
ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา   ปีการศึกษา 2556 
 ผลงานดีเด่น 
ด้านสถานศึกษา 

ช่ือ ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
โรงเรียนธรีศาสตร ์ มีพัฒนาการของผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
ระดับชั้น ป.๖ รวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับ
เหรียญทองแดง   

ส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
ด้านครู 

ช่ือ-สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นางสุรีรตัน์  จีนเอีย รับเกียรตบัิตรสอนครบ   ๒๕  ปี จากกองทุนสวัสดกิารครูบ้าน

โป่ง  ๑๖ มกราคม  ๒๕๕๗ 

 
ด้านนักเรียน 

ช่ือ-สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
ด.ญ.ณัฐฏ์ธิดา   ข าเจริญ 
 

นักเรียนผู้สะท้อนคดิความเปลี่ยนแปลงยอด
เยี่ยม  ประจ า  (Reflection Award)   
และ นักเรยีนที่เขียนสรุปความคิดที่กินใจ  
(Quotation Awards)  โครงการเพาะพันธุ์
ปัญญา ประจ าปี 2557  ระดับประเทศ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  ร่วมกับ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว) และ เครือ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย 

ด.ญ.ณัฐฏ์ธิดา   ข าเจริญ 
ด.ญ.ปญุญาภา  ช่ืนชวน 
ด.ญ.พัสตราภรณ์  ภูมสินธิ ์
ด.ญ.นพรตัน์   สมถวิลย ์
ด.ญ.วราภรณ์   ทองค า 

ชนะเลิศ  โปสเตอร์งานวิจัย  มหาชนนิยม   
โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา ประจ าปี 2557  

ระดับภาคกลาง 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  ร่วมกับ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว) และ เครือ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย 

ด.ช.พีรพงศ์  บุญเลิศ  และ 
ด.ญ.อมรรัตน์   วุฒิเจริญภรู ี

ได้รับคัดเลือกให้เข้าเยีย่มคารวะ
นายกรัฐมนตรี   

กระทรวงศึกษาธิการ 

ด.ญ.ณัฐฏ์ธิดา   ข าเจริญ 
ด.ญ.ณัทภัค   เวียงหิรณัย ์
ด.ช.สารศิ   ขันธ์เครือ 

รองชนะเลิศอันดับ ๒  โครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดบัช้ัน ม.๑-
ม.๓ 

กศน.สัญจร มหาวิทนาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

ด.ญ.ณัฐชา   สายสะอาด รองชนะเลิศอันดับ ๒  วาดภาพโปสเตอร ์ สโมสรไลออนภาค 3D ราชบุรี/
ระดับภาค 

ด.ช.ณัฏฐพล   พรามพิทักษ์ 
ด.ญ.ชุติกาญจน์   ชูสุ่น 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ตอบปัญหา
วิทยาศาสตร ์

โรงเรียนปากท่อวิทยาร่วมกับ 
สวทช. 

ด.ช.ปุณณวิชญ์   พงศ์สวัสดิ ์
ด.ช.ธนวัฒน์   ประสมทรัพย ์
ด.ช.ธนรัตน์  พุ่มพวง 
ด.ช.ธนภัทร์   นิ่มน้อย 

ชนะเลิศ  จรวดขวดน้ า  ประเภทยิงไกล โรงเรียนปากท่อวิทยาร่วมกับ 
สวทช. 

ด.ช.ธีรเมศร์   โรจน์ชัยนิมติ 
ด.ช.วสันต์   พูลเปีย่ม 
ด.ช.นพกร   วุฒิสุวรรณ 

ชนะเลิศ  เครื่องบินบังคับวิทยุประเภท  
ผาดโผน  และประเภทท้ิงสัมภาระ 

โรงเรียนปากท่อวิทยาร่วมกับ 
สวทช. 

ด.ญ.ธนัชชา   จันทร์มา รองชนะเลิศอันดับ ๑  โครงงาน โรงเรียนปากท่อวิทยาร่วมกับ 



ด.ญ.ณัฐชา   มิจรเจริญ 
ด.ญ.พิชยา   รักษ์ธนกุล 

วิทยาศาสตร ์ สวทช. 

นักเรียนระดับมัธยมจ านวน ๑๕ คน รองชนะเลิศอันดับ ๑ บอลลูนอากาศร้อน
ประเภทพร้อมลอย 

โรงเรียนปากท่อวิทยาร่วมกับ 
สวทช. 

นักเรียนระดับมัธยมจ านวน ๑๕ คน รองชนะเลิศอันดับ ๒ บอลลูนอากาศร้อน
ประเภท  ๓  ช่ัวโมง 

โรงเรียนปากท่อวิทยาร่วมกับ 
สวทช. 

ด.ช.ธนพงศ ์ จูแดง ชนะเลิศ  การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓    
งานศิลปะหัตกรรมนักเรยีนครั้งท่ี ๖๓ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

ด.ญ.บณุยานุช  ตระกูลดิษฐ ์
ด.ญ.วิชิดา  กลิ่นอุบล 
ด.ช.อัมพันธุ ์ โชติพนิชเศรษฐ์ 

ชนะเลิศ   การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ ์ม.๑-ม.๓  
งานศิลปะหัตกรรมนักเรยีนครั้งท่ี ๖๓ 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

ด.ญ.กชกร  บุญคง 
ด.ญ.ธันยพัต  ฉิมสวัสดิ์พันธ์ุ 
ด.ญ.ราภรณ ์ ทองค า 
ด.ญ.อสมา  พวงศร ี
ด.ญ.อโรชา  แก้วแดง 

ชนะเลิศ        การประกวดเพลงคุณธรรม 
ม.๑-ม.๓  
งานศิลปะหัตกรรมนักเรยีนครั้งท่ี ๖๓ 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

ด.ญ.อมรรัตน ์ วุฒิเจริญภูร ี
   

ชนะเลิศ   การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ 
Impromptu Speech ม.๑-ม.๓  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

ด.ญ.ชุติกาญจน ์ ชูสุ่น 
   

ชนะเลิศ   การแข่งขัน Multi Skills 
Competition ม.๑-ม.๓  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

ด.ญ.กฤษณา ดีค า 
 

รางวัลรองชนะเลิศ  การแข่งขันเทควันโด 
คัดตัวแทนประจ าเขตการศึกษา เขต ๗      
จ.กาญจนบุรี  

เขตการศึกษา เขต ๗ 

ด.ช.พชร ศรีสุวรรณ ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การแข่งขัน    
เทควันโด คัดตัวแทนประจ าเขตการศึกษา 
เขต ๗ จ.กาญจนบุรี  

เขตการศึกษา เขต ๗ 

ด.ช.ชาติสุทธิ อินสุวรรณ ์
ด.ช.ธัญตะวัน อิ่มทรัพย ์
ด.ช.นิรุทธ์ รางด ี

รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน เทควันโด 
ชิงแชมป์ ภาคกลางครั้งท่ี ๓ 

ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ ชมรมเซียน
เทควันโด 

ด.ช.มฒพล บังหลวง 
ด.ช.พชร ศรีสุวรรณ ์
ด.ญ.กฤษณา ดีค า 
ด.ญ.พรไพลิน โพธ์ิทอง 
ด.ช.พงศ์ปณต อรถักด ี

รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขัน เทควันโด ชิง
แชมป์ ภาคกลางครั้งท่ี ๓ 

ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ ชมรมเซียน
เทควันโด 

ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ 
ด.ช.ธีรภัทร ์สัจจาศลี 
ด.ญ.กณัฐิกา นาทา  
ด.ญ.พรชิตา จารอุปการะ 
ด.ญ.สัณหส์มร สุขสา 
ด.ญ.ปฏิพล สุขสา 

รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขัน เทควัน
โด ชิงแชมป์ ภาคกลางครั้งท่ี ๓ 

ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ ชมรมเซียน
เทควันโด 

 


