่ม

รางวลัชนะเลิศ
นายพลวตั  ชยานวุชัร

ผู้วา่ราชการจงัหวดัราชบรีุ
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214 22-ม.ิย.-48 เด็กหญิงเบญญาพร  พลเดช
รางวลัชนะเลิศการประกวดพดูสุนทรพจน“์โครงการราชบรีุต้านยาเสพติด”
 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงเบญญาพร  พลเดช

รางวลัชนะเลิศ
นายพลวตั  ชยานวุชัร

ผู้วา่ราชการจงัหวดัราชบรีุ

215 22-ม.ิย.-48 เด็กหญิงพชิญาภา  ขนัธเ์ครือ
รางวลัชนะเลิศการประกวดพดูสุนทรพจน“์โครงการราชบรีุต้านยาเสพติด”
 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงพชิญาภา  ขนัธเ์ครือ

รางวลัชนะเลิศ
นายพลวตั  ชยานวุชัร

ผู้วา่ราชการจงัหวดัราชบรีุ

216 22-ม.ิย.-48  โรงเรียนธรีศาสตร์
การประกวดสุนทรพจนฉ์บัพลันเนือ่งในโอกาสวนัครู ป ี2548 รางวลั
ชนะเลิศ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย จาก ชมรมกระจกเงาวาทศิลป ์ศูนย์
วาทศิลปว์ดัพระศรีอารย์

รางวลัชนะเลิศ ระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย

พระครูวทิติพฒันโสภณ ผู้อ านวยการ
ศูนยว์าทศิลป ์วดัพระศรีอารย์

217 07-ส.ค.-48 เด็กหญิงเบญญาพร  พลเดช
ฯพณฯ ทา่นอไุรวรรณ   เทยีนทอง รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม 
มอบรางวลัรองชนะเลิศอนัดับที ่1 ใหแ้ด่เด็กหญิงเบญญาพร  พลเดช การ
ประกวดสุนทรพจน ์ระดับ ชว่งชัน้ที ่4 (ม.4 – ม.6)

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับที่
 1

ฯพณฯ ทา่นอไุรวรรณ   เทยีนทอง 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม

218 08-ส.ค.-48 นางวไิลรัตน ์จติเจริญทวโีชค

มอบเกยีรติบตัรใหแ้ก ่นางวไิลรัตน ์จติเจริญทวโีชค เปน็ผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรมครู “โครงการสนบัสนนุการฝึกอบรมครู โดยใชโ้รงเรียนเปน็ฐาน  
นโยบายและแผนยทุธศาสตร์การพฒันาครูเพือ่ปฏรูิปการเรียนรู้ ได้เขา้รับ
การพฒันาครูโดยใชโ้รงเรียนเปน็พืน้ฐาน แบบ“กลัยาณมติรนเิทศ”

เกียรติบัตร ส านกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา

219 08-ส.ค.-48 นายเพยาว ์จติเจริญทวโีชค

มอบเกยีรติบตัรใหแ้ก ่นายเพยาว ์จติเจริญทวโีชค เปน็ผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรมครู “โครงการสนบัสนนุการฝึกอบรมครู โดยใชโ้รงเรียนเปน็ฐาน  
นโยบายและแผนยทุธศาสตร์การพฒันาครูเพือ่ปฏรูิปการเรียนรู้ ได้เขา้รับ
การพฒันาครูโดยใชโ้รงเรียนเปน็พืน้ฐาน แบบ“กลัยาณมติรนเิทศ”

เกียรติบัตร ส านกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา

220 08-ส.ค.-48 นางวรีะวรรณ  ทุง่สุกใส

มอบเกยีรติบตัรใหแ้ก ่นางวรีะวรรณ  ทุง่สุกใส  เปน็ผู้เขา้รับการฝึกอบรม
ครู “โครงการสนบัสนนุการฝึกอบรมครู โดยใชโ้รงเรียนเปน็ฐาน  นโยบาย
และแผนยทุธศาสตร์การพฒันาครูเพือ่ปฏรูิปการเรียนรู้ ได้เขา้รับการ
พฒันาครูโดยใชโ้รงเรียนเปน็พืน้ฐาน แบบ“กลัยาณมติรนเิทศ”

เกียรติบัตร ส านกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา

221 24-ก.ย.-48 เด็กหญิงเบญญาพร  พลเดช
รางวลัชนะเลิศเด็กหญิงเบญญาพร  พลเดช ประกวดสุนทรพจน ์ชว่งชัน้ที ่3
 โครงการเยาวชนไทยร่วมใจต่อต้านยาเสพติด ณ ร.ร.โพธาวฒันาเสนี

รางวลัชนะเลิศ ร.ร.โพธาวฒันาเสนี

222 29-ต.ค.-48  โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2 ระดับประถมศึกษา  โครงการประกวดกล่าว
สุนทรพจน ์คร้ังที ่2 หวัขอ้ “เยาวชนได้อะไรจากไลออนส์”

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2
 ระดับประถมศึกษา

ไลออน โกวทิย ์ กนัยาวฒิุกลุ

223 29-ต.ค.-48  โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้นโครงการประกวด
กล่าวสุนทรพจน ์คร้ังที ่2 หวัขอ้ “เยาวชนได้อะไรจากไลออนส์”

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1
 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น

นายกมัปนาท  อานนัทนะสุวงศ์
ผู้วา่การไลออนส์
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224 29-ต.ค.-48  โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศ ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น โครงการประกวดกล่าวสุนทร
พจน ์คร้ังที ่2 ในหวัขอ้ “เยาวชนได้อะไรจากไลออนส์”

รางวลัชนะเลิศ ระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้น

ไลออนส์กมัปนาท  อานนัทนะสวงศ์
ผู้วา่การไลออนส์สากลภาค 310 ดี

225 7-8 ธ.ค. 48  โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศการแขง่ขนัยงิลูกโทษบาสเกตบอล ระดับมธัยมศึกษาชาย 
งานมกรรมเสริมสร้างทกัษะชวีติ ณ โรงเรียนเทพนิทร์พทิยา

รางวลัชนะเลิศ บาทหลวงสมควร  หมายแมน้

226 31-ธ.ค.-48 เด็กหญิงศิริพร  บญุล้อ
รางวลัเหรียญทองแกเ่ด็กหญิงศิริพร  บญุล้อ ชว่งชัน้ที ่3(ม.1-ม.3)การ
ประกวดสุนทรพจน์

รางวลัเหรียญทอง เหรียญทอง ณ วดัพระศรีอารย์

227 ป ี2548  โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัรองชนะเลิศ อนัดับ 1 ฟตุบอล 7 คน “เยาวชนอายไุมเ่กนิ 15 ป”ี 
ต้านภยัยาเสพติด”

รางวลัรองชนะเลิศ อนัดับ 1 นายทรงยศ  อรัญกานนท์

228 ป ี2548 เด็กหญิงเบญญาพร  พลเดช
ประกาศเกยีรติคุณ เด็กหญิงเบญญาพร  พลเดช การประกวดสุนทรพจน ์
วนัพอ่แหง่ชาติคร้ังที ่15  ฃ่วงชัน้ที ่3 (ม.1 –ม.3) โดยศูนยว์าทศิลป์

ประกาศเกยีรติคุณ
นายวงศ์ศักด์ิ  สวสัด์ิพาณิชย์
ผู้วา่ราชการจงัหวดัราชบรีุ

229 05-ก.พ.-49  โรงเรียนธรีศาสตร์
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทาน
โล่รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2 การแขง่ขนัตอบปญัหาศีลธรรม ระดับประถม

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2 โล่
ศูนยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย ์

วดัโลติกายาราม

230 24-ก.พ.-49 นายประสาร  จนัวฒันาวงศ์
ประกาศเกยีรติคุณคนดีศรีธรีศาสตร์ นายประสาร  จนัวฒันาวงศ์ เปน็ผู้
อทุศิตนและท าการสอนครบ 36 ปี

ประกาศเกยีรติคุณ
บาทหลวงประสงค์  ยนปลัดยศ

ผู้จดัการ – ครูใหญ่โรงเรียนธรีศาสตร์

231 29-ก.ค.-49  โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศระดับประถมศึกษาการแขง่ขนัตอบค าถามสารานกุรมไทย 
ส าหรับเยาวชนฯ สโมสรไลออนส์บา้นโปง่

รางวลัชนะเลิศระดับ
ประถมศึกษา

รองไลออน สมชาย  สกลุสีไทย
ประธานฝ่ายสารานกุรม ส าหรับเยาวชน

232 29-ก.ค.-49  โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศระดับมธัยมศึกษาตอนต้นการแขง่ขนักล่าวสุนทรพจนใ์น
หวัขอ้ “เศรษฐกจิพอเพยีง”  สโมสรไลออนส์บา้นโปง่

รางวลัชนะเลิศระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้น

รองไลออน มนช์ยั  ชนิวนิจิกลุ
ประธานฝ่ายค่ายเยาวชนฯ

233 16-ส.ค.-49 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศวา่ยน้ า 9 ป ีการแขง่ขนักฬีานกัเรียน นกัศึกษา จงัหวดั
ราชบรีุ ประจ าป ี2549 เฉลิมพระเกยีรติ เนือ่งในวโรกาสพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั ทรงครองสิริราชสมบติั ครบ 60 ปี

รางวลัชนะเลิศ
สนบัสนนุโดย

บริษทั ปตท. จ ากดัมหาชน

234 27-ก.ย.-49 โรงเรียนธรีศาสตร์ มอบโล่รางวลัรองชนะเลิศล าดับที ่2 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอ าเภอ รางวลัรองชนะเลิศล าดับที ่2 โล่
นายวงศ์ศักด์ิ  สวสัด์ิพาณิชย์
ผู้วา่ราชการจงัหวดัราชบรีุ
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235 7-8 ธ.ค. 2549 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศการแขง่ขนัเซปคัตะกร้อ ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น งาน
มหกรรมเสริมสร้างทกัษะชวีติ ณ โรงเรียนเทพนิทร์พทิยา

รางวลัชนะเลิศ บาทหลวงสมควร  หมายแมน้

236 9-10 ธ.ค. 49 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศการแขง่ขนัเซปคัตะกร้อเยาวชน งานฉลองสิริราชสมบติัครบ
 60 ปี

รางวลัชนะเลิศ
นายกงัวานไกร  นาทนัใจ

ประธานบริษทั

237 ป ี2549 โรงเรียนธรีศาสตร์ รางวลัชมเชย การตอบปญัหาศีลธรรม ระดับมธัยมศึกษา  ป ี2549 รางวลัชมเชย
ศูนยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์

วดัโชติทาการาม

238 ป ี2549 นายประสาร  จนัวฒันาวงศ์
เกยีรติบตัรเชดิชเูกยีรติคุณครูประสาร จนัวฒันาวงศ์ในฐานะคุณครูผู้ทุม่เท
ท างานเพือ่ศิษย ์ในโอกาสครบรอบ 75 ป ีและวนัครูแหง่ชาติ

เกยีรติบตัร
ฯพณฯ ยวง บอสโก ปญัญา กฤษเจริญ

มขุนายกสังฆมณฑลราชบรีุ

239 ป ี2549 โรงเรียนธรีศาสตร์
สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯสยามมงกฎุราชกมุารพระราชทานรางวลั
ชนะเลิศการประกวดออกก าลังกาย เพือ่สมรรถภาพนกัเรียนอนบุาล ชงิ
ชนะเลิศแหง่ประเทศไทย 2549

รางวลัชนะเลิศ รังษติพลาซ่า  จ ากดั

240 ป2ี549 เด็กชายณัชพล ธรรมนมิติโชค
ได้รับเกยีรติบตัรเปน็นกักฬีาวา่ยน้ าทีส่ร้างชือ่เสียงใหก้บัโรงเรียนประจ าปี
การศึกษา 2549

เกยีรติบตัร

241 ป2ี549 เด็กชายณัชพล ธรรมนมิติโชค
ได้รับรางวลัชนะเลิศอนัดับ 1 กฬีาภายในโรงเรียน วา่ยน้ าประเภทฟรีสไตล์
 25 เมตร ป2ี549

รางวลัชนะเลิศอนัดับ 1

242 ป2ี549 เด็กชายณัชพล ธรรมนมิติโชค
ได้รับรางวลัชนะเลิศอนัดับ 1 กฬีาภายในโรงเรียน วา่ยน้ าประเภทกรรเชยีง
 25 เมตร ป2ี549

รางวลัชนะเลิศอนัดับ 1

243 24-ก.พ.-50 โรงเรียนธรีศาสตร์ รางวลัชมเชย การตอบปญัหาศีลธรรม ระดับมธัยมศึกษาป ี2550 รางวลัชมเชย
ศูนยศึ์กษาพระพทุธศาสนา
วนัอาทติย ์ วดัโชติทาการาม

244 23-ม.ิย.-50
เด็กหญิงไอริณ ยิม้พรพพิฒันผ์ล

เด็กหญิงโยธกา จติบรรจง

เด็กหญิงไอริณ ยิม้พรพพิฒันผ์ล และ เด็กหญิงโยธกา จติบรรจง  ได้เขา้
ร่วมแขง่ขนัท าอาหาร “เด็กสมบรูณ์จเูนยีร์ฟดูส์ชาเล้นจ์” ผลการแขง่ขนั
สามารถผ่านเขา้ไปในรอบที ่3

สถานโีทรทศันช์อ่ง 9

245 1 ก.ค 50 เด็กหญิงกรองทอง  สุขอร่าม
เด็กหญิงกรองทอง  สุขอร่าม ได้รับรางวลัที ่2 จากการแขง่ขนัทกัษะการ
พดูภาษาองักฤษของสพท.รบ.2

เกยีรติบตัร เทศบาลบา้นเลือก
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246 1 ก.ค 50
เด็กหญิงญาณิศา หุน่นาค  

เด็กหญิงธนพร  เกยีรติอมรเวช
เด็กหญิงญาณิศา หุน่นาค  เด็กหญิงธนพร  เกยีรติอมรเวช ได้รับเกยีรติบตัร
เขา้ร่วมกจิกรรมการแขง่ขนัทกัษะการพดูภาษาองักฤษของสพท.รบ.2

เกยีรติบตัร เทศบาลบา้นเลือก

247 13-ก.ค.-50 โรงเรียนธรีศาสตร์
งานสัมมนาวชิาการระดับผู้บริหารของโรงเรียน “ Reinventing 
Leadership for The Future” (ผู้น าพนัธุใ์หม ่เพือ่อนาคต)

 ณ โรงแรม โกลเด้นซิต้ี 
จงัหวดัราชบรีุ

248 21-ส.ค.-50 เด็กชายชานนท ์ปฐมโอสถ
ตัวแทนเขา้รับรางวลัชนะเลิศการแขง่ขนัการท าบอลลูนประเภท 3 ชัว่โมง 
ในงานสัปดาหว์ทิยาศาสตร์ โรงเรียนปากทอ่พทิยาคม

รางวลัชนะเลิศ โรงเรียนปากทอ่พทิยาคม

249 21-ส.ค.-50 เด็กชายเอกลักษณ์   ตัณฑ์ธนะศิวะกลุ
ตัวแทนเขา้รับรางวลัที ่3 การแขง่ขนัตอบปญัหาวทิยศาสตร์ ชว่งชัน้ที ่3 ใน
งานสัปดาหว์ทิยาศาสตร์

รางวลัที ่3 โรงเรียนปากทอ่พทิยาคม

250 24-ส.ค.-50 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2การแขง่ขนัจรวดกรวดน้ า  ประเภท ยงิแมน่ย า 
 ป ี2550

รางวลัชนะเลิศอนัดับ 2 -

251 24-ส.ค.-50 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2การแขง่ขนัจรวดกรวดน้ า  ประเภท ยงิไกล  ป ี
2550

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2 -

252 24-ส.ค.-50 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2การแขง่ขนัจรวดกรวดน้ า  ประเภท ยงิไกล  ป ี
2550

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2 -

253 24-ส.ค.-50 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2การแขง่ขนัจรวดขวดน้ า  ประเภท ยงิไกล  ป ี
2550

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2 -

254 25-ส.ค.-50 โรงเรียนธรีศาสตร์
ได้รับรางวลัชนะเลิศอนัดับ 2 และรางวลัชนะเลิศอนัดับ 1  ระดับเขตพืน้ที่
ราชบรีุ เขต 2 และรางวลัชนะเลิศอนัดับ 2 ระดับจงัหวดัราชบรีุ จากการ
แขง่ขนัฟตุบอล

-

255 28-ส.ค.-50 เด็กหญิงสหทัยา บตุรเกตุ
ตัวแทนเขา้รับรางวลัชมเชย การแขง่ขนัการตอบปญัหาวทิยาศาสตร์ ใน
งานสัปดาหว์ทิยาศาสตร์

รางวลัชมเชย โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง

256 01-ก.ย.-50 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศระดับมธัยมศึกษาตอนต้น การแขง่ขนักล่าวสุนทรพจน ์ใน
หวัขอ้ “80 พรรษาพอ่แหง่แผ่นดิน”

รางวลัชนะเลิศ
ไลออน อ านวย  ศุภวราพงษเ์ลขาธกิาร

ภาค 310 ดี

257 01-ก.ย.-50 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัรองชนะเลิศระดับประถมศึกษาการแขง่ขนักล่าวสุนทรพจน ์ในหวัขอ้
 “80 พรรษาพอ่แหง่แผ่นดิน

รางวลัรองชนะเลิศ
ไลออน บรรพต  รัตนพฤกษานนท์

นายกสมาคมไลออนส์ บา้นโปง่ ปบีริหาร
 2550 – 2551

258 15-16 ก.ย. 50 เด็กหญิงกรองทอง สุขอร่าม
เด็กหญิงกรองทอง สุขอร่าม ผ่านเกณฑ์การตัดสินและได้รับทนุการศึกษา
จ านวน 500 บาท ในการเขา้ร่วมแขง่ขนั “เพชรยอดมงกฎุ”

-
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259 ป ี 2550 โรงเรียนธรีศาสตร์ รางวลัชนะเลิศ การแขง่ขนัเซปคัตะกร้อ งานฉลองวดัคาทอลิค ลูกแก รางวลัชนะเลิศ
คุณศุภกจิ สิทธวิไิล 

นายกอบต.ดอนขมิน้ พ.ศ. 2550

260 17 – 18 ม.ค. 51 โรงเรียนธรีศาสตร์
มอบโล่ใหแ้กโ่รงเรียนธรีศาสตร์ ทีไ่ด้เขา้ร่วม งานมหกรรมวชิาการโรงเรียน
ในสังกดัสังฆมณฑลราชบรีุ ณ โรงเรียนเทพนิทร์พทิยา

โล่
บาทหลวงธาดา  พลอยจนิดา

ประธานฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑล
ราชบรีุ

261 ป ี2550 เด็กชายสหสัชา  นิม่นชุ เหรียญทองการแขง่ขนัเทควนัโดเชือ่มความสัมพนัธท์ัว่ประเทศ เหรียญทอง เหรียญทอง -

262 ป2ี550 เด็กชายสหสัชา  นิม่นชุ เหรียญทอง การแขง่ขนัเทควนัโดโอเพน่ เหรียญทอง เหรียญทอง สมทุรสาคร

263 ป2ี550 เด็กชายสหสัชา  นิม่นชุ
เหรียญทอง ถว้ยนกักฬีายอดเยีย่ม ประเภทมอืเกา่เมอืงราชเทควนัโดแช
มเปีย้นชพิ

เหรียญทอง เหรียญทอง ,ถว้ย -

264 ป2ี550 เด็กชายสหสัชา  นิม่นชุ เหรียญทอง การแขง่ขนัเทควนัโด อบจ.อยธุยาแชมปเ์ปีย้นชพิ เหรียญทอง เหรียญทอง อยธุยา

265 ป2ี550 เด็กชายสหสัชา  นิม่นชุ เหรียญทองการแขง่ขนั NT นครปฐม เทควนัโดแชมปเ์ปีย้นชพิ เหรียญทอง เหรียญทอง นครปฐม

266 ป2ี550 เด็กชายสหสัชา  นิม่นชุ เหรียญทอง การแขง่ขนั “เคจ ีเทควนัโด” แชมปเ์ปีย้นชพิ กรุงเทพฯ เหรียญทอง เหรียญทอง กรุงเทพฯ

267 ป2ี550 เด็กชายสหสัชา  นิม่นชุ
เหรียญเงิน การแขง่ขนัเทควนัโดชงิถว้ยเกยีรติยศ ฯพณฯ นายกทกัษณิ  
ชนิวตัร

เหรียญเงิน เหรียญเงิน -

268 ป2ี550 เด็กชายสหสัชา  นิม่นชุ
เหรียญทองแดง การแขง่ขนัเทควนัโด ยวุชน-เยาวชน ชงิชนะเลิศแหง่
ประเทศไทย

เหรียญทองแดง เหรียญทองแดง -

269 ป2ี550 เด็กชายสหสัชา  นิม่นชุ
รองชนะเลิศอนัดับสองกฬีาวซูู(ยทุธลีลาต่อสู้ทัว่ไป) รอบคัดเลือกนกักฬีา
ระดับภาค 2 ในการแขง่ขนักฬีาแหง่ชาติ คร้ังที ่37 จ.พษิณุโลก

รองชนะเลิศอนัดับสอง จ.พษิณุโลก

270 ป2ี550 เด็กชายสหสัชา  นิม่นชุ
ผ่านการคัดเลือกเปน็ตัวแทนจงัหวดัราชบรีุ ในกฬีาเทควนัโด(ประเภทพมุ
เซ่) และเขา้ร่วมคัดเลือกกฬีาระดับภาคการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแหง่ชาติ
คร้ังที ่25

จ.กาญจนบรีุ

271 ป2ี550 เด็กชายณัชพล ธรรมนมิติโชค ได้รับเกยีรติบตัรเปน็ผู้มคุีณธรรมดีเด่นด้านความอดทนและความประหยดั เกยีรติบตัร โรงเรียนธรีศาสตร์

272 ป2ี550 เด็กชายณัชพล ธรรมนมิติโชค ได้รับเกยีรติบตัรเปน็ผู้มคีวามประพฤติและมารยาทดีเด่น เกยีรติบตัร โรงเรียนธรีศาสตร์

273 ป ี2550 โรงเรียนธรีศาสตร์
รองชนะเลิศ อนัดับ 1 การแขง่ขนักล่าวสุนทรพจน ์ชว่งชัน้ที ่3 งานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพทุธศาสนาวนัมาฆบชูา คร้ังที ่1โรงเรียน

รองชนะเลิศ อนัดับ 1
นายนภาเดช  บญุเชดิชู

ครูใหญ่วดับา้นโปง่สามคัคีคุณูปถมัป์
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274 ป ี2550 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศ เซปกัตะกร้อ ชาย อายไุมเ่กนิ 14 ป ีการแขง่ขนักฬีา
นกัเรียน ประจ าป ี2550

รางวลัชนะเลิศ
นายบญุลือ  ประเสริฐโสภา

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดัราชบรีุ

275 ป ี2550 โรงเรียนธรีศาสตร์ รองชนะเลิศอนัดับ 1 วอลเลยบ์อลชาย การแขง่ขนักฬีา “เบญจมติรเกมส์” รองชนะเลิศอนัดับ 1 สพท.รบ.2

276 ป ี2550 โรงเรียนธรีศาสตร์ รองชนะเลิศอนัดับ 1 เซปกัตะกร้อ 14 ป ีงานฉลองวดัลูกแก รองชนะเลิศอนัดับ 1
สนบัสนนุโดย

คุณสมชาย  สมวริิยะพบิลูย์

277 ป ี2550 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2 การประกวดร้องเพลงและเต้นประกอบเพลง 
เยาวชนอายไุมเ่กนิ 12 ปี

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2
นายวรวธุ  พงษว์ทิยภานุ

ประธานกรรมการเครือบริษทัโล้วเฮงหมง

278 ป ี2550 โรงเรียนธรีศาสตร์ รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1 ตะกร้อเซปคั รุ่นอาย ุ12 ป ี“ธรีศาสตร์ คัพ” รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1
อภนินัทนาการ

คุณยอดชาย เกือ้กลู

279 ป ี2550 เด็กหญิงเบญยาพร พลเดช
เทศบาลเมอืงราชบรีุเกยีรติบตัร เด็กหญิงเบญยาพร พลเดช ได้รับรางวลั
ชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน ์รุ่นอายไุมเ่กนิ 15 ปี

รางวลัชนะเลิศ เกยีรติบตัร
นายพลวตั ชยานวุชัร

ผู้วา่ราชการจงัหวดัราชบรีุ

280 ป ี2550 เด็กหญิงสุนสิา  ยกวดั
รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1มอบใหเ้ด็กหญิงสุนสิา  ยกวดั  ประกวดการ
กล่าวสุนทรพจน ์มธัยมศึกษาตอนต้น หวัขอ้ “ผู้แทนดีศรีศรีสังคม”

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1
นายฉลาด วงษป์ระเสริฐ

ประธานกรรมการการเลือกต้ังประจ า
จงัหวดัราชบรีุ

281 ป ี2550
เด็กหญิงสุพตัรา  ผ่องใส  

เด็กหญิงสุวลี  แซ่ล้ี

โล่เกยีรติคุณ ใหเ้ด็กหญิงสุพตัรา  ผ่องใส  เด็กหญิงสุวลี  แซ่ล้ี  ได้รับรางวลั
 รองชนะเลิศอนัดับ 1 การแขง่ขนัตอบปญัหาวชิาการเร่ือง “ไฟฟา้และการ
อนรัุกษพ์ลังงาน”

รองชนะเลิศอนัดับ 1 โล่เกยีรติคุณ
นายวนัชยั  จงเจริญ

ผู้อ านวยการการไฟฟา้ภมูภิาค เขต 3

282 ป ี2550 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัรองชนะเลิศ อนัดับ 1 การแขง่ขนัร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม ชว่งชัน้ที่
 3 งานสัปดาหส่์งเสริมพระพทุธศาสนาวนัมาฆบชูา คร้ังที ่1

รางวลัรองชนะเลิศ อนัดับ 1
นายนภาเดช  บญุเชดิชู

ครูใหญ่วดับา้นโปง่สามคัคีคุณูปถมัป์

283 ป2ี550 เด็กชายณัชพล ธรรมนมิติโชค
ได้รับรางวลั ชนะเลิศอนัดับ 1 กฬีาภายในโรงเรียน วา่ยน้ าประเภทกบ 25 
เมตร ปี2550

รางวลั ชนะเลิศอนัดับ 1 โรงเรียนธรีศาสตร์

284 ป2ี550 เด็กชายณัชพล ธรรมนมิติโชค
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1 กฬีาภายในโรงเรียน ประเภทฟรีสไตล์ 25
 เมตร พ.ศ. 2550

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1 โรงเรียนธรีศาสตร์

285 ป2ี550 เด็กชายณัชพล ธรรมนมิติโชค
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1 กฬีาภายในโรงเรียน ประเภทฟรีสไตล์ 
2 25 เมตร

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1 โรงเรียนธรีศาสตร์
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286 ป2ี550

เด็กหญิงณัฐพร สนทิวงศ์ ณ อยธุยา
เด็กชายฐิติพงศ์ เหลืองวเิชยีรพร

เด็กชายศุภชยั นราวศิิษฐ์กลุ
เด็กชายสรายทุธ  ศรีสวสัด์ิ

รางวลัชนะเลิศอนัดับที ่1 ตอบปญัหาภาษาองักฤษกลุ่มโรงเรียนเครือขา่ยที่
 4

รางวลัชนะเลิศอนัดับที ่1 สนามโรงเรียนกรับใหญ่

287 ป2ี550
เด็กชายกาญจน ์ แกมไทย 
 เด็กหญิงอจันา  ยงัสบาย

เด็กหญิงสมหฤทยั  ล้ิมอารีย์

ได้รับคัดเลือกใหเ้ปน็ตัวแทนไปแขง่ขนัทกัษะการพดูภาษาองักฤษที่
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต 2

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต
 2

288 ป ี2550 เด็กหญิงชญานนิ  ทบัทมิใส

เด็กหญิงชญานนิ  ทบัทมิใส   ได้รับคัดเลือกเขา้โครงการพฒันา
อจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์ส าหรับเยาวชน ของส านกังานส่งเสริม
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ ร่วมกบัสถาบนัการวจิยัแหง่ชาติ และ
มหาวทิยาลัยพระเจา้เกล้าฯ

ส านกังานส่งเสริมวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ชาติ

289 ป ี2550 โรงเรียนธรีศาสตร์
ได้รับคัดเลือกเปน็โครงงานวทิยาศาสตร์ อนรัุกษพ์ลังงาน จากกระทรวง
พลังงานร่วมกบักระทรวงศึกษาธกิาร

กระทรวงศึกษาธกิาร

290 ป ี2550 เด็กชายอกุฤษณ์  นลิเศรษฐ์
เด็กชายอกุฤษณ์  นลิเศรษฐ์ ได้รับรางวลัชนะเลิศ ดี เจ ท ูบ ีนมัเบอร์วนั 
ในวนัต่อต้านยาเสพติดของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบรีุ

รางวลัชนะเลิศ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบรีุ

291 ป ี2550 เด็กหญิงสมหฤทยั ล้ิมอารีย์
เด็กหญิงสมหฤทยั ล้ิมอารียไ์ด้รับรางวลัชนะเลิศการขบัร้อง ท ูบ ีนมัเบอร์
วนั ในวนัต่อต้านยาเสพติด

รางวลัชนะเลิศ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบรีุ

292 ป ี2550 เด็กหญิงสุนสิา เหมอืนมี
ได้รับรางวลัพดูดีเด่นจากการเขา้ค่ายวาทศิลปข์องกระทรวงการพฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนษุย์

รางวลัพดูดีเด่น
ณ กรมการพฒันาบคุลากร อ.ธญับรีุ จ.

 ปทมุธานี

293 ป ี2550 เด็กชายบวร ตรโนดม
ได้รับรางวลัที ่3 จากโรงเรียนปากทอ่วทิยาคม จากการวาดภาพ
วทิยาศาสตร์ ในหวัขอ้ “วทิยาศาสตร์สร้างปญัหาในสังคม

รางวลัที ่3 โรงเรียนปากทอ่วทิยาคม

294 ป ี2550 เด็กชายบวร ตรโนดม
รางวลัชมเชย ณ มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรีุจากการวาดภาพ
วทิยาศาสตร์ ในหวัขอ้ “วทิยาศาสตร์สร้างปญัหาในสังคม

รางวลัชมเชย มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรีุ

295 ป ี2550 เด็กชายบวร ตรโนดม
รางวลัชมเชยจากโรงเรียนประสาทรัฐประชากจิ จากการวาดภาพ
วทิยาศาสตร์ ในหวัขอ้ “วทิยาศาสตร์สร้างปญัหาในสังคม

รางวลัชมเชย โรงเรียนประสาทรัฐประชากจิ
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296 ป ี2550 เด็กหญิงสโรชา ใจเยน็
รับรางวลัที ่2 จากมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรีุจากการแขง่ขนั
ความสามารถด้านการพดูวทิยาศาสตร์ระดับชว่งชัน้ที ่2 ในหวัขอ้ 
วทิยาศาสตร์สร้างปญัหาในสังคม”

มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรีุ

297 ป ี2550
เด็กหญิงอจันา ยงัสบาย  
เด็กหญิงสุรีย ์ ใหญ่แกว้ 

เด็กหญิงมนสัว ีขจติเจริญชยั

เด็กหญิงอจันา ยงัสบาย  เด็กหญิงสุรีย ์ ใหญ่แกว้ ระดับชัน้ประถมศึกษาปี
ที ่5/1 และเด็กหญิงมนสัว ีขจติเจริญชยั  ได้รับรางวลัชมเชย จาก
มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรีุ ในการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ชว่งชัน้
ที ่2 ในหวัขอ้ “การส ารวจพนัธุพ์ชื”

มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรีุ

298 ป ี2550 เด็กหญิงพรรษยา เขยีวเปล้ือง
ได้รับรางวลัชนะเลิศจากโรงเรียนปากทอ่พทิยาคม จากการแขง่ขนัประกวด
ร้องเพลงไทยลุกทุง่

ชนะเลิศ โรงเรียนปากทอ่พทิยาคม

299 ป ี2550 เด็กหญิงพรรษยา เขยีวเปล้ือง
ได้รับรางวลัชนะเลิศจากโรงเรียนประสาทรัฐประชากจิ จากการแขง่ขนั
ประกวดร้องเพลงไทยลุกทุง่

ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทรัฐประชากจิ

300 ป ี2550 เด็กชายอฐิ  จติวอ่งไว รับรางวลัชนะเลิศ การแขง่ขนัจรวดกรวดน้ า รับรางวลัชนะเลิศ -

301 ป ี2550 เด็กชายอฐิ  จติวอ่งไว รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1 การแขง่ขนัจรวดกรวดน้ า รองชนะเลิศอนัดับ 1

302 ป ี2550 เด็กชายทรงพล  ภมูติินทรีย์ รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดับที ่2 การแขง่ขนัจรวดกรวดน้ า
รับรางวลัรองชนะเลิศ

อนัดับที ่2

303 ป ี2550
เด็กหญิงศศิมาพร บญุประเสริฐ

เด็กหญิงจรีะนนัท ์ ค าปุน่

ชนะเลิศการแขง่ขนัร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม ระดับชว่งชัน้ที ่3 และ 
เด็กหญิงจรีะนนัท ์ ค าปุน่ ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2 งานสัปดาห์
ส่งเสริมศาสนาเนือ่งในวนัมาฆบชูา ณ วดับา้นโปง่สามคัคีอปุถมัภ์

ณ วดับา้นโปง่สามคัคีอปุถมัภ์

304 ป ี2550 เด็กหญิงรัฏฐณิชา  ร าพรรณ์
รางวลัชนะเลิศการประกวดคัดลายมอื ชว่งชัน้ที ่1 เนือ่งในวนัภาษาไทย
แหง่ชาติ ประจ าปกีารศึกษา 2550 ร.ร. ธรีศาสตร์

รางวลัชนะเลิศ ร.ร. ธรีศาสตร์

305 ป ี2550 เด็กหญิงรัฏฐณิชา  ร าพรรณ์
รางวลัชนะเลิศระดับเหรียญทอง  คัดลายมอืระดับ ป.1 – ป.3 เนือ่งในงาน
มหกรรม เทดิไทอ้งค์กษตัราพระชนมพรรษา 80 พรรษา จาก ร.ร.ดรุณา
ราชบรีุแผนกราชบรีุ

รางวลัชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

จาก ร.ร.ดรุณาราชบรีุแผนกราชบรีุ

306 ป ี2550 เด็กชายบวร ตรโนดม รางวลัชมเชย การวาดภาพวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรีุ รางวลัชมเชย มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรีุ

307 ป ี2550 เด็กชายบวร ตรโนดม รางวลัชมเชย การแขง่ขนัสารานกุรมโรงเรียนวดัดอนตูม รางวลัชมเชย โรงเรียนวดัดอนตูม



ล ำดบั
ที่

วนั เดอืน ป ีทีร่บั ชือ่ผู้รบัรำงวลั รำยกำรแขง่ขนั/โอกำสทีไ่ดร้บั ผลกำรแขง่ขนั โล/่ถ้วย/เกียรตบิตัร จดัโดย/ผู้มอบ/สถำนที่

308 ป ี2550 เด็กชายบวร ตรโนดม ล าดับที ่6 ตอบปญัหาวทิยาศาสตร์ จากร.ร.รัตนราษฎร์บ ารุง ล าดับที ่6 ร.ร.รัตนราษฎร์บ ารุง

309 ป ี2550 เด็กชายบวร ตรโนดม รางวลัชมเชยการประกวดวาดภาพวทิยาศาสตร์  ร.ร.ประสาทรัฐประชากจิ รางวลัชมเชย ร.ร.ประสาทรัฐประชากจิ

310 ป ี2550 เด็กชายบวร ตรโนดม
รางวลัรองชนะเลิศอนัดับที ่3 การวาดภาพวทิยาศาสตร์ จากโรงเรียนปาก
ทอ่พทิยาคม

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับที่
 3

โรงเรียนปากทอ่พทิยาคม

311 ป ี2550 เด็กชายบวร ตรโนดม รางวลัรองชนะเลิศอนัดับที ่2 การเขยีนค าขวญั เนือ่งในวนัภาษาไทย
รางวลัรองชนะเลิศอนัดับที่

 2
โรงเรียนธรีศาสตร์

312 ป ี2550 เด็กชายบวร ตรโนดม รางวลัเหรียญทองการวาดภาพประเพณีไทย รางวลัเหรียญทอง โรงเรียนเทพนิทร์

313 ป ี2550 เด็กชายบวร ตรโนดม
รางวลัเหรียญทองการแขง่ขนัตอบปญัหาคณิตศาสตร์จากโรงเรียนดรุณา
ราชบรีุแผนกสองภาษา

รางวลัเหรียญทอง
โรงเรียนดรุณาราชบรีุ

แผนกสองภาษา

314 ป ี2550 เด็กชายบวร ตรโนดม
รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1 การประกวดมารยาทในโครงการท าดีใหเ้ด็กดู 
ป ี2550

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1 โรงเรียนธรีศาสตร์

315 ป ี2550 เด็กชายบวร ตรโนดม รางวลัชมเชยที ่1 การตอบปญัหาธรรมะกา้วหนา้ รางวลัชมเชยที ่1 ร.ร.วดับา้นโปง่สามคัคีอปุถมัภ์

316 ป ี2550 เด็กหญิงณัฐพร ยิม้ประเสริฐ เกยีรติบตัร หนนูอ้ยคนเกง่อนัดับ 1 เกยีรติบตัร โรงเรียนธรีศาสตร์

317 ป ี2550 เด็กหญิงณัฐพร ยิม้ประเสริฐ เกยีรติบตัรหนนูอ้ยมารยาทดี เกยีรติบตัร โรงเรียนธรีศาสตร์

318 ป ี2550 เด็กหญิงณัฐพร ยิม้ประเสริฐ เกยีรติบตัรเปน็ผู้มคีวามประพฤติดีและมารยาทเด่น เกยีรติบตัร -

319 ป ี2550 เด็กหญิงณัฐพร ยิม้ประเสริฐ เกยีรติบตัรเปน็ผู้มคุีณธรรมด้านความอดทน เกยีรติบตัร -

320 ป ี2550 เด็กหญิงณัฐพร ยิม้ประเสริฐ เกยีรติบตัรการแขง่ขนัทกัษะสังคมศึกษา วนัรวมพลังสร้างสรรค์วชิาการ เกยีรติบตัร -

321 ป ี2550 เด็กหญิงณัฐพร ยิม้ประเสริฐ
วฒิุบตัรเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมศีลธรรม วฒันธรรมไทย สาขานาฎศิลป์
และรับการอบรมอยูค่่ายคุณธรรมวดัทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ

วฒิุบตัร วดัทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ

322 ป ี2550 เด็กหญิงณัฐพร ยิม้ประเสริฐ เกยีรติบตัรการประกวดสุนทรพจน ์5 จงัหวดั โรงเรียนดรุณาราชบรีุ เกยีรติบตัร โรงเรียนดรุณาราชบรีุ

323 ป ี2550 เด็กหญิงณัฐพร ยิม้ประเสริฐ
เกยีรติบตัรรางวลัชนะเลิศเหรียญทองการประกวดสุนทรพจนเ์ทดิพระคุณ
พอ่ 3 จงัหวดั

รางวลัชนะเลิศเหรียญทอง เกยีรติบตัร ศูนยว์าทศิลปด์อนตูม จ.นครปฐม

324 ป ี2550 เด็กหญิงณัฐพร ยิม้ประเสริฐ
วฒิุบตัร รางวลัรองชนะเลิศอนัดับที ่3 ในการแขง่ขนัสุนทรพจนใ์นหวัขอ้ 
“เยาวชนไทย”

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับที่
 3

วฒิุบตัร เขตพืน้ทีก่ารศึกษา เขต 2 วดัปากแรต
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ที่
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325 ป ี2550 เด็กหญิงณัฐพร ยิม้ประเสริฐ
วฒิุบตัร รางวลัชมเชยกล่าวสุนทรพจนเ์ทดิพระคุณแม ่ได้รับเงินสดจ านวน 
300 บาท

รางวลัชมเชย วฒิุบตัร ศูนยว์าทศิลปว์ดัพระศรีอารย์

326 ป ี2550 เด็กหญิงณัฐพร ยิม้ประเสริฐ
เหรียญเงิน ในการแขง่ขนัการประกวดพดูสุนทรพจน ์ส่งทา้ยปเีกา่ต้อนรับปี
ใหม่

เหรียญเงิน เหรียญเงิน ศูนยว์าทศิลปว์ดัพระศรีอารย์

327 ป ี2550 เด็กหญิงณัฐพร ยิม้ประเสริฐ โล่ เด็กดีศรีธรีศาสตร์ โล่ คุณพอ่ประสงค์  ยนปลัดยศ

328 ป ี2550 เด็กหญิงณัฐพร ยิม้ประเสริฐ
เกยีรติบตัรรางวลัชนะเลิศ เหรียญทอง กล่าวสุนทรพจนภ์าษาไทยในหวัขอ้ 
เศรษฐกจิพอเพยีง

รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ เกยีรติบตัร โรงเรียนดรุณาราชบรีุ

329 ป ี2550 เด็กหญิงณัฐพร ยิม้ประเสริฐ เกยีรติบตัรประกวดสุนทรพจนค์ร้ังที ่3 ในหวัขอ้ เศรษฐกจิพอเพยีง เกยีรติบตัร
สโมสรไลออนด์บา้นโปง่ 

โรงเรียนวดัดอนตูม

330 ป ี2550 เด็กหญิงณัฐพร ยิม้ประเสริฐ เกยีรติบตัรเขา้รอบชงิชนะเลิศตอบปญัหาธรรมกา้วหนา้ ระดับมธัยมต้น เกยีรติบตัร ชมรมพทุธศาสตร์สากล

331 25-ม.ค.-51 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรใหแ้ด่โรงเรียนธรีศาสตร์ได้รับการสนบัสนนุส่งนกัเรียนเขา้ร่วม
การแขง่ขนัตอบปญัหาวนัวชิาการในงาน PBAC Ed.’Fair คร้ังที ่10

เกยีรติบตัร
นายพรุิฬห ์  พฒันวงศ์ไทย

ผู้อ านวยการ

332 30-ก.ค.-51 โรงเรียนธรีศาสตร์
วฒิุบตัรในโรงเรียนธรีศาสตร์ ได้รางวลัชนะเลิศการประกวดโรงเรียนใน
โครงการเมอืงสะอาดราชบรีุในสถานศึกษา ระดับอนบุาล – ม.3

รางวลัชนะเลิศ วฒิุบตัร
นายวงศ์ศักด์ิ  สวสัด์ิพาณิชย ์
ผู้วา่ราชการจงัหวดัราชบรีุ

333 26 – 28 ส.ค.51 โรงเรียนธรีศาสตร์
รองชนะเลิศ อนัดับ 2 ประเภทกฬีา ชกัเยอ่หญิง การแขง่ขนักฬีาอนบุาล
สัมพนัธ ์“บา้นโปง่เกมส์” คร้ังที ่5/2551

รองชนะเลิศ อนัดับ 2
นายสมบติั  พษิณุไวศยวาท

นายกเทศมนตรีเมอืงบา้นโปง่

334 26 – 28 ส.ค.51 โรงเรียนธรีศาสตร์
รองชนะเลิศ อนัดับ 1 ประเภทกฬีา ชกัเยอ่ชาย การแขง่ขนักฬีาอนบุาล
สัมพนัธ ์“บา้นโปง่เกมส์” คร้ังที ่5/2551

รองชนะเลิศ อนัดับ 1
นายสมบติั  พษิณุไวศยวาท

นายกเทศมนตรีเมอืงบา้นโปง่

335 26 – 28 ส.ค.51 โรงเรียนธรีศาสตร์
รองชนะเลิศอนัดับ 2 ประเภทฟตุบอล 7 คน “บา้นโปง่เกมส์” คร้ังที ่
5/2551 ณ สนามศูนยเ์ยาวชนเทศบาลเมอืงบา้นโปง่

รองชนะเลิศอนัดับ 2
นายสมบติั  พษิณุไวศยวาท

นายกเทศมนตรีเมอืงบา้นโปง่

336 26-ส.ค.-51 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1 การแขง่ขนัจรวดขวดน้ า  ประเภท ยงิไกล  
ระดับประถมศึกษา งานสัปดาหว์ทิยาศาสตร์แหง่ชาติ ป ี2551

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1 ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากจิ

337 26-ส.ค.-51 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1 การแขง่ขนัจรวดขวดน้ า  ประเภท ยงิแมน่ย า  
ระดับประถมศึกษา งานสัปดาหว์ทิยาศาสตร์แหง่ชาติ ป ี2551

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1 ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากจิ

338 30-ส.ค.-51 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัรองชนะเลิศ  ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น การแขง่ขนักล่าวสุนทรพจน์
 ในหวัขอ้ “มหนัตภยัภาวะโลกร้อน”

รางวลัรองชนะเลิศ
ไลออน ดร.ประเสริฐ อิม่ประเสริฐ
ผู้วา่การไลออนส์สากลภาค 310 ดี

ปบีริหาร 2548 - 2549
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339 30-ส.ค.-51 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น การแขง่ขนักล่าว
สุนทรพจน ์ในหวัขอ้ “มหนัตภยัภาวะโลกร้อน”

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2
ไลออน สมชาย  เจริญวไิลสุข

ประธานภมูภิาคที ่5

340 13-ธ.ค.-51 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศ ประเภท ทมีคณะสงฆ ์การแขง่ขนัโบวล่ิ์งการกศุลสภาภิ
บาลวดัสังฆมณฑลราชบรีุ ชงิถว้ยเกยีรติยศของ ฯพณฯ ยอหน์ บอสโก 
ปญัญา กฤษเจริญ

รางวลัชนะเลิศ
คุณหญิงปทัมา – ดร.สมศักด์ิ ลีสวสัด์ิ

ตระกลู

341 ป ี2551 โรงเรียนธรีศาสตร์
ใบประกาศนยีบตัรนีเ้พือ่แสดงวา่โรงเรียนธรีศาสตร์ ได้เขา้ร่วมโครงการ 
เนสทเ์ล่ ไมน้ีเ้พือ่นอ้ง

ใบประกาศนยีบตัร
มร. เคนเนท โดนลัด์สัน

ผู้อ านวยการบริหารหนว่ยธรุกจิไอศกรีม

342 28-ม.ิย.-51 เด็กชายกาญจน ์ แกมไทย
ได้รับรางวลัชนะเลิศอนัดับที ่1  การแขง่ขนัทกัษะพดูภาษาองักฤษ ที่
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 2

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 2

343 28-ม.ิย.-51 เด็กหญิงสมหฤทยั  ล้ิมอารีย์
ได้รับรางวลัชนะเลิศอนัดับที ่1  การแขง่ขนัทกัษะพดูภาษาองักฤษ ที่
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 2

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 2

344 28-ม.ิย.-51 เด็กหญิงอจันา      ยงัสบาย
ได้รางวลัรองชนะเลิศ เด็กหญิงอจันา  ยงัสบายการแขง่ขนัทกัษะพดู
ภาษาองักฤษ ทีส่ านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 2

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 2

345 29-ก.ค.-51 เด็กชายกาญจน ์ แกมไทย และ รางวลัเหรียญ การแขง่ขนัทกัษะการพดูภาษาองักฤษ รางวลัเหรียญ เหรียญ -

346 เด็กหญิงสมหฤทยั  ล้ิมอารีย์ รางวลัเหรียญ การแขง่ขนัทกัษะการพดูภาษาองักฤษ รางวลัเหรียญ เหรียญ -

347 09-ม.ค.-52 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรใหแ้ด่โรงเรียนธรีศาสตร์ได้จดักจิกรรมโครงการ “แบง่ปนัธาร
น้ าใจใหน้อ้ง” เนือ่งในวนัเด็กแหง่ชาติและสนบัสนนุอาหารอปุกรณ์
เคร่ืองใชท้างการศึกษาใหก้บันกัเรียน

เกยีรติบตัร
นายมงคล  ชืน่ชม

ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นหนองไกเ่ถือ่น

348 27-ม.ิย.-52 โรงเรียนธรีศาสตร์
ทมีคะแนนรวม อนัดับ 5 การแขง่ขนัเทควนัโด Bangphae 
Championship 1 ณ โรงยมิเอนกประสงค์ โรงเรียนวดัหลวง บางแพ 
ราชบรีุ

นายศิลปช์ยั  ภาษาประเทศ
นายอ าเภอบางแพ

349 29-ต.ค.-52 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรใหแ้ด่โรงเรียนธรีศาสตร์เปน็โรงเรียนออ่นหวานในโครงการ
ส่งเสริมการรณรงค์ลดการบริโภคหวานในเด็ก จงัหวดัราชบรีุ

เกยีรติบตัร
นายสุเทพ  โกมลภมร

ผู้วา่ราชการจงัหวดัราชบรีุ

350 2-3 พ.ย. 52 โรงเรียนธรีศาสตร์
การแขง่ขนักฬีานกัเรียน เมอืงคนงามเกมส์ คร้ังที ่2 รองชนะเลิศ อนัดับ 1 
กฬีาฟตุซอล ประเภทอนบุาล

รองชนะเลิศ อนัดับ 1 โรงเจบา้นฮกต้ัว
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351 2-13 พ.ย. 52 โรงเรียนธรีศาสตร์
การแขง่ขนักฬีานกัเรียน เมอืงคนงามเกมส์ คร้ังที ่2 รองชนะเลิศ อนัดับ 1 
กฬีาฟตุซอล ประเภท 16 ปี

รองชนะเลิศ อนัดับ 1 ดีเจริญพลาสติก

352 2-13 พ.ย. 52 โรงเรียนธรีศาสตร์
การแขง่ขนักฬีานกัเรียน เมอืงคนงามเกมส์ คร้ังที ่2 ชนะเลิศ กฬีาฟตุซอล 
ประเภท 14 ปี

ชนะเลิศ
ธญัญฤทธิ ์ เหมอืนแกว้จนิดา

รองนายกเทศมนตรีเมอืงบา้นโปง่

353 30-ม.ค.-53 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศการแขง่ขนัตอบค าถามยกสยาม เร่ือง การภาวนา ประเภท
ทมีโรงเรียน โครงการ Bible Contest คร้ังที ่9

รางวลัชนะเลิศ
พระสังฆราชยอหน์บอสโก 

ปญัญา  กฤษเจริญ
ประมขุสังฆมณฑลราชรีุ

354 30-ม.ค.-53 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัรองชนะเลิศ อนัดับ 1 การแขง่ขนัตอบค าถามระดับชัน้ประถมศึกษา
ปทีี ่3-6  เร่ือง การภาวนา โครงการ Bible Contest คร้ังที ่9

รางวลัรองชนะเลิศ อนัดับ 1
พระสังฆราชยอหน์บอสโก 

ปญัญา  กฤษเจริญ
ประมขุสังฆมณฑลราชรีุ

355 30-พ.ย.-53 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรฉบบันีเ้พือ่แสดงความขอบคุณโรงเรียนธรีศาสตร์ ทีเ่ขา้ร่วมจดั
นทิรรศการ จดักจิกรรม และส่งนกัเรียนเขา้ร่วมงาน มหกรรมวชิาการ
โรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบรีุ 2553

เกยีรติบตัร
บาทหลวงสุรินทร์  จารยอ์ปุการะ

ผู้อ านวยการฝ่ายอบรมศึกษา          
สังฆมณฑลราชบรีุ

356 27-พ.ย.-51 เด็กหญิงพรรษยา เขยีวเปล้ือง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี พระราชทาน รางวลั
ชนะเลิศ เด็กหญิงพรรษยา เขยีวเปล้ือง การประกวดร้องเพลงพระราช
นพินธ ์ประจ าป ี2551 ระดับประถมศึกษา

รางวลัชนะเลิศ ส านกัวฒันธรรมศึกษาและการทอ่งเทีย่ว

357 ป ี2551 เด็กหญิงอคัรัศมิส์รี   สุขเอีย่ม
รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1   การประกวดขบัร้องบทเพลงพระราชนพินธ ์
ระดับประถมศึกษา

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1 ส านกัวฒันธรรมกฬีาและการทอ่งเทีย่ว

358 02-ส.ค.-52 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัชนะเลิศอนัดับ 1 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น การแขง่ขนักล่าวสุนทร
พจน ์คร้ังที ่2 ในหวัขอ้  40 ป ีสโมสรไลออนส์บา้นโปง่

รางวลัชนะเลิศอนัดับ 1
ไลออนสิงห ์ กาญจนศรี

นายกสโมสรไลออนส์บา้นโปง่
ปบีริหาร 2552 - 2553

359 16-ธ.ค.-52 โรงเรียนธรีศาสตร์
ใบประกาศเกยีรติคุณโครงการ Young CDG Writer  Awards คร้ังที ่4 
มอบใหโ้รงเรียนธรีศาสตร์ เปน็สถาบนัการศึกษาทีส่่งเสริมสนบัสนนุ ให้
นกัเรียนใชค้วามคิดสร้างสรรค์ในการรับผิดชอบต่อสังคม

ใบประกาศเกยีรติ
คุณ

นาถ   ล่ิวเจริญ
ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษทั

ซีดีจี

360 09-ก.ย.-53 โรงเรียนธรีศาสตร์
คณะอนกุรรมการการส่งเสริมการพฒันาประชาธปิไตยขอมอบโล่ประกาศ
เกยีรติคุณใหแ้ก ่โรงเรียนธรีศาสตร์ ในฐานะ โรงเรียนประชาธปิไตย
ตัวอยา่ง ประจ าป ี2553

โล่ประกาศเกยีรติ
คุณ

นายสุรัช   สิงหพนัธุ์
ประธานอนกุรรมการส่งเสริมการ

พฒันาประชาธปิไตยในคณะกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ
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361 07-ก.ค.-54 โรงเรียนธรีศาสตร์
รางวลัรองชนะเลิศ  อันดับ 1 การประกวดขับร้องเพลงชาติจังหวดัราชบรีุ ประจ าป ี
2554 ระดับมัธยมศึกษา

รางวลัรองชนะเลิศ  อันดับ 1
นายสุเทพ   โกมลภมร

ผู้วา่ราชการจงัหวดัราชบรีุ

362 10-ก.ย.-54 ลีโอวรวฒิุ โพธชิืน่
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 D ขอมอบโล่เกยีรติคุณ ใหแ้ก ่ลีโอวรวฒิุ 
โพธชิืน่ เปน็ผู้ทีไ่ด้รับการยกยอ่ง และสนบัสนนุจากสโมสร

โล่เกยีรติคุณ
ไลออน ขนษิฐา   นนทรี

ผู้วา่การไลออนส์สากลภาค 310D
ปบีริหาร 2554 – 2555

363 28-ก.ย.-54 โรงเรียนธรีศาสตร์
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี มอบเกยีรติบตัร
ฉบบันีไ้วเ้พือ่แสดงวา่ โรงเรียนธรีศาสตร์ ได้รับรางวลั “โรงเรียน
ประชาธปิไตยตัวอยา่งรักษามาตรฐาน” ประจ าป ี2554

เกยีรติบตัร

นายสุรัช   สิงหพนัธุ์
ประธานอนกุรรมการส่งเสริมการ

พฒันาประชาธปิไตยในคณะกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ

364 25-ม.ค.-55 เด็กหญิงพรรษยา  เขยีวเปล้ือง
รางวลัชนะเลิศร้องเพลงประกอบดนตรี เพลง “ลมหายใจไร้มลพษิ” จาก
คณะกรรมการโครงการ “ลมหายใจไร้มลทนิ”

รางวลัชนะเลิศ
จากคณะกรรมการโครงการ “ลมหายใจ

ไร้มลทนิ”

365 27-ม.ค.-53 เด็กหญิงพรรษยา  เขยีวเปล้ือง
ได้รับคัดเลือกและยกยอ่งวา่มคีวามประพฤติดีงามจากพทุธสมาคมแหง่
ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์

จากพทุธสมาคมแหง่ประเทศไทยใน
พระบรมราชปูถมัภ์

366 27-ม.ค.-53 เด็กหญิงพรรษยา  เขยีวเปล้ือง
ผู้สนบัสนนุการจดักจิกรรมยวุกาชาดประจ าป ี2552 จาก
กระทรวงศึกษาธกิาร (ได้รับพระราชทานโล่เกยีรติคุณจาก พระเจา้วรวงศ์
เธอ พระองค์เจา้โสมสวลี พระวรราชาทนิดัดามาตุ)

โล่เกยีรติคุณ จากกระทรวงศึกษาธกิาร

367 ป ี2552
เด็กหญิงกมลวรรณ   เปรมาสวสัด์ิ
เด็กหญิงวนันดิา       นชุเครือ 

เด็กชายจกัรกฤษณ์   เหลืองละมยั

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ1 ในการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้น ประเภททมี  สาขาชวีภาพ เนือ่งในวนัสัปดาห์
วทิยาศาสตร์แหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ศูนยภ์าคกลาง

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ1
สมาคมวทิยาศาสตร์แหง่ประเทศไทยใน

พระบรมราชปูถมัภ์

368
ระหวา่งปี
การศึกษา 
2550-2551

นกัเรียนชัน้ ป.6
โรงเรียนธรีศาสตร์

รับเกยีรติบตัรพฒันาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน 
 (O-NET) ระดับประถมศึกษาปทีี ่6

เกยีรติบตัร

369
ปกีารศึกษา 

2551
นกัเรียนชัน้ ป.6

โรงเรียนธรีศาสตร์
รับเกยีรติบตัรมผีลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน  
(O-NET) ระดับประถมศึกษาปทีี ่6  ระดับเหรียญทองแดง

เกยีรติบตัร

370
ปกีารศึกษา 

2552
นกัเรียนชัน้ ป.6

โรงเรียนธรีศาสตร์
รับเกยีรติบตัรมผีลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน  
(O-NET) ระดับประถมศึกษาปทีี ่6  ระดับเหรียญทองแดง

เกยีรติบตัร
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371 26-ม.ีค.-53 โรงเรียนธรีศาสตร์
เกยีรติบตัรแสดงวา่โรงเรียนธรีศาสตร์เปน็แหล่งเรียนรู้ทีส่ าคัญในการ
ส่งเสริมกจิกรรมโครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้สังคมจงัหวดัราชบรีุ

จากส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
การศึกษาราชบรีุเขต 2


