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ลําดับ ชื�อ-สกุล สถานศึกษา จังหวัด ลายมือชื�อ

เด็กชายธันวา  ชํานาญดง

เด็กชายสิปปวิชญ์  ไทยกลาง

เด็กชายศุภณัฐ  มนตรี

เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ดวงแก้ว

เด็กหญิงภัทรฐิรา  วังเจริญ

เด็กหญิงณิชกานต์  ฝอยทอง

เด็กหญิงรยาพร  ทองฉวี

เด็กหญิงพัทธนันท์  เสรีกิจเจริญ

เด็กหญิงอินทิพร  สู่คง

เด็กหญิงกีรติกรรณ  คงชูช่วย

เด็กชายปภาวิชญ์  จันทร์อ่อน

เด็กหญิงจิตติพัฒน์  ตุ้ยนะ

เด็กชายกวินภพ  ยอโง้ง

เด็กหญิงภัทราวดี  หนูเจริญ

เด็กหญิงปิ�นมุก  ทองหนูนุ้ย

เด็กหญิงเพียงตะวัน  กาญจนรัตน์

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มุสิกะปาละ

รางวัลชมเชย

4 ร.ร.บ้านนาทวี สงขลา

รางวัลดีเด่น

2 ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ สงขลา

รางวัลดีเด่น

3 ร.ร.บ้านสอนศิลป์ ตรัง

5 ร.ร.อนุบาลพัทลุง พัทลุง

สรุปผลการตัดสินโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั�งที� 13

ในหัวข้อ "พอเพียง...เพียงพอ  ชีวิตที�ยั�งยืน"

วันเสาร์ที� 30 กรกฎาคม 2559

ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวักสงขลา

(ระดับประถมต้น ป.1-ป.3)

1 ร.ร.บ้านสอนศิลป์ ตรัง

รางวัลยอดเยี�ยม



เด็กชายวิศวะ  นวลนิล

เด็กหญิงอริญชยา  แซ่โง้ว

เด็กหญิงฉัตรตรี  คงเขียว

เด็กหญิงทิพาวัลย์  หุนติราช

เด็กหญิงภคพร  ดีดวง

เด็กหญิงปาริญา  เกลี�ยงสะอาด

เด็กหญิงหฤทัย  เจริญสวัสดิ�

เด็กชายนพรัตน์  ปิยะเขตร

เด็กหญิงนัสรี  สุขแสง

เด็กชายอธิพันธ์  คนงานดี

เด็กชายอธิพนศ์  คนงานดี

เด็กหญิงนัฐนิชา  พูลสุวรรณ์

เด็กชายปณต  จันทโฆษ

เด็กหญิงพรรณธร  ไผทรักษ์

เด็กหญิงญาดา  โอมอภิญญาน

เด็กชายอดิศร  ช่วยรัตน์

เด็กชายกันตพงษ์  พงษ์ทอง

เด็กชายศุภวัทน์  รองสวัสดิ�

เด็กชายรังสิมันต์ร  ชุมบัวจันทร์

เด็กหญิงธิดารัตน์  รักษ์ไสทอง

เด็กหญิงเขมจิรา  เจริญรูป

เด็กหญิงนวินดา ยีหมะ

เด็กหญิงสุภชา  โภชนาธาร

เด็กหญิงปลายฝัน  นาวารัตน์

เด็กหญิงสิริกร  อินทร์สังข์

เด็กหญิงปัณนา  สุขนิยม

เด็กหญิงกฤติยาณี  จิตขจรวานิช

เด็กชายกรภัทร์  ศรีนวลใย

เด็กชายวรากร  กายโรจน์

ร่วมแสดง

7 ร.ร.เทศบาลวัดคงคงสวัสดิ� นครศรีธรรมราช

6 ร.ร.สายชล

8 ร.ร.สุมิตรา สงขลา

9 ร.ร.Kids art house songkhlaThailand สงขลา

10 ร.ร.ศรีนครมูลนิธิ สงขลา

11 ร.ร.บ้านทุ่งกรวด นครศรีธรรมราช

12 ร.ร.Kids art house songkhlaThailand สงขลา

13 ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา (Ep) นครศรีธรรมราช

สงขลา



เด็กชายสิปปกร  เขาเจริญ

เด็กชายพชรกรณ์  เขาเจริญ

เด็กชายคชพล  พัฒโร

เด็กชายปรัชญ์  จีระวงศ์พานิช

เด็กหญิงอุษณีย์  แก้วช่วย

เด็กหญิงอิสราวรรณ  พูลสวัสดิ�

เด็กชายกฤษกร  ไชยวาริน

เด็กหญิงวนิดา  ขาวสนิท

เด็กหญิงทาณิชา  แก้วหวาน

เด็กหญิงศรัญรัชต์  บุญสุข

เด็กหญิงจิรวรรณ  เกิดแก้ว

เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เพ็งเทพ

เด็กหญิงฉายรวี  รัตนโชติ

เด็กหญิงชมศิลป์  พรหมอินทร์

เด็กชายชวกร  บุญชู

เด็กชายธาม  จุลรัตน์

เด็กหญิงปภาวดี  หมวดเพชร

เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จับใจนาย

เด็กหญิงมณฑิตา  จันเสน

เด็กหญิงวรินทร  หน้าผ่อง

เด็กหญิงมัซนีย์  กอลาบันหลง

เด็กหญิงสายธาร  ติ�นซุ่ย

เด็กชายบุญยภู  รุ่งโรจน์

เด็กชายภาวี  กาภูโพธิ�วิจิตร

เด็กชายจิรัฏฐ์  อิวิโส

เด็กชายปวรณ  ประเสริฐไทย

เด็กหญิงศุภิสรา  ผสารพจน์

เด็กหญิงจันทร์ญาดา  พนานครทรัพย์

เด็กชายปภูมิ  พงศกร

เด็กหญิงธัณย์สิตา  พัชรเกียรติบวร

14 ร.ร.Kids art house songkhlaThailand สงขลา

15 ร.ร.เทศบาลวัดคงคงสวัสดิ� นครศรีธรรมราช

16 ร.ร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข พัทลุง

17 ร.ร.จุลสมัย สงขลา

18 ร.ร.บ้านนาทวี สงขลา

19 ร.ร.สมัยศึกษา (หาดใหญ่) สงขลา

20 ร.ร.ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน นครศรีธรรมราช

21 ร.ร.ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน นครศรีธรรมราช



เด็กหญิงพิชามญช์  อรมุตร

เด็กหญิงปรีย์วรา  กวมทรัพย์

เด็กหญิงสรัญธร  มณีไชย

เด็กหญิงศุภานัน  ชมภูแสง

เด็กหญิงจันพณิกา  บุญศิลป์

เด็กหญิงอันนา  แก้วสุวรรณ์

เด็กหญิงณัฐรดี  ไชยกุล

เด็กหญิงปวริศา  เตชะรัตน์

เด็กหญิงทีปภา  จันทร์สุข

เด็กหญิงกชพรรณ  แก้วเพชร

เด็กหญิงศิวาภรณ์  เกตุแก้ว

เด็กหญิงกชนันท์  พุทธรักษ์

เด็กหญิงดวงกมล  บางพงศ์

เด็กหญิงวรัญญา  สุขชู

เด็กหญิงฐริกา  ลักษณะ

เด็กชายอดิเทพ  มณีโชติ

เด็กชายสิปปกร  เอี�ยมสกุล

เด็กชายธีร์  ญานแก้ว

เด็กชายธนนนท์   รัตนฉวี

25 ร.ร.เทศบางวัดคงคาสวัสดิ� นครศรีธรรมราช

22 ร.ร.Kids art house songkhlaThailand สงขลา

23 ร.ร.จุลสมัย สงขลา

24 ร.ร.เทศบาลวัดนาควารี นครศรีธรรมราช

26 ร.ร.ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน นครศรีธรรมราช


	ป.1-ป.3 (รางวัล)

