
ระดับประถมศึกษาตอนตน (ป.1-ป.3)

จํานวน  1  รางวัล

โรงเรียนหวังดี

1. เด็กหญิงปยวรรษา  วงคสนิท

2. เด็กชายปรมินทร  พูลภิรมย

3. เด็กหญิงนภัสสร  ชูมี

4. เด็กหญิงชนินาถ  พันธทอง

จํานวน  2  รางวัล

โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

1. เด็กชายเมธี  คงทองสังข

2. เด็กชายมีบุญย  บุญมี

3. เด็กหญิงพาขวัญ  พัฒนพงศ

4. เด็กหญิงเปนหนึ่ง  นนตรี

รางวัลยอดเยี่ยม 

รางวัลดีเดน

ผลการตัดสิน

การประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต ครั้งที่ 15

ในหัวขอ  "ภูมิใจ...ไทยแลนด (Pride of Thailand)"

วันเสารที่  21  กรกฎาคม  2561

ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา



โรงเรียนบานนาทวี

 1. เด็กชายกวินภพ  บุญวิเศษ

2. เด็กหญิงวิภาดา  แซเจน

3. เด็กหญิงกวินทิรา  สังขะเวช

4. เด็กหญิงพิชามญชุ  เกตุบรมย

จํานวน  3  รางวัล

โรงเรียนธํารงวัฒนาพัฒนาเยาวชน

1. เด็กชายกรวัฒน  วัฒนายากร

2. เด็กชายกรณ  ติ๋วตระกูล

 3. เด็กชายมัชฌิม  อดุลตระกูล

4. เด็กชายซันเดย  สุริยาวรกุล

โรงเรียนบานนาทวี

1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองนุย

2. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พรหมศรี

 3. เด็กชายจิรภัทร  กระบัตร

4. เด็กหญิงชิดชนก  อินทะรัตน

Kids Art House Songkhla Thailand

 1. เด็กชายกิตติพันธ  เลิศวัฒนพันธุ

2. เด็กชายเฉลิมพล  เลิศวัฒนพันธุ

รางวัลชมเชย



3. เด็กชายกฤติณ  ทองบริบูรณ

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ

1. เด็กชายอดิศร  ชวยรัตน

2. เด็กหญิงจิณหนิภา  ทองจืด

 3. เด็กหญิงปภาวรินทร  อินตา

4. เด็กหญิงนงนภัส  ชูสังข

โรงเรียนเทศบาล 2 ออนอุทิศ

1. เด็กหญิงรจพร  เกิดแสงสุริยงค

2. เด็กหญิงศุภนิดา  คเชนทรชาติ

 3. เด็กหญิงรุงทิพย  จันทรธํารงค

โรงเรียนศรีปญญานุรักษ

1. เด็กชายณธรรศ  ขยันจริง

2. เด็กชายณดล  ทองวโรทัย

3. เด็กชายณปณ  กวางคณานุรักษ

4. เด็กหญิงธันยวรัชญ  ดิษะยานนท

โรงเรียนบีจีเนียส

1. เด็กชายอนาคิน  บุญยอด

2. เด็กชายพีรวิชญ  ชาตรีทัพ

 3. เด็กหญิงอามีรา  อาเมียร  เฟนดิ

4. เด็กหญิงเกณิกา  รามรังสฤษฎ

รวมแสดง



รวมแสดง

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์

1. เด็กหญิงอิสราวรรณ  พูสวัสดิ์

2. เด็กหญิงอุษณีย  แกวชวย

 3. เด็กชายกฤษกร  ไชยวาริน

โรงเรียนบีจีเนียส

 1. เด็กหญิงเขมินทรา  ศรีนวล

2. เด็กชายภาณุวิชญ  เงินคํา

3. เด็กชายพชรพล  วงษบํารุงเทวี

โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ

1.เด็กชายกนพ  ทองดีเลิศ

2 เด็กชายตรัสวัต  พัสสระ

 3  เด็กหญิงกัญญวรา  ยกแกว

4  เด็กหญิงกุลฑีรา  กาละ

โรงเรียนจุลสมัย

1.  เด็กชายธรรมราช  โหมดสันเทียะ

2.  เด็กหญิงญาณิศา  วัฒนชัยกุลวัฒน

 3.  เด็กชายชวัลวิทย  แกลวทนงค

4.  เด็กหญิงปณิดา  พรหมดํา



รวมแสดง

โรงเรียนสุมิตรา

1.  เด็กหญิงกีรติ  คําหงษา

2.  เด็กหญิงธัญญาเรศ  หนูปาน

 3.  เด็กชายฉัตรมงคล  ธงศรี

โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)

1.  เด็กหญิงพิสชาพัฒน  พลายดวง

2.  เด็กชายชิษณุพงค  ชูชัย

 3.  เด็กชายกันตภณ  กุลเพชรกําธร

โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ

1.  เด็กชายปุณยวีร  ดวงแกว

2.  เด็กหญิงปชกรณ  รัตนพันธ

 3.  เด็กชายราเมศวร  หลุมเพ็ต

4.  เด็กหญิงกนกวรรณ  โสดาลัย

โรงเรียนสายชล

1.  เด็กชายธีรภัทร  ขวัญสุย

2.  เด็กชายณภัทร  ไชยพจน

3.  เด็กชายนิชฤณ  มณีรวม



โรงเรียนจุลสมัย

1.  เด็กหญิงเดือนสาม  กั้งเหลง

2.  เด็กหญิงธิรดา  ไชยสาลี

3.  เด็กชายปราชช  ภูเตศวร

 4.  เด็กชายนิติรัตน  จํารัส

โรงเรียนบานนาทวี

1.  เด็กหญิงวิมลสิริ  อินชุม

2.  เด็กหญิงอาซีดะ  ดาราวรรณ

3.  เด็กชายพีรวัฒน  เชื้อขํา

 4.  เด็กชายศุภฤกษ  สุนทรวีรพันธุ

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

 1.  เด็กหญิงพิมพพรรณ  ศรีสุขใส

2.  เด็กหญิงดากานดา  แสงศรี

3.  เด็กหญิงชนกาญจน  แสงจันทร

4.  เด็กหญิงภัทรานิษฐ  บุญวรรโณ

โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข

1.  เด็กหญิงวิยะดา  เศียรอุน

 2.  เด็กหญิงสุภัคชนี  สุภาพ

3.  เด็กหญิงสุภัทรา  กมลนาวิน

4.  เด็กหญิงอรนลิน  หมกเมือง

รวมแสดง



รวมแสดง

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ

1.  เด็กหญิงกมลลักษณ  แกวจินดา

2.  เด็กหญิงชนัญชิดา  สันเพ็ง

3.  เด็กหญิงรรรรรร  สีมวง

4.  เด็กหญิงศมิญญา  รุงโรจน

โรงเรียนบานดอนขี้เหล็ก

1.  เด็กหญิงยลรดา  เพชรรัตน

2.  เด็กหญิงกฤตยา  อภัยรัตน

3.  เด็กชายพสธร  แกวเขียว

 4.  เด็กหญิงเกวลิน  ใจบุญ

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 

1.  เด็กหญิงสิริณ  มุสิกเจียรนันท

2.  เด็กหญิงธนัชพร  เวชสารศรี

 3.  เด็กหญิงชนิกานต  พาวัน

4.  เด็กชายสุรสิทธิ์  นุมนวล
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 1.  เด็กหญิงจินดาหรา  บุญถึง

2.  เด็กหญิงกิรณา  ธรรมเนียม

3.  เด็กหญิงวิชญาพร  พรหมรักษ

4.  เด็กหญิงวิรัญชนา  พรหมรักษ



รวมแสดง

โรงเรียนบีจีเนียส

 1.  เด็กหญิงรินลนี  จันทรวิบูลย

2.  เด็กหญิงวริยา  ทองแกว

3.  เด็กชายแฮนิ อาเมียร เฟนดิ

4.  เด็กชายชนกันต  ธรรมาภิรมย

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ 

 1. เด็กหญิงจิราพร  สงเสมอ

2. เด็กหญิงรุงฤดี  หนูทองรักษ

3. เด็กหญิงสุนิตา สัตยซื่อ

4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุขพิทักษ

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ 

 1.  เด็กหญิงวิชญาดา  ชูเมือง

2.  เด็กหญิงพิชญา  พลศรี

3.  เด็กหญิงพรจิรา  มลิพันธ

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม

1.  เด็กหญิงวนิดา  ชวยมาก

2.  เด็กหญิงรมยธีรา  สิงหะพล

3.  เด็กชายสิทธิชัย  สุวรรณ

 4.  เด็กชายกิตติภพ  ชวยเอียด



รวมแสดง

โรงเรียน อบจ.บานตลาดเหนือ(วันคร2ู502)

 1.  เด็กหญิงชลนิภา  ทองขาว

2.  เด็กชายพยุงศักดิ์  ภิรมยนาค

3.  เด็กชายพิตตินันท  รักงาม

บานสวนศิลปลูกเจี๊ยบ

 1.  เด็กหญิงนิยาพร  ทองฉวี

2.  เด็กหญิงปณฑารีย  เอื้อตระกูลวิทย

3.  เด็กหญิงภคพร  สงสีจันทร
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1.  เด็กหญิงชนินพัทธ  บังหมัด

2.  เด็กหญิงภวรัญชน  วงษใหญ

3.  เด็กหญิงพัทธธีรา  คเชนทองสุวรรณ

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์

1.  เด็กหญิงวนิดา  ขาวสนิท

2.  เด็กหญิงปริ่มฤดี  คําวาสี

3.  เด็กชายรณกร  หนูทองรักษ

4.  เด็กหญิงกุลดา  ขุนทองจันทร



รวมแสดง

โรงเรียนเทศบาลเมืองปาตอง(บานไสน้ําเย็น)

1.  เด็กหญิงรัตนา  กิ่งจําปา

2.  เด็กหญิงภวิกา  ชูนาค

3.  เด็กชายธนากร  โทไขษร

--------------------------------------------------------------------------------------------------


	รางวัล

