
รางวัลยอดเยี�ยม

1

1. เด็กหญิงพิชญานิน  พูนนาผล

2. เด็กหญิงภคพร  ดีดวง

3. เด็กหญิงกชนันท์  พุทธิรักษ์

4. เด็กหญิงพรวิภา  สัตย์ซื�อ

รางวัลดีเด่น

2

1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วจันทร์ทอง

2. เด็กชายทนิตสร  รัตนรัตน์

3. เด็กชายนฤนาถ  ชูบัวแก้ว

3 รางวัลดีเด่น

1. เด็กชายภูมิรัฐ  ชูเซ่ง

2. เด็กชายกิตติศักดิ�  ด้วงดี

3. เด็กชายพงศ์ภัค  ธรรมรัตน์

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ�

บ้านศิลปะหัวไทร

โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 - ป.6

ผลการตัดสิน

การประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต ครั้งที่ 15

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

วันเสารที่  21  กรกฎาคม  2561

ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา



รางวัลชมเชย

4

 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  คําสี

 2. เด็กหญิงทิฆัมพร  ทองขาว

 3. เด็กชายกนลธร  มาเอียด

  

5

 1. เด็กชายฐิรวัฒน์  ปรีชา

 2. เด็กชายศุภกันต์  ชัยมั�น

 3. เด็กหญิงญาดา  สิริตระกูลชัย

 4. เด็กหญิงภัคจิรา  วิภาตะโยธิน

 

6

1. เด็กหญิงอาลีญา  ซ็องวัวแซ็ง

2. เด็กหญิงภัทราพร  ครุฑเกตุ

3. เด็กหญิงจรรยมณฑน์  พรชัยสุรีย์

4. เด็กหญิงปุณณมาส  อัมพรพันธ์

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 - ป.6

                                        โรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

                                        โรงเรียนหวังดี

                                        โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (EP.)



ร่วมแสดง

7

1. เด็กชายชยณัฐ  ศิลาวัชนาไนย

2. เด็กชายพศวัต  ฉิมเพชร

3. เด็กชายกษิดิศ  แก้วละเอียด

 

8

1. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ปทุมวัน

2. เด็กหญิงเมขลา  รอบคอบ

3. เด็กชายพิเชฐ  เส้งเลี�ยม

4. เด็กชายณัฐสิทธิ�  สังมะณี

9

1. เด็กหญิงโชติกา  เสรีรักษ์

2. เด็กหญิงธนิสร  จิระกร

3. เด็กหญิงปิ�นปินัทธ์  ไชยสุก

4. เด็กหญิงกัลยกร  อนันต์เศรษฐการ

10

1. เด็กหญิงบุญยาพร  ตรึกตรอง

2. เด็กหญิงออมพลอย  ขนานใต้

3. เด็กหญิงดวงกมล  รัตนสกุลกาญจน์

 

11

1. เด็กหญิงตรีชฎา  เย็บและ

2. เด็กหญิงพิชญา  นวลนิล

3. เด็กหญิงสุภานัน  เอียดยอด

4. เด็กหญิงฐิติมา  จันทบุรี

                                        บ้านสวนศิลป์ลูกเจี�ยบ

                                        โรงเรียนบีจีเนียส

                                        โรงเรียนบ้านนาทวี

                                        โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสนํ�าเย็น)

                                        โรงเรียนสายชล

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 - ป.6



ร่วมแสดง

12

1. เด็กหญิงมณฑิตา  จันเสน

2. เด็กชายปภาวิชญ์  จันทร์อ่อน

3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  มณีพรหม

4. เด็กหญิงศุราภรณ์  เทพรัตน์

12

1. เด็กหญิงอามาลีนา  อุสมา

2. เด็กหญิงฟาฎินลาห์  หมะเต็ม

3. เด็กชายอิสกันดาร์  สวาหลัง

 

14

1. เด็กหญิงซูซานน่า  กอฮิง

2. เด็กหญิงเราะห์มานีย์  มะมิง

3. เด็กหญิงนูรูลฟาราเดีย  มะมิง

4. เด็กหญิงสารัตน์  มะกาเจ

15

 1. เด็กหญิงจิดาภา  โมราศิลป์

 2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอียดสังข์

 3. เด็กหญิงกัญจน์  คงวัดใหม่

 

16

1. เด็กชายทิวาวัชร์  หนูฟัน

2. เด็กชายคฤณน์  รัตนรัตน์

3. เด็กชายพรหมพิริยะ  พลายด้วง

4. เด็กหญิงชนัญธิดา  พลายด้วง

                                        โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)

                                        บ้านศิลปะหัวไทร

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 - ป.6

                                        โรงเรียนบ้านนาทวี

                                        โรงเรียนสตูลศานติศึกษา

                                        โรงเรียนยะหริ�ง



ร่วมแสดง

17

1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สืบภา

2. เด็กชายธนากร  เรืองศรี

3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดุลยกุล

4. เด็กชายรัตนวัฒน์  พันธ์ทอง

18

1. เด็กหญิงพัทธนันท์  เสรีกิจเจริญ

2. เด็กหญิงรยาพร  ทองฉวี

3. เด็กหญิงสิริรัช  รัตตมณี

 

19

1. เด็กหญิงนวลนภา  พัฒนการ

2. เด็กหญิงอลิสรา  เกตุสุวรรณ

3. เด็กชายณัฐกร  ธรรมรัตน์

4. เด็กชายเปรม  อ่อนจันทร์

20

1. เด็กหญิงธนัชชา  บัวนุ้ย

2. เด็กหญิงพิชชาภา  แสงสว่าง

3. เด็กหญิงชมศิลป์  พรหมอินทร์

4. เด็กหญิงปวริศา  เตชะรัตน์

21

1. เด็กชายน่านนํ�า  พนานครทรัพย์

2. เด็กหญิงชนากานต์  แก่นเพชร

3. เด็กหญิงซิลวา  สุนทร

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 - ป.6

                                        โรงเรียนหวังดี

                                        โรงเรียนสุมิตรา

                                        โรงเรียนจุลสมัย

                                        โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (EP.)

                                        บ้านสวนศิลป์ลูกเจี�ยบ



ร่วมแสดง

22

1. เด็กชายธาม  จุลรัตน์

2. เด็กหญิงชลธิมา  เระเบ็นหมุด

3. เด็กหญิงฐิติกานต์  มะหลีเฝน

4. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จับใจนาย

23

1. เด็กหญิงธัญจิรา  รุจิพัชรกุล

2. เด็กชายฌามิลฌา  เบ็ญสนิ

3. เด็กหญิงนาดา  คลายนา

4. เด็กหญิงพิชญดา  กิจเสริมทรัพย์

24

1. เด็กหญิงอัญชิสา  อินทร์ปาน

2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ทองไซร้

3. เด็กหญิงมินท์ธิตา  ชัยฤทธิ�

4. เด็กหญิงวรรณกานต์  แก้วยก

25

1. เด็กหญิงณภัทร  หงษ์โสภา

2. เด็กหญิงปวริศา  แก่นคล้าย

3. เด็กหญิงรุจิรา  วงศาจันทร์

4. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สถิตระวังภัย

26

1. เด็กชายจิรัฎฐ์  สุขนิม

2. เด็กหญิงปุญญิศา  ชูศิริ

3. เด็กหญิงพรหมพลอย  สาธรพันธ์

4. เด็กชายกิตติพิชญ์  หวั�นไหว

                                        โรงเรียนธํารงวัฒนา พัฒนาเยาวชน

                                        โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข

                                        โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข

                                        โรงเรียนบีจีเนียส

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 - ป.6

                                        โรงเรียนบ้านนาทวี



ร่วมแสดง

27

1. เด็กชายอันดา  จันทร

2. เด็กชายฐพลณัฐ  มามะ

3. เด็กหญิงสุพิชยา  ทิพย์ประไพ

4. เด็กหญิงกานต์ธิรา  นารีหวานดี

28

1. เด็กหญิงแพรวา  รอดพิบัติ

2. เด็กหญิงปัณณิชา  จริงจิตร

3. เด็กหญิงกิตติยา  พัดลม

 

29

1. เด็กชายสัชฌุกร  เพชรบูรณ์

2. เด็กหญิงพัฒน์รวี  สงสยม

3. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ดําแป้น

30

1. เด็กชายสิปปวิชญ์  ไทยกลาง

2. เด็กชายศุภณัฐ  มนตรี

3. เด็กชายธันวา  ชํานาญดง

31

1. เด็กหญิงวรนุช  ทองบุญ

2. เด็กหญิงนํ�าฟ้า  วาดงูเหลือม

3. เด็กหญิงเปรมยุดา  แซ่ชั�ง

                                        โรงเรียนสํานักสงฆ์ศรีวิชัย

                                        บ้านสวนศิลป์ลูกเจี�ยบ

                                        โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสนํ�าเย็น)

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 - ป.6

                                        โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

                                        บ้านสวนศิลป์ลูกเจี�ยบ



ร่วมแสดง

32

1. เด็กหญิงธัญสินี  ช่วยเกิด

2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สาระทรัพย์

3. เด็กหญิงณิชาภา  จัดเสถียรชัย

33

1. เด็กหญิงรักเพชร  มามุ่ย

2. เด็กหญิงรักพลอย  มามุ่ย

3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  มลิพันธ์

4. เด็กหญิงอัฐพร  เสกกาญจนะ

 

34

1. เด็กหญิงทาณิชา  แก้วหวาน

2. เด็กหญิงชาลิสา  ทองใหญ่

3. เด็กหญิงศุภาพร  มีสุข

4. เด็กหญิงอาทิมา  แป้นชุม

 

35

1. เด็กหญิงปลายฝัน  นาวารัตน์

2. เด็กหญิงสุภชา  โภชนาธาร

3. เด็กหญิงสิริกร  อินทร์สังข์

4. เด็กหญิงนวินาดา  ยีหมะ

                                        โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข

                                        โรงเรียน Kids Art House Songkhla Thailand

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 - ป.6

                                        โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

                                        โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ�


	รับรางวัล (ป.4-ป.6) (2)

