
 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงนาซนีน  เอียดเกิด 
โรงเรยีนเบญจมราชูทิศ 

ได้รบัรางวัลเหรยีญทองชนะเลิศ  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายสารชั  สกุลวงศ์ 
โรงเรยีนเบญจมราชูทิศ 

ได้รบัรางวัลเหรยีญทองชนะเลิศ  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

นางสาวนวรตัน์  พูลสวัสด์ิ 
โรงเรยีนเบญจมราชูทิศ 

ได้รบัรางวัลเหรยีญทองรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

นางสาวศิรประภา  จนิาราช 
โรงเรยีนเบญจมราชูทิศ 

ได้รบัรางวัลเหรยีญทองรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายธนพล  บุญประสิทธิ ์
โรงเรยีนทุ่งสงวิทยา 

ได้รบัรางวัลเหรยีญเงินรองชนะเลศิอันดับ 2  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายปณิธาน  รุง่เมือง 
โรงเรยีนทุ่งสงวิทยา 

ได้รบัรางวัลเหรยีญเงินรองชนะเลศิอันดับ 2  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงอชริญาณ์  ผุดผาด 
โรงเรยีนพิปูนสังฆรกัษ์ประชาอุทิศ 

ได้รบัรางวัลชมเชย  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

นางสาวญาณัจฉรา  ราชรกัษ์ 
โรงเรยีนพิปูนสังฆรกัษ์ประชาอุทิศ 

ได้รบัรางวัลชมเชย  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายณัฐพงษ์  โสภาเลิศ 
โรงเรยีนทรายขาววิทยา 
ได้รบัรางวัลชมเชย  

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายศุภฤกษ์  เกิดวัน 
โรงเรยีนทรายขาววิทยา 
ได้รบัรางวัลชมเชย  

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายณัฐปคัลป์  เอียดสุวรรณ 
โรงเรยีนรอ่นพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์ 

ได้รบัรางวัลชมเชย  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายภูรณัิฐ  ทองทิพย ์
โรงเรยีนรอ่นพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์ 

ได้รบัรางวัลชมเชย  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

นางสาวศีรประภา  สุระขันธ ์
โรงเรยีนปากพนัง 

ได้รบัรางวัลชมเชย  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

นายกรภัทร ์ อินทรจ์นัทร ์
โรงเรยีนปากพนัง 

ได้รบัรางวัลชมเชย  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงณัฐพร  เส้งเสน 
โรงเรยีนปากพนัง 

ได้รบัรางวัลชมเชย  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

นายพรปิยะ  โอคง 
โรงเรยีนปากพนัง 

ได้รบัรางวัลชมเชย  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงอรศิรา  ชูพราหมณ์ 
โรงเรยีนศรบีรรพตพิทยาคม 

ได้รบัรางวัลชมเชย  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

นายจกัรพรรด์ิ  จนับาล 
โรงเรยีนศรบีรรพตพิทยาคม 

ได้รบัรางวัลชมเชย  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายกิตติสัณห์  โสระดา 
โรงเรยีนสตรทีุ่งสง 
ได้รบัรางวัลชมเชย  

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศิระวิโรจน์ 
โรงเรยีนสตรทีุ่งสง 
ได้รบัรางวัลชมเชย  

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงปภาว ี มณทิพย ์
โรงเรยีนบ้านท่าไม้ลาย 
ได้รบัรางวัลชมเชย  

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงแพรวา  อามาตรหิน 
โรงเรยีนบ้านท่าไม้ลาย 
ได้รบัรางวัลชมเชย  

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป
 


