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ระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษา

จํานวน  1  รางวัล

โรงเรียนสภาราชินี  

1. นางสาวปพิชญา  ผกาวรรณ

2. นางสาววิภาวี  รัตตมณี

จํานวน  2  รางวัล

วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช

1. นายสิริชัย  ศรีสุวรรณ

2. นางสาวอรพรรณ  ศรีเพชรพูล

โรงเรียนศรียาภัย

1. นายอโนชา  ดิฐมาตย

2. นายกฤษฎา  ทองรักษา

รางวัลยอดเยี่ยม 

รางวัลดีเดน

ผลการตัดสิน

การประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต ครั้งที่ 15

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

วันเสารที่  21  กรกฎาคม  2561

ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
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จํานวน  3  รางวัล

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

 1. นางสาวอรัญญา  ยอดศรี

2. นางสาวปริสา  เสนี

โรงเรียนกําแพงวิทยา

 1. นายเฉลิมรัฐ  พูลแกว

2. นางสาวกนกกาญจน  หรันหลัง

โรงเรียนศรียาภัย

 1. นางสาววลัยลักษณ  ปนทอง

2. นางสาวสันนิภา  อนุกูล

รางวัลชมเชย



3/8

จํานวน  32  รางวัล

โรงเรียนดรุณศาสนวิทยา

 1. นางสาวนูรนาเดีย  ยะโกะ

2. นางสาวอามานี  แซะหนะ

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

 1. นายกิตติศักดิ์  ไกรแกว

2. นายณรงค  แจมกําเนิด

วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช

 1. นางสาวมณีรัตน  รัตนสภา

2. นายภูวนาถ  สายน้ํา

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

 1. นางสาวแสงดาว  อนันตพงศ

2. นายวิไชยุทธ  โชติกรณ

โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง

 1. นายธนาธรณ  ประสิทธิ์ศร

2. นายศุภกร  แสงชาตรี

โรงเรียนเขาชัยสน

 1. นางสาวอรอนงค  แกวประกอบ

2. นางสาวธวัลหทัย  สมาคม

รวมแสดง
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วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช

 1. นางสาวซีตีมารียัม  โตะแปเราะ

2. นางสาวฟาตีฮะ  สาเมาะ

โรงเรียนสะเดาขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ

 1. นางสาวนิลาวัลย  วงศศิลป

2. นางสาวอริญาพร  ชัยทํา

โรงเรียนสภาราชินี  

 1. นางสาวรุงนภา  คงวัฒนานนท

2. นางสาวอรกนก  ชูยัง

โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ

 1. นางสาวประภัสสร  เหลาฤทธิไกร

2. นายภูรินทร  เจริญลาภ

โรงเรียนสะเดาขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ

 1. นายณัฐวุฒิ  ชัยโชติ

2. นายชัยรัตน  แซเลียว

โรงเรียนสภาราชินี  

 1. นายทศพร  พงษพิเชฐ

2. นางสาวกฤติยา  ฤทธิสุนทร

รวมแสดง
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โรงเรียนเมืองสุราษฎรธานี

 1. นายธนกฤต  พรวุฒิกูล

2. นางสาววันวิสา  ขนอม

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

 1. นางสาวฐิติกานต  ยัคพันธ

2. นางสาวเวสิยา  ทองชุมนุม

โรงเรียนราษฎรประชานุเคราะห

 1. นางสาวรูไอดา  ตาเยะ

2. นางสาวซาบีกะ  มามะ

โรงเรียนกําแพงวิทยา

 1. นายธีรทัศน  ประทีปรัศมี

2. นายธนดล  ศรีจริยา

โรงเรียนศรียาภัย

 1. นายอัษฎาวุฒิ  ชุมชื่น

2. นายณัฐนันท  เดชมงคลวัฒนา

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

 1. นางสาวมณธิชา  คําชุม

2. นายนวพล  หมัดสุเด็น

รวมแสดง
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โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา

 1. นางสาวกนกพร  ปลอดแกนทอง

2. นางสาวชิชญา  สีพันธโคตร

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

 1. นางสาวเสาวนีย  พรหมเกิด

2. นางสาวศิริประภา  หาพุทรา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต

 1. นายศุภกร  นันตะ

2. นายทัตเทพ  มุขโรจน

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

 1. นางสาวทีปภา  จิยะอมรเดช

2. นางสาวเนตรชนก  สังขรักษ

โรงเรียนทุงหวาวรวิทย

 1. นางสาวผกามาศ  มะโนปราง

2. นางสาวจนิตาร  วรรณทวี

โรงเรียนทุงหวาวรวิทย

 1. นายพิสิฐพงศ  เพ็ชรขํา

2. นางสาวจุฬาลักษณ  แสงงาม

รวมแสดง
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โรงเรียนกําแพงวิทยา

 1. นางสาวเสาวลักษณ  ปาละมาน

2. นางสาวซารีน  ปาธาน

โรงเรียนราษฎรประชานุเคราะห

 1. นายนัสรี  มะสาแม

2. นายมูฮัมหมัดอารีฟน  ฮะยีมิง

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 1. นางสาวณัฐฌา  ลายปาน

2. นางสาวกุศลิน  เวชพิศ

วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช

 1. นางสาวแพรวา  แซลิ้ม

2. นางสาวชุติมา  สุขบาล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต

 1. นายณภัทร  พวนอุย

2. นางสาวปยธิดา  จันทะไหล

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา EP.

 1. นางสาวลลิตวดี  เสนลิ้น

2. นางสาวพิชชา  ลยมานุมาน

รวมแสดง



8/8

โรงเรียนทุงสง

 1. นายกฤติพงศ   พงศนุรักษ

2. นายศิวกร  ขุทรานนท

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

 1. นางสาวฉันทสินี  ปฐมรัตน

2. นางสาวพิศลยา  มัธยมพงศ
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