
 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงจริาพัชร  คุ้มเดช 
โรงเรยีนปทุมานุกูล 

ได้รบัรางวัลเหรยีญทองชนะเลิศ  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายปวรศิ  เค้าไพบูลย์ 
โรงเรยีนปทุมานุกูล 

ได้รบัรางวัลเหรยีญทองชนะเลิศ  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายสิรวิชญ์  ศรจีรงุ 
โรงเรยีนเทศบาลวัดศาลามีชยั 

ได้รบัรางวัลเหรยีญทองรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายชวนิ  ผดุงกิจ 
โรงเรยีนเทศบาลวัดศาลามีชยั 

ได้รบัรางวัลเหรยีญทองรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงนะโม  เพชรศาสตร ์
โรงเรยีนอนุบาลควนขนุน 

ได้รบัรางวัลเหรยีญเงินรองชนะเลศิอันดับ 2  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงกรชนก  สังขแ์ก้ว 
โรงเรยีนอนุบาลควนขนุน 

ได้รบัรางวัลเหรยีญเงินรองชนะเลศิอันดับ 2  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายชโยดม  ทองศิลป ์
โรงเรยีนเทศบาลวัดใหญ่ 
ได้รบัรางวัลชมเชย  

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 
ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงพัทธนันท์  รปูโอ 
โรงเรยีนเทศบาลวัดใหญ่ 
ได้รบัรางวัลชมเชย  

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 
ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงภานียา  พูลผล 
โรงเรยีนบ้านท่าไม้ลาย 
ได้รบัรางวัลชมเชย  

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 
ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงปยิธดิา  ธนบตัร 
โรงเรยีนบ้านท่าไม้ลาย 
ได้รบัรางวัลชมเชย  

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 
ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายวรานนท์  สุขข า 
โรงเรยีนวัดวังฆ้อง 
ได้รบัรางวัลชมเชย  

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 
ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายปุญญพัฒน์  ชุมแก้ว 
โรงเรยีนวัดวังฆ้อง 
ได้รบัรางวัลชมเชย  

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 
ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายศุภณัฐ  เยี่ยงกุลเชาว ์
โรงเรยีนเทศบาลวัดท้าวโคตร 

ได้รบัรางวัลชมเชย  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายคัมปราชญ ์ ภูมี 
โรงเรยีนเทศบาลวัดท้าวโคตร 

ได้รบัรางวัลชมเชย  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงภัณฑิลา  ตีระพัฒนเกียรต์ิ 
โรงเรยีนเทศบาลปากพนัง 1 

ได้รบัรางวัลชมเชย  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงปุณณ์พิชญา  เดชมณี 
โรงเรยีนเทศบาลปากพนัง 1 

ได้รบัรางวัลชมเชย  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายกฤตนัย  ศรเีกตุ 
โรงเรยีนเทศบาลปากพนัง 1 

ได้รบัรางวัลชมเชย  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงอัญชษิฐา  ทองเหล็ง 
โรงเรยีนเทศบาลปากพนัง 1 

ได้รบัรางวัลชมเชย  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงกัญญาภัค  จนัตราช ู
โรงเรยีนเทศบาลปากพนัง 1 

ได้รบัรางวัลชมเชย  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงวนัสนันท์  วัชนจ านงค์ 
โรงเรยีนเทศบาลปากพนัง 1 

ได้รบัรางวัลชมเชย  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงชนิษฐา  ศรศักด์ิชยัสิงห์ 
โรงเรยีนเทศบาลวัดศาลามีชยั 

ได้รบัรางวัลชมเชย  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงศกลรตัน์  กวมทรพัย ์
โรงเรยีนเทศบาลวัดศาลามีชยั 

ได้รบัรางวัลชมเชย  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายเขมทัต  สุวรรมณี 
โรงเรยีนเทศบาลวัดศาลามีชยั 

ได้รบัรางวัลชมเชย  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงอภิชญา  พวงสันเทียะ 
โรงเรยีนเทศบาลวัดศาลามีชยั 

ได้รบัรางวัลชมเชย  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงกัญญามล  เดชา 
โรงเรยีนบ้านควนนิยม 
ได้รบัรางวัลชมเชย  

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 
ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายณัฐพัฒน์  ชยัฤกษ์ 
โรงเรยีนบ้านควนนิยม 
ได้รบัรางวัลชมเชย  

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 
ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงกรภัทร  บุญละออ 
โรงเรยีนวัดพระมหาธาตุ 
ได้รบัรางวัลชมเชย  

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 
ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงกัญญาวีร ์ วัฒนสุรวิทย ์
โรงเรยีนวัดพระมหาธาตุ 
ได้รบัรางวัลชมเชย  

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 
ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงพิชญาภา  วงศ์สิงห์ 
โรงเรยีนวัดพระมหาธาตุ 
ได้รบัรางวัลชมเชย  

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 
ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป
 


