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ส�ำนักกำรศึกษำ
งานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้และระดับประเทศงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้และระดับประเทศ

สรุปเหรียญ ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ เทศบาลนครตรัง เหรียญรวมอันดับ ๑ ของภาคใต้สรุปเหรียญ ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ เทศบาลนครตรัง เหรียญรวมอันดับ ๑ ของภาคใต้

ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบจาก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบจาก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๕ ประจ�าปี ๒๕๖๒ ชุมทางทุ่งสงวิชาการ

เหรียญทองอันดับ ๑ ของภาคใต้ และเหรียญรวมอันดับ ๑ ของภาคใต้ 

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๔ ประจ�าปี ๒๕๖๑ สมิหลาวิชาการ

เหรียญทองอันดับ ๒ ของภาคใต้ และเหรียญรวมอันดับ ๒ ของภาคใต้

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ ประจ�าปี ๒๕๖๐ สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีวิชาการ

เหรียญทองอันดับ ๒ ของภาคใต้ และเหรียญรวมอันดับ ๑ ของภาคใต้

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๒ ประจ�าปี ๒๕๕๙ หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์

เหรียญทองอันดับ ๒ ของภาคใต้ และเหรียญรวมอันดับ ๑ ของภาคใต้

คว้าอันดับ ๒ ในมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๐ ประจ�าปี ๒๕๖๑ ระดับประเทศ

ภายใต้ชื่อ Smart Learning ณ จังหวัดภูเก็ต

คว้าอันดับ ๓ ในมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๑ ประจ�าปี ๒๕๖๒ ระดับประเทศ ร้อยเอ็ดวิชาการ

วำรสำร ๗ ปีทองของกำรศึกษำ เทศบำลนครตรัง2

ที ่ ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัย คณะ 
1 นายจิรายุ  ทองขาว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสุราษฎร์

ธานี) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

2 นายกษิติพงศ์  สินไชย มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา) คณะนิติศาสตร์  
3 นายจิณณพัต  แดงเรือง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) คณะเศรษฐศาสตร์ 
4 นายชยุตม์  ไกรเทพ มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา) คณะศึกษาศาสตร์  
5 นายปิยภักดิ์  ข่ายม่าน โรงเรียนจ่าอากาศ นักเรียนจ่าอากาศ 
6 นายเป็นธรรม  ทองขาว มหาวิทยาลัยรามค าแหง (กรุงเทพฯ) คณะนิติศาสตร์ 
7 นายภาณุพงศ์  ขุนจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) คณะแพทยศาสตร์  
8 นายภูมิพัฒน์  สุขพิบูลย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
9 นายยศวัจน์  จันทร์จารุกุลกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา) คณะนิติศาสตร์    
10 นายรณกร  จันแก้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส านักวิชาสหเวชศาสตร์  
11 นายอรัณย์  โร้ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระ

นครเหนือ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์   

12 นายกิตติเชษฐ์  ยิ่งโสภณพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
13 นายทิวทัศน์  ศรีจันทร์ทอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นักเรียนเตรียมทหาร 
14 นางสาวนภาทิพย์  วรรณบวร มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา) คณะศึกษาศาสตร์  
15 นางสาวนรีกานต์  บุญมี มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา) คณะศึกษาศาสตร ์
16 นางสาวกฤติยาภรณ์  ปรางหมู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู   
17 นางสาวกัลปังหา  กังงา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบัญช ี
18 นางสาวฐิตาภา  เดชาทัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) คณะอุตสาหกรรมเกษตร   
19 นางสาวธัญญารตัน์  หนูนิล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) คณะพยาบาลศาสตร์   
20 นางสาวธันยธรณ์  วัฒนเมธาวี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) คณะวิทยาศาสตร์  
21 นางสาวพนิดา  ศิริ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
22 นางสาวพรรณรมน  จิตร์พาณิชย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) คณะนิติศาสตร์   
23 นางสาวพิชญา  รัตนเมธีวรกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 
24 นางสาวพิชยา  ด าจุติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 
25 นางสาวภัสรานันท์  ร านา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) คณะเศรษฐศาสตร์   
26 นางสาวมณฑาณี  ชูสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะครุศาสตร์  
27 นางสาววันวิสาข ์ จันทร์มีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (นครปฐม) คณะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
28 นางสาวศศิชา  เลอธนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(วิทยาเขตระยอง) 
คณะบริหารธุรกิจ  

29 นางสาวสุพรรณกิา  สิทธิพิสัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ตรัง) คณะรัฐศาสตร์  
30 นายนวัช  สรราย มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา) คณะศึกษาศาสตร์  
31 นายอนุวัฒน์  แก้วละเอียด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู 
32 นายมานะ  จันทร์แดง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) คณะศึกษาศาสตร ์
33 นายทศพล  เรื่อศรีจันทร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์   
34 นายกชกร  ชุมพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะรัฐศาสตร์  

35 นายณพงศ์ภัทร  สุรัติศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) คณะวิทยาการจัดการ  
36 นายธีธัช  เพชรสนั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต

ตรัง 
คณะวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

37 นายนพไท  ชัยศิริ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์  
38 นายพุทธิวัฒน์  จันทร์จารุกุลกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา) คณะนิติศาสตร์  
39 นายวิชญ์พล  นิติรัฐสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  
40 นางสาวประกายแก้ว  สุขสง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตตรัง) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  
41 นางสาวศศินา  จันทร์ด้วง มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
42 นางสาวณชิกานต์  ขวัญดี มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา) คณะศึกษาศาสตร ์
43 นางสาวณัฐกานต์  เหมือนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  
44 นางสาวดวงเดือน  ทิวะโร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตตรัง) คณะพาณิชยศาสตร์เเละการจัดการ  
45 นางสาวขนิษฐา  ธรรมสุทธิไพศาล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะสถาบันพัฒนาบุคคลากรการบิน(อินเตอร์)   
46 นางสาวจินตพร  ด าเกาะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) คณะศิลปศาสตร์  
47 นางสาวชญานิศ  กังงา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบัญชี   
48 นางสาวฐนิดา  พันจิตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) คณะวิทยาการจัดการ   
49 นางสาวณัฐณิชา  ฤทธิมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(วิทยาเขตระยอง) 
คณะบริหารธุรกิจ  

50 นางสาวนภสร  ช่วยศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม) 

คณะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

51 นางสาวปริสสา  ยิ่งยงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  
52 นางสาวปาณิสรา  ขันเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(วิทยาเขตระยอง) 
คณะบริหารธุรกิจ  

53 นางสาวปุญญิศา  สั้นเต้ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) คณะศิลปศาสตร์  
54 นางสาวพรกนก  แซ่อ๋อง มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์  
55 นางสาวพิชญา  แพรกหา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) คณะนิติศาสตร์ 
56 นางสาวพิสินี  ศรีษะน้อย มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
57 นางสาวยลดา  งามวิวัฒน์อนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ศูนย์การศึกษา

จังหวัดนครปฐม) 
คณะวิทยาลัยนานาชาติ  

58 นางสาวสิริภัทร  ทองไสย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส านักวิชาการจัดการ  
59 นางสาวโสภิตา  แต้มประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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โรงเรียนเทศบำล ๑ (สังขวิทย์)โรงเรียนเทศบำล ๑ (สังขวิทย์)

รางวัลสถานศึกษา และนักเรียนรางวัลรางวัลสถานศึกษา และนักเรียนรางวัล
พระราชทาน ประจ�าปี ๒๕๖๑พระราชทาน ประจ�าปี ๒๕๖๑

รางวัลสถานศึกษา และนักเรียนรางวัลสถานศึกษา และนักเรียน
รางวัลพระราชทาน ประจ�าปี ๒๕๖๑รางวัลพระราชทาน ประจ�าปี ๒๕๖๑

รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจ�าปี ๒๕๖๑รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจ�าปี ๒๕๖๑

นายจิรการ  ใจศิริ
นกัเรยีนรางวลัพระราชทาน ประจ�าปี ๒๕๖๑

นายมงคลชยั  ณ นคร
รางวลัเยาวชนดเีด่น ประจ�าปี ๒๕๖๑

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนผ่านการประเมิน
โครงการสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม

รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอลรุ่น ๑๒ ปี
คอซิมบี้เกมส์ ประจ�าปี ๒๕๖๒

รางวลัชนะเลศิกฬีาฟุตบอลรุน่ ๑๒ ปี
นครตรงัคพั ประจ�าปี ๒๕๕๘

รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอลรุ่น ๑๒ ปี 
ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน
ระดับจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๕๙

รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอลรุ่น ๑๔ ปี
คอซิมบี้เกมส์ ประจ�าปี ๒๕๖๐

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาฟุตซอลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาฟุตซอล
รุ่น ๑๔ ปี กีฬานักเรียนรุ่น ๑๔ ปี กีฬานักเรียน

องค์กรปกครองท้องถิ่น ประจ�าปี ๒๕๖๐องค์กรปกครองท้องถิ่น ประจ�าปี ๒๕๖๐

รางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์นานาชาติรางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์นานาชาติ รางวัลชนะเลิศโครงงานสุขศึกษารางวัลชนะเลิศโครงงานสุขศึกษา

พลศึกษาระดับประเทศ ประจ�าปี ๒๕๖๑พลศึกษาระดับประเทศ ประจ�าปี ๒๕๖๑

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาหมากรุก รุ่น ๑๔ ปีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาหมากรุก รุ่น ๑๔ ปี

กีฬานักเรียนองค์ปกครองท้องถิ่น ประจ�าปี ๒๕๖๐กีฬานักเรียนองค์ปกครองท้องถิ่น ประจ�าปี ๒๕๖๐

รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอลสันนิบาตรางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอลสันนิบาต
ประจ�าปี ๒๕๖๒ประจ�าปี ๒๕๖๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาฟุตซอลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาฟุตซอล
รุ่นอายุ ๑๖ ปี กีฬานักเรียนองค์กรปกครองรุ่นอายุ ๑๖ ปี กีฬานักเรียนองค์กรปกครอง

ท้องถิ่นระดับภาคใต้ ประจ�าปี ๒๕๖๑ท้องถิ่นระดับภาคใต้ ประจ�าปี ๒๕๖๑

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑ กฬีาวอลเลย์บอลรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑ กฬีาวอลเลย์บอล
รุน่ ๑๒ ปี หญงิกฬีานกัเรยีนองค์กรปกครองรุน่ ๑๒ ปี หญงิกฬีานกัเรยีนองค์กรปกครอง

ท้องถิน่ระดบัประเทศ ประจ�าปี ๒๕๖๐ท้องถิน่ระดบัประเทศ ประจ�าปี ๒๕๖๐

รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ ๑ กีฬาฟุตบอลรางวลัรองชนะเลศิอนัดับ ๑ กีฬาฟุตบอล
รุน่ ๑๒ ปี ฟตุบอลเยาวชนและประชาชนรุน่ ๑๒ ปี ฟตุบอลเยาวชนและประชาชน

ระดบัภาคใต้ ประจ�าปี ๒๕๕๙ระดบัภาคใต้ ประจ�าปี ๒๕๕๙
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โรงเรียนเทศบำล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)โรงเรียนเทศบำล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คนเก่งเวทีวิชาการคนเก่งเวทีวิชาการ

คนเก่งกะพังสุรินทร์คนเก่งกะพังสุรินทร์

ศิษย์เก่าคนเก่งศิษย์เก่าคนเก่ง

ศิษย์เก่าที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูคืนถิ่น วิชาภาษาไทยศิษย์เก่าที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูคืนถิ่น วิชาภาษาไทย

๑. นายทิวทัศน์  ศรีจันทร์ทอง นักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐๑. นายทิวทัศน์  ศรีจันทร์ทอง นักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒. นางสาวพมิพศิา ก้องกติต์ไพศาล นกัเรยีนนายร้อยต�ารวจหญงิ ปีการศกึษา ๒๕๖๐๒. นางสาวพมิพศิา ก้องกติต์ไพศาล นกัเรยีนนายร้อยต�ารวจหญงิ ปีการศกึษา ๒๕๖๐
๓. นายพลศรุต  แสงแก้ว นักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๑๓. นายพลศรุต  แสงแก้ว นักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๔. นางสาวปัทมวรรณ  ปานแก้ว ทุนจุฬาชนบท คณะอักษรศาสตร์ ๔. นางสาวปัทมวรรณ  ปานแก้ว ทุนจุฬาชนบท คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๕. นายภานุพงศ์  ขุนจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ๕. นายภานุพงศ์  ขุนจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ปีการศึกษา ๒๕๖๐

นายวศินภัทร์ หนูพินิจ  ได้รับรางวัลชนะเลิศนายวศินภัทร์ หนูพินิจ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ

อนัดบัท่ี ๒ กจิกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย อนัดบัท่ี ๒ กจิกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 

ระดบัชัน้ ม.๑–๓ งานมหกรรมวชิาการการศกึษาระดบัชัน้ ม.๑–๓ งานมหกรรมวชิาการการศกึษา

ท้องถิ่นระดับประเทศ ประจ�าปี ๒๕๖๒ท้องถิ่นระดับประเทศ ประจ�าปี ๒๕๖๒

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ทีผ่่านการคดัเลือกได้เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ทีผ่่านการคดัเลือกได้เป็น
นักเรียนแลกเปลี่ยนไปศึกษาที่ต่างประเทศเป็นเวลา ๑ ปี ในนักเรียนแลกเปลี่ยนไปศึกษาที่ต่างประเทศเป็นเวลา ๑ ปี ใน
ปี ๒๕๖๒ จ�านวน ๒ คนคอื นางสาวกติตญิา จรงิจติร ไปปี ๒๕๖๒ จ�านวน ๒ คนคอื นางสาวกติตญิา จรงิจติร ไป
ประเทศอติาล ีและ นางสาวมาตา พรหมมงคลกุล ไปประเทศประเทศอติาล ีและ นางสาวมาตา พรหมมงคลกุล ไปประเทศ
เยอรมนัเยอรมนั

นางสาวโปรดปราน จันเซ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ นางสาวโปรดปราน จันเซ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

ได ้รับการคัดเลือกเป ็นนักเรียนทุนมูลนิธิ เอเอฟเอส ได ้รับการคัดเลือกเป ็นนักเรียนทุนมูลนิธิ เอเอฟเอส 

ประเทศไทย ทุนเต็มจ�านวน โครงการเอเอฟเอสเพื่อการประเทศไทย ทุนเต็มจ�านวน โครงการเอเอฟเอสเพื่อการ

ศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา ๑ ปีศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา ๑ ปี

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รบัรางวัลนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รบัรางวัล

ชนะเลศิ การประกวดหนงัสัน้วทิยาศาสตร์  รางวลัชนะเลศิ การประกวดหนงัสัน้วทิยาศาสตร์  รางวลั      

ช่อศรีตรัง ประจ�าปี ๒๕๖๑ และได้รับรางวัลช่อศรีตรัง ประจ�าปี ๒๕๖๑ และได้รับรางวัล

รองชนะเลศิ อนัดบัที ่๒ ประจ�าปี ๒๕๖๒ จัดโดย รองชนะเลศิ อนัดบัที ่๒ ประจ�าปี ๒๕๖๒ จัดโดย 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  

วิทยาเขตหาดใหญ่วิทยาเขตหาดใหญ่

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้

รบัรางวลัชนะเลิศ (ทมีชายล้วน) กจิกรรมรบัรางวลัชนะเลิศ (ทมีชายล้วน) กจิกรรม

การประกวด สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระการประกวด สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ

รัตนตรัยท�านองสรภัญญะ ประจ�าป  ี รัตนตรัยท�านองสรภัญญะ ประจ�าป  ี 

๒๕๖๒๒๕๖๒

นางสาวทวิารตัน์  ด้วนเลก็ ได้รบัรางวลัชนะเลศิ กจิกรรมนางสาวทวิารตัน์  ด้วนเลก็ ได้รบัรางวลัชนะเลศิ กจิกรรม
การแข่งขนั อ่านท�านองเสนาะ โครงการประกวดทักษะการแข่งขนั อ่านท�านองเสนาะ โครงการประกวดทักษะ
การใช้ภาษาไทย ระดับมธัยมศกึษา ภาคใต้ ชงิถ้วยรางวลัการใช้ภาษาไทย ระดับมธัยมศกึษา ภาคใต้ ชงิถ้วยรางวลั
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ ประจ�าปี ๒๕๖๒, ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๐พระเทพรตันราชสดุาฯ ประจ�าปี ๒๕๖๒, ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๐

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลศิ อนัดบั ๑ การแข่งขนัตอบค�าถาม สารานกุรมไทย  ชนะเลศิ อนัดบั ๑ การแข่งขนัตอบค�าถาม สารานกุรมไทย  

ส�าหรบัเยาวชนฯ ครัง้ที ่๒๔ ประจ�าปี  ๒๕๖๑ ระดบัภาคใต้  ส�าหรบัเยาวชนฯ ครัง้ที ่๒๔ ประจ�าปี  ๒๕๖๑ ระดบัภาคใต้  

จัดโดยสโมสรไลออนส์ สากลภาค ๓๑๐ บีจัดโดยสโมสรไลออนส์ สากลภาค ๓๑๐ บี

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

๖. นางสาวพนดิา  ศริ ิคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลัยลกัษณ์ ปีการศกึษา ๖. นางสาวพนดิา  ศริ ิคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลัยลกัษณ์ ปีการศกึษา 
๒๕๖๐๒๕๖๐
๗. นางสาวศศิชา อุยสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์๗. นางสาวศศิชา อุยสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๘. นางสาวพิมพ์มาดา ตรียาพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ปีการ๘. นางสาวพิมพ์มาดา ตรียาพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ปีการ
ศึกษา ๒๕๖๑ศึกษา ๒๕๖๑

๑. นางสาวโยษติา  พลวฒัน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙๑. นางสาวโยษติา  พลวฒัน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๒. นางสาวสวุนนัท์  รญัวาศร ีปีการศึกษา ๒๕๕๙๒. นางสาวสวุนนัท์  รญัวาศร ีปีการศึกษา ๒๕๕๙

๓. นางสาวพิชามญช์  ท่าจนี ปีการศึกษา ๒๕๖๐๓. นางสาวพิชามญช์  ท่าจนี ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๔. นางสาวมณฑาณี  ชสูวุรรณ ปีการศึกษา ๒๕๖๑๔. นางสาวมณฑาณี  ชสูวุรรณ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑ ๒ ๓ ๔
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โรงเรียนเทศบำล ๓ (บ้ำนนำตำล่วง)โรงเรียนเทศบำล ๓ (บ้ำนนำตำล่วง)

โรงเรียนรางวัลพระราชทานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

ระดับก่อนประถมศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ขนาดเล็ก ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗

   นางสาวสมร ปานแจ่ม ต�าแหน่ง    นางสาวสมร ปานแจ่ม ต�าแหน่ง 

ครูวิทยฐานะ ครูช�านาญการพิเศษครูวิทยฐานะ ครูช�านาญการพิเศษ

ได ้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน ได ้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 

การแข ่งขันสื่อนวัตกรรมครูภาษาการแข ่งขันสื่อนวัตกรรมครูภาษา

อังกฤษ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษา

ต่างประเทศ งานมหกรรมการจัดการต่างประเทศ งานมหกรรมการจัดการ

ศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ณ จังหวัดศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ณ จังหวัด

ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด

     เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เนาวโคอักษร นักเรียน     เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เนาวโคอักษร นักเรียนชัน้ชัน้

ประถมศกึษาปีที ่๕ เป็นตวัแทนเทศบาลนครตรงัประถมศกึษาปีที ่๕ เป็นตวัแทนเทศบาลนครตรงั

เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 

ระดับประเทศ ประจ�าป ีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับประเทศ ประจ�าป ีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ จังหวัดร้อยเอ็ดณ จังหวัดร้อยเอ็ด

    การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๕ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช     การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๕ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ได้รับ ๗ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน ๔ เหรียญทองแดง และเข้าร่วม ๑ รายการ ได้รับ ๗ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน ๔ เหรียญทองแดง และเข้าร่วม ๑ รายการ 

การแข่งขันกีฬาสายรุ้งเกมส์ ๒๕๖๒การแข่งขันกีฬาสายรุ้งเกมส์ ๒๕๖๒

- ชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาเทเบิลเทนนิสรุ่น อายุ ๑๒ ปี- ชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาเทเบิลเทนนิสรุ่น อายุ ๑๒ ปี

- ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑาชาย รุ่นอายุ ๘ ปี และรุ่นอายุ ๑๐ ปี- ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑาชาย รุ่นอายุ ๘ ปี และรุ่นอายุ ๑๐ ปี

- รองชนะเลิศอันดับ ๒ ฟุตบอล รุ่นอายุ ๘ ปี รุ่นอายุ ๑๐ ปี และรุ่นอายุ ๑๒ ปี- รองชนะเลิศอันดับ ๒ ฟุตบอล รุ่นอายุ ๘ ปี รุ่นอายุ ๑๐ ปี และรุ่นอายุ ๑๒ ปี

ได้รับเหรียญรางวัล  ๑๘ เหรียญทอง ๑๙ เหรียญเงิน  ๒๐ เหรียญทองแดงได้รับเหรียญรางวัล  ๑๘ เหรียญทอง ๑๙ เหรียญเงิน  ๒๐ เหรียญทองแดง

โรงเรียนรางวัลพระราชทานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

ระดับประถมศึกษาระดับประถมศึกษา

ขนาดใหญ่ ประจ�าปีการศึกษา๒๕๕๓ขนาดใหญ่ ประจ�าปีการศึกษา๒๕๕๓

โรงเรียนรางวัลพระราชทานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

ระดับก่อนประถมศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

ขนาดใหญ่ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๔๗ขนาดใหญ่ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๔๗

นักเรียนรางวัลพระราชทานนักเรียนรางวัลพระราชทาน

ระดับประถมศึกษาขนาดกลางระดับประถมศึกษาขนาดกลาง

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙
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งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑
      นกัเรยีนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภมิู) ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากงานประดษิฐ์เศษวสัดุนกัเรยีนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภมิู) ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากงานประดษิฐ์เศษวสัด ุ 
เนือ่งในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน่ ระดบัประเทศ ครัง้ที ่๑๑ ณ เทศบาลเมอืงร้อยเอด็เนือ่งในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน่ ระดบัประเทศ ครัง้ที ่๑๑ ณ เทศบาลเมอืงร้อยเอด็  
จ.ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  จ.ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  
   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่
   ๑. เด็กชายสุรการ ไกรเทพ ๒. เด็กชายธีร์นฤเบศร์ เปาะทอง ๓. เด็กหญิงวาสนา ทองรักษ์   ๑. เด็กชายสุรการ ไกรเทพ ๒. เด็กชายธีร์นฤเบศร์ เปาะทอง ๓. เด็กหญิงวาสนา ทองรักษ์
   ครูผู้ฝึกซ้อม   ครูผู้ฝึกซ้อม
   ๑. นางณัชชา ชูเนตร์ ๒. นางลดาวัลย์ อินพฤกษา   ๑. นางณัชชา ชูเนตร์ ๒. นางลดาวัลย์ อินพฤกษา
   อ�านวยการฝึกซ้อมโดย นายโชติวรรธน์ มุสิกะชะนะ ผู้อ�านวยการสถานศึกษา   อ�านวยการฝึกซ้อมโดย นายโชติวรรธน์ มุสิกะชะนะ ผู้อ�านวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบำล ๔ (วัดมัชฌิมภูมิ)โรงเรียนเทศบำล ๔ (วัดมัชฌิมภูมิ)

รางวัลความภาคภูมิใจด้านกีฬาและวิชาการรางวัลความภาคภูมิใจด้านกีฬาและวิชาการ
  - นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภูมิ) ได้รับรางวัลรอง- นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภูมิ) ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลศิ อนัดบั ๒ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย และรางวลัรองชนะเลศิ อันดบั ๒ ชนะเลศิ อนัดบั ๒ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย และรางวลัรองชนะเลศิ อันดบั ๒ 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง จากการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อกะทู้ คัพ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง จากการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อกะทู้ คัพ 
ครั้งที่ ๑ (ร้อยปีร้อยดวงใจ) ประจ�าปี ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๑–๓ ครั้งที่ ๑ (ร้อยปีร้อยดวงใจ) ประจ�าปี ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๑–๓ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้ จังหวัดภูเก็ตรางวัล มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้ จังหวัดภูเก็ตรางวัล 
 - นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภูมิ) ได้รับรางวัล - นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภูมิ) ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ รุ่นอายุ ๑๒ ปี ชาย ทีม B รองชนะเลิศ อันดับ ๑ อายุ ๑๒ ปี ทีม ชนะเลิศ รุ่นอายุ ๑๒ ปี ชาย ทีม B รองชนะเลิศ อันดับ ๑ อายุ ๑๒ ปี ทีม 
C รองชนะเลิศ อันดับ ๒ อายุ ๑๒ ปี ทีม B ชนะเลิศ รุ่นอายุ ๑๕ ปี หญิง C รองชนะเลิศ อันดับ ๒ อายุ ๑๒ ปี ทีม B ชนะเลิศ รุ่นอายุ ๑๕ ปี หญิง 
ทีม A รองชนะเลิศ อันดับ ๑ อายุ ๑๒ ปี ทีม C รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทีม A รองชนะเลิศ อันดับ ๑ อายุ ๑๒ ปี ทีม C รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
กีฬาเซปักตะกร้อ อายุ ๑๒ ปี ทีม B จากการแข่งขันเซปักตะกร้อ กีฬากีฬาเซปักตะกร้อ อายุ ๑๒ ปี ทีม B จากการแข่งขันเซปักตะกร้อ กีฬา
นักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียน จังหวัดตรัง วันที่ ๑๓ - ๑๖  สิงหาคม นักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียน จังหวัดตรัง วันที่ ๑๓ - ๑๖  สิงหาคม 
๒๕๖๒ ณ โรงยิมตะกร้อ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ๒ (ทุ่งแจ้ง)๒๕๖๒ ณ โรงยิมตะกร้อ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ๒ (ทุ่งแจ้ง)
 - นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภูมิ) ได้รับรางวัล  - นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภูมิ) ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ รุ ่นอายุ ๑๒ ปี ชาย รางวัล ชนะเลิศ รุ ่นอายุ ๑๒ ปี หญิงชนะเลิศ รุ ่นอายุ ๑๒ ปี ชาย รางวัล ชนะเลิศ รุ ่นอายุ ๑๒ ปี หญิง  
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อบจ.ตรัง คัพ ครั้งที่ ๔ ประจ�าปี ๒๕๖๒ วันการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อบจ.ตรัง คัพ ครั้งที่ ๔ ประจ�าปี ๒๕๖๒ วัน
ที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงยิมสนามกีฬาเซปักตะกร้อ (ทุ่งแจ้ง)ที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงยิมสนามกีฬาเซปักตะกร้อ (ทุ่งแจ้ง)

โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนโครงการส่งเสริมการจัดกระบวน

การเรียนการสอนบริหารตามหลักการเรียนการสอนบริหารตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“สถานศึกษาพอเพียง“สถานศึกษาพอเพียง

สู่ศูนย์การเรียนรู้สู่ศูนย์การเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”เศรษฐกิจพอเพียง”
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โรงเรียนเทศบำล ๕ (วัดควนขัน)โรงเรียนเทศบำล ๕ (วัดควนขัน)

สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐาน ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วมสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐาน ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับทองระดับทอง

โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
(Local Sufficiency (Local Sufficiency 

School : LSS) School : LSS) 

โรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School)(Zero Waste School)

ระดับดีเยี่ยมระดับดีเยี่ยม

โรงเรียนตัวอย่างวิถีพอเพียงโรงเรียนตัวอย่างวิถีพอเพียง

งานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.๔-๖งานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.๔-๖
รางวัลระดับภาค และระดับประเทศรางวัลระดับภาค และระดับประเทศ

กีฬาเปตองกีฬาเปตอง
รางวัลระดับภาค และระดับประเทศรางวัลระดับภาค และระดับประเทศ

แกะสลักผักผลไม้ ป.๔-๖แกะสลักผักผลไม้ ป.๔-๖
รางวัลระดับภาค และระดับประเทศรางวัลระดับภาค และระดับประเทศ

โครงงานคณิตศาสตร์ ป.๔-๖โครงงานคณิตศาสตร์ ป.๔-๖
รางวัลระดับภาค และระดับประเทศรางวัลระดับภาค และระดับประเทศ

สวดมนต์หมู่ท�านองสรภัญญะสวดมนต์หมู่ท�านองสรภัญญะ
รางวัลระดับจังหวัด และระดับภาครางวัลระดับจังหวัด และระดับภาค

กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ป.๔-๖กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ป.๔-๖
รางวัลระดับภาค และระดับประเทศรางวัลระดับภาค และระดับประเทศ
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โรงเรียนเทศบำล ๖ (วัดตันตยำภิรม)โรงเรียนเทศบำล ๖ (วัดตันตยำภิรม)
ผลงานวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นผลงานวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รูปแบบการบริหารงาน  WT๒S  Modelรูปแบบการบริหารงาน  WT๒S  Model

Best  PracticeBest  Practice
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
การประกวดเล่านิทานพื้นบ้านภาคใต้ ระดับชั้น ป.๑-๓การประกวดเล่านิทานพื้นบ้านภาคใต้ ระดับชั้น ป.๑-๓

นายวสันต์  ว่องทรง ม.๕นายวสันต์  ว่องทรง ม.๕

ห้องศิลป์อาชพีสร้างสรรค์(กฬีา) ห้องศิลป์อาชพีสร้างสรรค์(กฬีา) 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

รายการ Singha Badminton รายการ Singha Badminton 

Challenge ๒๐๑๙Challenge ๒๐๑๙

น.ส. พรศิริ ชัยวิเศษ ม. ๕น.ส. พรศิริ ชัยวิเศษ ม. ๕

ห้องศิลป์อาชีพสร้างสรรค์ (กีฬา) ห้องศิลป์อาชีพสร้างสรรค์ (กีฬา) 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  

แบดบินตัน ประเภท หญิงเดี่ยวแบดบินตัน ประเภท หญิงเดี่ยว

รายการ Sports Hero แห่งชาติ รายการ Sports Hero แห่งชาติ 

ครั้งที่๒ “ฉลามชลเกมส์”ครั้งที่๒ “ฉลามชลเกมส์”

นายชัยวัฒน์ หลักดี  ม. ๕นายชัยวัฒน์ หลักดี  ม. ๕

ห้องศิลป์อาชีพสร้างสรรค์ (กีฬา) ห้องศิลป์อาชีพสร้างสรรค์ (กีฬา) 

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ กีฬาจักรยาน รองชนะเลิศ อันดับ ๒ กีฬาจักรยาน 

ทีมสปริ้น ในรายการแข่งขันกีฬาทีมสปริ้น ในรายการแข่งขันกีฬา

เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕

“บุรีรัมย์เกมส์”“บุรีรัมย์เกมส์”

เหรียญทอง อันดับ ๘เหรียญทอง อันดับ ๘

กิจกรรมโครงงานศิลปะ ม.๔-๖กิจกรรมโครงงานศิลปะ ม.๔-๖

ด.ญ.ภาวิกา  สั้นเต้งด.ญ.ภาวิกา  สั้นเต้ง
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิน่ระดบัประเทศคนเก่งในโรงเรียนท้องถิน่ระดบัประเทศ

รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน 
ท�าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพท�าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

มหกรรมความสามารถทางศิลปมหกรรมความสามารถทางศิลป
หัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ระดับภาคใต้มัธยมศึกษา ระดับภาคใต้

การประกวดบรรยายธรรมการประกวดบรรยายธรรม
ระดับจังหวัดระดับจังหวัด

ด.ญ.พัชรวลัย ทองศิริธนศักดิ์ด.ญ.พัชรวลัย ทองศิริธนศักดิ์
ป.๓/๓ รางวัลชนะเลิศ ช่วงชั้นที่ ๑ป.๓/๓ รางวัลชนะเลิศ ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง อันดับ ๖เหรียญทอง อันดับ ๖
กิจกรรมโครงงานสุขศึกษา ป.๔-๖กิจกรรมโครงงานสุขศึกษา ป.๔-๖

โครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมโครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและ
นันทนาการ ในเด็กประถมศึกษานันทนาการ ในเด็กประถมศึกษา

ตามนโยบายลดเวลาเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ระดับภาคใต้เพิ่มเวลารู้ ระดับภาคใต้

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑

กิจกรรมวาดภาพระบายสีกิจกรรมวาดภาพระบายสี
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โรงเรียนเทศบำล ๗ (วัดประสิทธิชัย)โรงเรียนเทศบำล ๗ (วัดประสิทธิชัย)
สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชุมทางทุ่งสงวิชาการสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชุมทางทุ่งสงวิชาการ

เดก็ชายธญัวรตัม์  ป้ันทอง เดก็ชายธญัวรตัม์  ป้ันทอง รางวัลเหรียญทองรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ ๑รองชนะเลิศอันดับ ๑ แข่งขันคิดเร็ว ป.๑-๓ แข่งขันคิดเร็ว ป.๑-๓

รางวลัเหรยีญทองรางวลัเหรยีญทอง แข่งขันโครงงานอาชีพ ป.๔-๖ แข่งขันโครงงานอาชีพ ป.๔-๖
เดก็ชายสภุทัรชัย  ชุมนมุ เดก็หญิงกนษิฐา  รตันบรุี  เดก็ชายสภุทัรชัย  ชุมนมุ เดก็หญิงกนษิฐา  รตันบรุี  

เดก็หญิงพชิญาภัค  ทองเต็ม เดก็หญิงพชิญาภัค  ทองเต็ม 

กรฑีา เหรยีญทองแดง วิง่ ๘๐ เมตร  ๑๐ ปีชายกรฑีา เหรยีญทองแดง วิง่ ๘๐ เมตร  ๑๐ ปีชาย

กฬีาเปตอง ๒ เหรยีญทอง ๓ เหรยีญเงิน ๑ เหรียญทองแดงกฬีาเปตอง ๒ เหรยีญทอง ๓ เหรยีญเงิน ๑ เหรียญทองแดง

กฬีาสายรุง้เกมส์ ครัง้ท่ี ๓๗ ประจ�าปี ๒๕๖๒กฬีาสายรุง้เกมส์ ครัง้ท่ี ๓๗ ประจ�าปี ๒๕๖๒

ผลแข่งขนัเปตอง รุน่ ๑๒ คอซมิบีเ้กมส์ ประจ�าปี ๖๒ผลแข่งขนัเปตอง รุน่ ๑๒ คอซมิบีเ้กมส์ ประจ�าปี ๖๒
เหรยีญทองแดงเหรยีญทองแดง ประเภทเด่ียว  ด.ญ.โสมประภา ซุน่ส้ัน ประเภทเด่ียว  ด.ญ.โสมประภา ซุน่ส้ัน
เหรยีญทองแดงเหรยีญทองแดง ประเภทคู ่ด.ช.ณฐัวฒุ ิราชสงัข์ ด.ช.เอกวฒิุ วชิยั ประเภทคู ่ด.ช.ณฐัวฒุ ิราชสงัข์ ด.ช.เอกวฒิุ วชิยั
เหรยีญทองแดงเหรยีญทองแดง ประเภททมี  ประเภททมี 
ด.ช.ธนกร สกุกล�า่ ด.ช.ปฐนนท์ หนสูม ด.ช.ชิติพัทธ์ จิวตระกลูด.ช.ธนกร สกุกล�า่ ด.ช.ปฐนนท์ หนสูม ด.ช.ชิติพัทธ์ จิวตระกลู

เด็กชายเทวฤทธิ์ ทองแท้ เด็กหญิงปณิชา ชูโชติเด็กชายเทวฤทธิ์ ทองแท้ เด็กหญิงปณิชา ชูโชติ
รางวัลเหรียญทองแดง อันดับ ๕ รางวัลเหรียญทองแดง อันดับ ๕ 

แข่งขันอจัรยิภาพทางสงัคม ระดบัชัน้ ป.๑- ป.๓แข่งขันอจัรยิภาพทางสงัคม ระดบัชัน้ ป.๑- ป.๓

รางวัลเหรียญเงินรางวัลเหรียญเงิน แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖ แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖
เด็กชายณัฐวัฒน์  กล่อมพงษ์ เด็กชายอธิชนม์  เทพหยอมเด็กชายณัฐวัฒน์  กล่อมพงษ์ เด็กชายอธิชนม์  เทพหยอม

เด็กหญิงสุภาวรรณ  รัตนสุวรรณ  เด็กหญิงสุภาวรรณ  รัตนสุวรรณ  
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โครงการประชมุผู้ปกครองนกัเรยีนของสถานศกึษาในสังกดัเทศบาลนครตรงั โครงการประชมุผู้ปกครองนกัเรยีนของสถานศกึษาในสังกดัเทศบาลนครตรงั 

โรงเรยีนเทศบาล ๘ (อนบุาลฝันทีเ่ป็นจรงิ) ภาคเรยีนที ่๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๒โรงเรยีนเทศบาล ๘ (อนบุาลฝันทีเ่ป็นจรงิ) ภาคเรยีนที ่๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๒

รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ ฮูล่าฮูปประกอบเพลง ปฐมวัยรับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ ฮูล่าฮูปประกอบเพลง ปฐมวัย

รายการแข่งขนัทักษะวิชาการ ระดบัภาคใต้ครัง้ที ่๑๕ ชมุทางทุ่งสงวชิาการรายการแข่งขนัทักษะวิชาการ ระดบัภาคใต้ครัง้ที ่๑๕ ชมุทางทุ่งสงวชิาการ

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครตรัง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครตรัง 

ให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยเบื้องต้นแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยเบื้องต้นแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม

กิจกรรม Little Master Chef & Exclusive Workshopกิจกรรม Little Master Chef & Exclusive Workshop

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รบัรางวลัชนะเลิศเหรยีญทอง การแข่งขนัฮลู่าฮปู ประกอบเพลง ระดบัปฐมวยัรบัรางวลัชนะเลิศเหรยีญทอง การแข่งขนัฮลู่าฮปู ประกอบเพลง ระดบัปฐมวยั

 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการเรยีนรูน้อกสถานทีป่ระจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๒ ณ บ้านปันสขุโครงการเรยีนรูน้อกสถานทีป่ระจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๒ ณ บ้านปันสขุ

ต�าบลน�า้ผุด จงัหวดัตรงั ระหว่างวนัที ่๔-๕ กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๒ต�าบลน�า้ผุด จงัหวดัตรงั ระหว่างวนัที ่๔-๕ กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๒

วงโยธวาทิต โรงเรยีนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันท่ีเป็นจรงิ)วงโยธวาทิต โรงเรยีนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันท่ีเป็นจรงิ)

 น�านักกฬีา ของ YEC ฟตุบอลสานสมัพนัธ์ ภาคใต้ ลงสนามในพธีิเปิด น�านักกฬีา ของ YEC ฟตุบอลสานสมัพนัธ์ ภาคใต้ ลงสนามในพธีิเปิด

กจิกรรมค่ายหนูน้อยนักคดิ ปีการศกึษา ๒๕๖๒กจิกรรมค่ายหนูน้อยนักคดิ ปีการศกึษา ๒๕๖๒

ร่วมงานชุมนุมลูกเสือส�ารองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ จังหวัดตรังร่วมงานชุมนุมลูกเสือส�ารองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ จังหวัดตรัง

ระหว่างวนัที ่๕-๖ สงิหาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสอืไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ(ทะเลสองห้อง)ระหว่างวนัที ่๕-๖ สงิหาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสอืไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ(ทะเลสองห้อง)

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑา และขบวนพาเหรดร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑา และขบวนพาเหรด

กีฬาสายรุ้งเกมส์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒กีฬาสายรุ้งเกมส์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 

กีฬาฟุตบอลอนุบาล การแข่งขันกีฬาสายรุ้งเกมส์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒กีฬาฟุตบอลอนุบาล การแข่งขันกีฬาสายรุ้งเกมส์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รบัรางวลัเหรยีญทองแดง อนัดบัท่ี ๔ ตอบปัญหาทางวทิยาศาสตร์ ป.๑-ป.๓รบัรางวลัเหรยีญทองแดง อนัดบัท่ี ๔ ตอบปัญหาทางวทิยาศาสตร์ ป.๑-ป.๓

รายการแข่งขันทักษะวชิาการ ระดบัภาคใต้ครัง้ท่ี ๑๕ ชุมทางทุ่งสงวชิาการรายการแข่งขันทักษะวชิาการ ระดบัภาคใต้ครัง้ท่ี ๑๕ ชุมทางทุ่งสงวชิาการ

รบัรางวลัชนะเลิศ เหรยีญทอง ในการแข่งขัน ป้ันดินน�า้มนั ระดับช้ัน ปฐมวยัรบัรางวลัชนะเลิศ เหรยีญทอง ในการแข่งขัน ป้ันดินน�า้มนั ระดับช้ัน ปฐมวยั

รายการแข่งขันทักษะวชิาการ ระดบัภาคใต้ครัง้ท่ี ๑๕ ชุมทางทุ่งสงวชิาการรายการแข่งขันทักษะวชิาการ ระดบัภาคใต้ครัง้ท่ี ๑๕ ชุมทางทุ่งสงวชิาการ

โรงเรียนเทศบำล ๘ (อนุบำลฝันที่เป็นจริง)โรงเรียนเทศบำล ๘ (อนุบำลฝันที่เป็นจริง)
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ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลนครตรังศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลนครตรัง

รางวลัชนะเลศิเหรยีญทอง กจิกรรมเดินตวัหนอนรางวลัชนะเลศิเหรยีญทอง กจิกรรมเดินตวัหนอน

ในงานทักษะทางวชิาการระดบัภาคใต้ครัง้ท่ี ๑๕/๒๕๖๒ เทศบาลเมอืงทุ่งสงในงานทักษะทางวชิาการระดบัภาคใต้ครัง้ท่ี ๑๕/๒๕๖๒ เทศบาลเมอืงทุ่งสง

รางวลัเหรยีญทองรองชนะเลิศอนัดบั ๒ กจิกรรมต่อเลโก้รางวลัเหรยีญทองรองชนะเลิศอนัดบั ๒ กจิกรรมต่อเลโก้

ในงานทักษะทางวชิาการระดบัภาคใต้ครัง้ท่ี ๑๕/๒๕๖๒ เทศบาลเมอืงทุ่งสงในงานทักษะทางวชิาการระดบัภาคใต้ครัง้ท่ี ๑๕/๒๕๖๒ เทศบาลเมอืงทุ่งสง

รางวลัชนะเลศิเหรยีญทอง กจิกรรมเริงเล่นเต้น Dancerรางวลัชนะเลศิเหรยีญทอง กจิกรรมเริงเล่นเต้น Dancer

ในงานทักษะทางวชิาการระดบัภาคใต้ครัง้ท่ี ๑๕/๒๕๖๒ เทศบาลเมอืงทุ่งสงในงานทักษะทางวชิาการระดบัภาคใต้ครัง้ท่ี ๑๕/๒๕๖๒ เทศบาลเมอืงทุ่งสง

รางวลัชนะเลศิเหรยีญทอง กจิกรรมฮูลาฮปูรางวลัชนะเลศิเหรยีญทอง กจิกรรมฮูลาฮปู

ในงานทักษะทางวชิาการระดบัภาคใต้ครัง้ท่ี ๑๕/๒๕๖๒ เทศบาลเมอืงทุ่งสงในงานทักษะทางวชิาการระดบัภาคใต้ครัง้ท่ี ๑๕/๒๕๖๒ เทศบาลเมอืงทุ่งสง

รางวลัชนะเลศิเหรยีญทอง กจิกรรมทายซเิสยีงอะไรเอ่ยรางวลัชนะเลศิเหรยีญทอง กจิกรรมทายซเิสยีงอะไรเอ่ย

ในงานทักษะทางวชิาการระดบัภาคใต้ครัง้ท่ี ๑๕/๒๕๖๒ เทศบาลเมอืงทุ่งสงในงานทักษะทางวชิาการระดบัภาคใต้ครัง้ท่ี ๑๕/๒๕๖๒ เทศบาลเมอืงทุ่งสง

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรมฮูล่าฮูปประกอบเพลงรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรมฮูล่าฮูปประกอบเพลง

ในงานมหกรรมการจดัการศกึษาท้องถ่ินระดบัประเทศ ครัง้ที ่๑๑ เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด ในงานมหกรรมการจดัการศกึษาท้องถ่ินระดบัประเทศ ครัง้ที ่๑๑ เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด 

รางวลัเหรยีญทองชนะเลศิ การแข่งขันกจิกรรมเรงิเล่นเต้น Dancer ในงานรางวลัเหรยีญทองชนะเลศิ การแข่งขันกจิกรรมเรงิเล่นเต้น Dancer ในงาน

มหกรรมการจดัการศกึษาท้องถิน่ระดบัประเทศ ครัง้ท่ี ๑๑ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มหกรรมการจดัการศกึษาท้องถิน่ระดบัประเทศ ครัง้ท่ี ๑๑ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรมต่อเลโก้ ในงานมหกรรมรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรมต่อเลโก้ ในงานมหกรรม

การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รางวลัเหรยีญทองอนัดบั ๘ การแข่งขันกจิกรรมเดนิตวัหนอน ในงานมหกรรมรางวลัเหรยีญทองอนัดบั ๘ การแข่งขันกจิกรรมเดนิตวัหนอน ในงานมหกรรม

การจดัการศกึษาท้องถิน่ระดบัประเทศ ครัง้ท่ี ๑๑ เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด การจดัการศกึษาท้องถิน่ระดบัประเทศ ครัง้ท่ี ๑๑ เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรมทายซิเสียงอะไรเอ่ย ในงานรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรมทายซิเสียงอะไรเอ่ย ในงาน

มหกรรมการจดัการศกึษาท้องถิน่ระดบัประเทศ ครัง้ท่ี๑๑ เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด มหกรรมการจดัการศกึษาท้องถิน่ระดบัประเทศ ครัง้ท่ี๑๑ เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด 

รางวัลเหรียญทองอันดับ ๔ กิจกรรมการประกวดสื่อนวัตกรรมรางวัลเหรียญทองอันดับ ๔ กิจกรรมการประกวดสื่อนวัตกรรม

ทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในงานทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในงานทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้

ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เทศบาลเมืองทุ่งสงครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เทศบาลเมืองทุ่งสง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ขอแสดงความยินดีกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ขอแสดงความยินดีกับ

นางสุพรรณี  ซกซื่อ ได้รับรางวัลครู/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ในงานมหกรรมนางสุพรรณี  ซกซื่อ ได้รับรางวัลครู/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ในงานมหกรรม

การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
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เทศบาลนครตรัง ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการรับรางวัล
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐

นักเรียนรางวัลพระราชทาน

นางสาวจันทกานติ์  ชัยวิเศษ
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๗
นายกิตติภพ  ชัยเพชร

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘

เด็กชายรัตนากร  ดำามาก
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)

ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙
นางสาวอริสา  เมืองสองสี

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

นายจิรการ  ใจศิริ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐

ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบจาก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

34 นายยศนันท์  จรูญศักดิ์ นายสิบต ารวจ โรงเรียนนายสิบทหารบก 
35 นายธีระยุทธ์  สีทองเที่ยว นายสิบต ารวจ โรงเรียนนายสิบทหารบก 
36 นายกษิดิศ  นวลนาค นายสิบต ารวจ โรงเรียนนายสิบทหารบก 
37 นายชัชวิสิทธิ์  ชูเสียงแจ้ว วิเทศศึกษา สาขาวิเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
38 นายภูวิชช์  วงศ์วิวัฒน์ ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
39 นายวรกันต์  จ าปา วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
40 นายวีรภาพ  เต็งรัง นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
41 นายเศรษฐพงศ์  เล่งจิ้ว ครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
42 นางสาวปิยะธิดา  ขาวเหมาะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
43 นางสาวนุสบา  นวลแก้ว ครุศาสตร์ ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
44 นางสาวญานิกา เที่ยงธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสน

ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

45 นางสาวชนิกานต ์ หลักเพชร ศึกษาศาสตร์ สาขาการวัดและประเมินทาง
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

46 นางสาววิมลมาศ  สีทองเที่ยว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
47 นางสาวสิริวรรณ  คงเอียด ครุศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสตูล 
48 นางสาวนันท์นภัส  เพชรฤทธิ์ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
49 นางสาวจิราพร  ชิตชลธาร ครุศาสตร์ วิชาเอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
50 นางสาวฐานิดา  รัตนกาย ครุศาสตร์ วิชาเอกปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
51 นางสาวทิตย์เกสร  ชูแก้ว นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
52 นางสาวธิดาภา  เจริญวิศวพันธ์ ครุศาสตร์ วิชาเอกปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
53 นางสาวนลินรัตน์  ขุนทอง นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
54 นางสาวนัฐชาวด ี ศรีสุข รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
55 นางสาวปัทมวรรณ  ปานแก้ว อักษรศาสตร์ สาขาเอเชียใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
56 นางสาวภัทรพรรณ  ภูมิมาตร ครุศาสตร์ วิชาเอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
57 นางสาวภัทรวดี  ซุ่นสั้น ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร

ดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

58 นางสาวมนรดา  เชาวน์วุฒิกุล บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
59 นางสาวศรินดา  มุทามาศ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
60 นางสาวศิโรรัตน์  เซ่งย่อง วิเทศศึกษา สาขาวิเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
61 นางสาวสลิลทิพย์  อ่อนจุติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
62 นางสาวสิริวิภา  ทองเส็ม วิเทศศึกษา สาขาวิเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
63 นางสาวสุฑาทิพย์  พันธ์วิไล นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
64 นางสาวสุริฌลา  บูก้ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
65 นางสาวอลิสา  ลิ่มวัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัย คณะ 
1 นายกิตติภพ  ชัยเพชร ครุศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
2 นายกษิดิ์เดช  ทองดอนเกื้อง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
3 นายชนวีร์  เชนชัชวาล วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
4 นายชัยรัตน์  แซ่ย่อ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
5 นายเทอดวงษ์  เถรว่อง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ 
6 นายประเสริฐศักดิ์  ชูอ่อน นายสิบต ารวจ โรงเรียนนายสิบทหารบก 
7 นายภตวรรธ  สารรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี 
8 นายมังกร  น้ าผุด สังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
9 นายรัชชานนท์  โพโน พาณิชยนาวีนานาชาต ิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
10 นายเวชพิสิฐ  แสงอาทิตย์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
11 นายศุภกิจ  ไกรเทพ อุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี 
12 นายศุภณัฐ  ลีลาสันติธรรม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
13 นายศุภณัฐ  อุ้ยกิ้ม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
14 นางสาวพัชรินทร์  ชูวุ่น พาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
15 นางสาวจันทกานติ์  ชัยวิเศษ ศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
16 นางสาวณัฐวรา  ช่วยมี บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจการบิน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
17 นางสาวไอริณ  จันสุข พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
18 นางสาวกัญญภัส  องศารา พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
19 นางสาวคคันา  ด้วงอินทร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
20 นางสาวคีตวรรณ  ชูสุวรรณ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
21 นางสาวปรียทรรศศิกา  เดชอรัญ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
22 นางสาวปิ่นสุดา  งามเลิศสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
23 นางสาวพัณณิตา  ลุ่นเซียะ คณะการบริหารและจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์

ธุรกิจและการจัดการ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

24 นางสาวพิชญ์สินี  ศิริพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

25 นางสาวพิมพ์มาดา  ตรียาพงษ์ แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
26 นางสาวมนลักษณ์  บวนภิรมย์ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
27 นางสาวมนัสนันท์  ช่วยเกื้อ วิทยาศาสตร์  สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
28 นางสาวยศวดี  ดิสสระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
29 นางสาววิลาสินี  ชิตแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
30 นางสาวศศิชา  อุยสุย แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
31 นางสาวศุภางค์  ก้องสุรกาญจน์ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
32 นางสาวสรินยา  ภักดี คณะแพทย์ศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
33 นายอภินันท์  ข่ายม่าน ครุศาสตร์ สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 


