
รายการรางวัลโรงเรียนธีรศาสตร์  
 

ปีการศึกษา 2554 
 

ด้านสถานศึกษา 
ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

   
 
ด้านคร ู

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
คุณครูสุธีรา เตี้ยมเครือ รางวัล เกียรติบัตรประกาศคุณค่า

ความเป็นครู ครูสอนดี พุทธศักราช 
2554 จังหวัดราชบุรี  

 

 
ด้านนักเรียน 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์ แข่งขัน หนูน้อยจ้าวเวหา ทีวีไทย ปี 3 

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี วันที่ 8 พฤษภาคม 2554 
โดยมีประเภทการแข่งขันดังนี้  ถ้วยหนู
น้อยจ้าวเวหา 
1. ประเภท บินทิ้งสัมภาระตรงจุด 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
2. ประเภท บินผาดโผน ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2   เป็นการแข่งขัน
ระดับตัวแทนภาคกลางและภาคใต้
ตอนบน เพ่ือคัดเลือกตัวแทนชิงถ้วย
รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในสนามสุดท้าย   

สนามกีฬามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี วันที่ 8 
พฤษภาคม 2554 

นักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์ แข่งขันประกวดขับร้องเพลงชาติ
จังหวัดราชบุรี ประจ าปี 2554 ระดับ
มัธยมศึกษา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ 
อันดับ 1  

วันที่ 7 กรกฎาคม 2554   

 
1. เด็กชายกิตติภัค ทองแถบ   
2. เด็กชายวรินทร์ อารมย์สุขโข  
3. เด็กชายหายณรงค์ วงศ์ลคร  
 

แข่งขันงาน 9 sci 54 วันที่ 9 สิงหาคม 
2554 ณ โรงเรียนบ้านคา 
การแข่งขันจรวดขวดน้ า ประเภทยิง
แม่น ได้รับรางวัล ชนะเลิศ   
 

ณ โรงเรียนบ้านคา 
วันที่ 9 สิงหาคม 2554 



1. เด็กชายธนวัฒน ์ประสมทรัพย์   
2. เด็กชายกลวัชร เทพอยู่  
3. เด็กชายเดชณรงค์ บุตรเพชร 
  
1. เด็กชายธนรัตน์ พุ่มพวง 
2. เด็กชายชวนภ สวุรรณวิเศษ 
3. เด็กชายปุณณวิชญ์ พงษ์สวัสดิ์  
 
1. เด็กชายนิพิฐพนธ์ รัดแดง   
2. เด็กหญิงพรรษยา เขียวเปลื้อง  
    
เด็กชายนิพิฐพนธ์ รัดแดง 
 
 
เด็กหญิงพรรษยา เขียวเปลื้อง  
 
 
1. เด็กหญิงอัจนา ยังสบาย   
2. เด็กหญิงณัทภัค เวียงหิรัณย์   
 

การแข่งขันจรวดขวดน้ า ประเภทยิง
ไกล ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  
 
 
การแข่งขันจรวดขวดน้ า ประเภทยิง
ไกล ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  
 
การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ   
 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ   
 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   
 
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2   
 

 
 
 
 
1. เด็กหญิงพรรษยา เขียวเปลื้อง  
2. เด็กหญงิธมลพรรณ แก้วแดง  
3. เด็กหญิงนุสรา เรืองริท  
4. เด็กหญิงอารยา สินไชย  
 
1. เด็กหญิงกนกกาญจน์ เงินค า 
2. เด็กหญิงอัจนา ยังสบาย  
3. เด็กชายธนกาญจน์ ทับข า  
 
เด็กหญิงชนิดาภา บัณฑิต ชั้น ม.2 
 
 
 

แข่งขัน งาน Open House'54 ปี
การศึกษา 2554 ณ โรงเรียนประสาท
รัฐประชากิจ จัดขึ้นในวันที่ 17 
สิงหาคม 2554  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
พร้อม Dancer ได้รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ2  
 
 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ได้รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2  
 
 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ 
"84 พรรษา มหาราชา" ได้รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2  
 

แข่งขัน งาน Open 
House'54 ปีการศึกษา 2554 
ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชา
กิจ จัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 
2554 



1. เด็กหญิงวิศรุต ทันจิต  
2. เด็กหญิงรุจิรา น้ าใจตรง  
3. เด็กหญิงณัทภัค เวียงหิรัญย์  
 
1. เด็กชายวรินทร์ อารมย์สุขโข  
2. เด็กชายหาญณรงค์ วงศ์ลคร  
 
1. เด็กชายกลวัชร เทพอยู่  
2. เด็กชายเดชณรงค์ บุตรเพชร  
 
1. เด็กชายกัมพล เสลาคุณ  
2. เด็กชายนิภัทร์ การะเวก   
3. เด็กชายสันติ มะไพร 
4. เด็กชายฐิติพนธ์ วัฒนรัตน์  
5. เด็กชายประวิตร แม้นกลิ่นเนียม  
6. เด็กชายอิทธิพล แก้วเทพ  
7. เด็กชายวศิน แสงสุวรรณ   
8. เด็กชายธนิก สร้อยสมุทร  
9. เด็กหญิงสุชาดา ลี้วิเศษ  
10. เด็กหญิงแคทรียา มาเอ่ียม  
11. เด็กหญิงพจณีย์ โชคกุญชร   
12. เด็กหญิงรัตนาพร พยอมหอม  
13. เด็กหญิงนันทัชพร บุญชุ่ม  
14. เด็กหญงิศิริลักษณ์ ลัดดาทอง  
15. เด็กหญิงณัฐธิดา นิ่มเนตร 
 
 

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขัน คือ   
 
 
การแข่งขันจรวดขวดน้ า ประเภทยิง
แม่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
 
การแข่งขันจรวดขวดน้ า ประเภทยิง
ไกล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
 
การแข่งขันบอลลูนอากาศร้อน ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภท
ทักษะเต็มรูป  
 

 
 
1. เด็กชายเจษฎา ณ นคร  
2. เด็กชายภควัต เจริญสุข  
3. เด็กชายธีรเมศร์ โรนิมิต  
  
1. เด็กชายธีรชัย นัยนานนท์  
2. เด็กชายเจษฎา ณ นคร  
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์ กิจเกตุ   
 
1. เด็กชายธีรชัย นัยนานนท์  

การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 13  
แข่งขันเครื่องบินเล็กวิทยุบังคับ 
ประเภทบินผาดโผน ระดับทั่วไป ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ   
 
แข่งขันเครื่องบินเล็กวิทยุบังคับ 
ประเภททิ้งสัมภาระ ระดับทั่วไป ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ   
 
แข่งขันเครื่องบินเล็กวิทยุบังคับ 

การแข่งขันงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 
13 ณ โรงเรียนปากท่อพิทยา
คม วันที่ 25 สิงหาคม 2554  
 



2. เด็กชายธัชชัย กิตติจรัสศรี  
3. เด็กชายธัชพล กิจติจรัสศรี   
  
1. เด็กหญิงพรรษยา เขียวเปลื้อง  
2. เด็กหญิงสุชาดา ลี้วิเศษ  
3. เด็กชายนิพิฐพนธ์ รัดแดง  
 
1. เด็กชายปุณณวิชญ์ พงษ์สวัสดิ์  
2. เด็กชายธนวัตน์ พุ่มพวง   
 
1. เด็กหญิงรุจิรา น้ าใจตรง  
2. เด็กชายวิศรุต ทันจิต   
 
 
1. เด็กชายธนภัทร สิงคิบุรินทร์  
2. เด็กชายธนสาร เรืองเนตร  
3. เด็กชายกนกชัย เข็มเงิน  
4. เด็กชายนพพร ค าเท่ียง  
5. เด็กชายธรรศ วงศ์ภาณุวัฒน์  
6. เด็กชายนันทวุฒิ โสภา  
7. เด็กชายรัชชานนท์ ชื่นชวน  
8. เด็กชายธนิก สร้อยสมุทร 
9. เด็กหญิงจุติพร เทียนทองดี  
10. เด็กหญิงสุวภัทร บุญแก้ว  
11. เด็กหญิงวันวิสาข์ รักสะอาด  
12. เด็กหญิงปรายฝน นุชนงค์  
13. เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศิริพานิช  
14. เด็กหญิงอนิษฐา ยางจิตร์  
15. เด็กหญิงธรชญาน์ อ้อพูล   
 
1. เด็กหญิงณัฐธิดา นิ่มเนตร  
2. เด็กหญิงพจนีย์ โชคกุญชร  
3. เด็กหญิงรัตนาพร พยอมหอม  
4. เด็กหญิงอารีย์รัตน์ นากขะโหนง  
5. เด็กหญิงแคทรียา มาเอ่ียม  
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์ ลัดดาทอง  
7. เด็กหญิงจิราพัชร ภูมิตินทรีย์  
8. เด็กหญิงนันทัชพร บุญชุ่ม  

ประเภทผาดโผน ได้รับรางวับรอง
ชนะเลิศอันดับ 1   
 
แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
 
 
แข่งขันจรวดขวดน้ า ประเภทยิงไกล 
ระดับท่ัวไป ได้รับรางวัล  
 
แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1  
 
แข่งขันบอลลูนอากาศร้อน ประเภท 3 
ชั่วโมงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แข่งขันบอลลูนอากาศร้อน ประเภท
ทักษะเต็มรูป ได้รับรางวัลชมเชย 
   



9. เด็กชายกัมพล เสลากุล  
10. เด็กชายอิทธิพล แก้วเทพ  
11. เด็กชายวศิน แสงสุวรรณ์  
12. เด็กชายธนพล เวียงหิรณย์  
13. เด็กชายนิภัทร การะเวก  
14. เด็กชายภพสรรค์ ชินหอม  
15. เด็กชายประวิตร แม้นกลิ่น
เนียม 
 
 
 
 
นายธนกาญจน์ ทับข า  
 
 
 
 เด็กชายวิศรุต ทันจิต  
 
 
 
เด็กชายชิษณุพงศ์ โสภาแปง   
 
 
 
 
เด็กหญิงกังสดาล อัศวทรัพย
ไพศาล  
 
 
เด็กชายสิทธิศักดิ์ มั่นแน่ 
 
 
 
เด็กหญิงภัทรดา ค าจันทร์  
เด็กชายธานัท เห็นสว่าง   
 
เด็กชายวัชรากร จันมา  
เด็กชายวัชรพงศ์ หงษ์ประเสริฐ  

แข่งขันงาน"วันวิชาการโรงเรียนใน
สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี 2554" "เทิด
ไท้องค์คีตกวีศรีสยาม 84 พรรษา"  
การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน  
 
การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4-6 ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน  
 
การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-3 ได้รับรางวัลระดับ เหรียญ
ทองแดง  
 
การแข่งขันเต้นฮูลาฮูปประกอบเพลง 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับ
รางวัลระดับ เหรียญทองแดง  
 
การแข่งขันเดาะลูกฟุตบอล ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัล
ระดับ เหรียญทอง   
 
การแข่งขันเดาะลูกฟุตบอล ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัล
ระดับ เหรียญทอง  
 
การแข่งขันเดาะลูกฟุตบอล ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัล

แข่งขันงาน"วันวิชาการ
โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑล
ราชบุรี 2554" "เทิดไท้องค์คีต
กวีศรีสยาม 84 พรรษา" วันที่ 
7 พฤศจิกายน 2554 ณ 
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศ
ศึกษา  
 



 
  
เด็กหญิงรัตสา ค าวัตร  
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ อังศุจันทร์  
 
 
เด็กหญิงสริตา กิจธนาบรรลุกุล  
เด็กหญิงปิยฉัตร ร่วมจิตร  
เด็กหญิงณัชนันท์ อุ่นเธียรนันท์ 
 
เด็กชายสารัตน์ รัตนพรชัย  
นายศิรสิทธ์ ศรีศักดินาการ  
นายชนาธิป สังข์ทอง  
  
เด็กหญิงณัฐรดี อุตสาหมงคลชัย  
เด็กหญิงเจนจิรา สุทธิสินทอง  
เด็กหญิงณัชนันท์ อุ่นเธียรนันท์  
  
เด็กหญิงสิริการ ประทุมถาน   
 
 
 
 
 
เด็กชายพชรพล อรสิริวรรณ   
 
 
 
เด็กชายฐิติคุณ สุทธิสินทอง   
 
 
 
เด็กหญิงพิมพ์มาดา สกุลมั่น   
 
 
 
เด็กชายกิตตินันท์ ชาวเกาะ   
 

ระดับ เหรียญทอง  
 
การแข่งขันชูตบอลลงตะกร้า ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัล
ระดับ เหรียญทองแดง  
 
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับ
รางวัลระดับ เหรียญเงิน 
   
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับ
รางวัลระดับ เหรียญทอง  
 
การแข่งขันประดิษฐ์ชุดแฟนซีจากเศษ
วัสดุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง  
 
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัล
ระดับ เหรียญทอง  
 
การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ
(Presentation) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัล
ระดับ เหรียญทองแดง  
 
การแข่งขันการออกแบบ website 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับ
รางวัลระดับ เหรียญทอง  
 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมและ
ความรู้ทั่วไป ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-3 ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน  
 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมและ
ความรู้ทั่วไป ระดับชั้นประถมศึกษาปี



 
 
เด็กหญิงกุลรัตน์ ทัดสวน   
 
 
 
 
เด็กหญงิเจนจิรา ค าจันทร์  
 
 
 
 
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชูสุ่น   
 
 
 
 
 
เด็กชายปิยะณัฐ เหมศรี   
 
 
นายสุขวงศ์ สันทัด   
 
 
เด็กหญิงสุณิสา หงษ์ยนต์   
 
 
เด็กหญิงธีริศรา วงษ์สนิท   
 
 
 
เด็กหญิงธีริศรา วงษ์สนิท   
 
 
 
เด็กหญิงพรรษยา เขียวเปลื้อง 
 
 

ที่ 4-6 ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน  
 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมและ
ความรู้ทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 ได้เข้าร่วมแข่งขัน   
 
 
การแข่งขัน Multi Skills 
Competition ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4-6 ได้รับรางวัล
ระดับ เหรียญเงิน   
 
การแข่งขัน Multi Skills 
Competition ระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1-3 ไดร้ับรางวัลระดับ เหรียญ
ทองแดง   
 
การแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เข้าร่วมการ
แข่งขัน  
 
การแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เข้าร่วมแข่งขัน  
 
การแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้เข้าร่วมการ  
 
การแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงิน  
 
การแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง  
 
การแข่งขัน Impromptu Speech 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1-3 ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง  



 
 
เด็กหญิงณัทภัค เวียงหิรัณย์   
 
 
 
เด็กหญิงอัจนา ยังสบาย  
 
 
 
เด็กหญิงวีรยา ชลศฤงคาร   
 
 
 
 เด็กชายสิทธิกร จันทร์ดี   
 
 
 
เด็กหญิงกนกกาญจน์ เงินค า   
 
 
 
เด็กหญิงสาธิดา แสงเทียน   
 
 
 
เด็กอนิรุทธิ์ รางดี   
 
 
 
เด็กหญิงชนิดาภา บัณฑิต   
 
 
 
 
เด็กหญิงธันยพร หนูนันท์   
 
 

 
 
การแข่งขัน Impromptu Speech 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 4-6 ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง  
 
การแข่งขัน Impromptu Speech 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1-3 ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง 
 
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เข้า
ร่วมการแข่งขัน  
 
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้เข้า
ร่วมการแข่งขัน   
 
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เข้า
ร่วมการแข่งขัน  
 
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์วาดภาพ
ระบายสี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 
1-3 ได้เข้าร่วมแข่งขัน  
 
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์วาดภาพ
ระบายสี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 
4-6 ได้รางวัลระดับ เหรียญทองแดง  
 
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์วาดภาพ
ระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ได้เข้าร่วมแข่งขัน  
 
 
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับ
รางวัลระดับ เหรียญเงิน  



 
เด็กหญิงพีรดา บัณฑิตพรรณ   
 
 
 
นางสาวนภันนันท์ เอี่ยมสอาด  
 
 
  
เด็กหญิงณัฐฎธิดา ข าเจริญ    

 
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับ
รางวัลระดับ เหรียญเงิน  
 
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับ
รางวัลระดับ เหรียญทอง  
 
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง  
 

   
 
 


