
 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายกิติภูมิ  ชอ่ผูก 
โรงเรยีนหัวไทร (เรอืนประชาบาล) 

ได้รบัรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงณัฐทิชา  สมบัติหล้า 
โรงเรยีนรตันศึกษา 

ได้รบัรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 
การแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงวรนิดา  วงค์เขิน 
โรงเรยีนปทุมานุกูล 

ได้รบัรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2 
การแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงภรณ์พัณณิน  สุมงคล 
โรงเรยีนอนุบาลควนขนุน 
ได้รบัรางวัลผ่านเกณฑ์ 

การแข่งขันการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายธรีวีร ์ ไกรสร 
โรงเรยีนวัดประทุมทายการาม 
ได้รบัรางวัลผ่านเกณฑ์ 

การแข่งขันการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงฐติิกาญจน์  เมฆสงค์ 
โรงเรยีนเทศบาลวัดเสมาเมือง 
ได้รบัรางวัลผ่านเกณฑ์ 

การแข่งขันการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายภัทรพล  ไพนุจติต์ 
โรงเรยีนเทศบาลวัดศาลามีชยั 
ได้รบัรางวัลผ่านเกณฑ์ 

การแข่งขันการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายปกรณ์  ภู่รอ้ย 
โรงเรยีนเทศบาลวัดศาลามีชยั 
ได้รบัรางวัลผ่านเกณฑ์ 

การแข่งขันการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงณันญกร  เที่ยวแสวง 
โรงเรยีนเทศบาลวัดเสมาเมือง 
ได้รบัรางวัลผ่านเกณฑ์ 

การแข่งขันการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายอชริะ  พู่ย่งก่ิน 
โรงเรยีนบ้านสุวรรณเขต 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงชลธชิา  กุมภาพงษ์ 
โรงเรยีนบ้านหัวไทร 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายสดายุ  เชือ้ดี 
โรงเรยีนบ้านท่าไม้ลาย 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงอนัญญา  ครุฑนรชยั 
โรงเรยีนบ้านท่าไม้ลาย 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายพีระพัฒน์  มรดก 
โรงเรยีนบ้านสุวรรณเขต 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงพีชญาภา  เสมอักษร 
โรงเรยีนบ้านสุวรรณเขต 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงบุษยา  ขุนทองจนัทร ์
โรงเรยีนบ้านสุวรรณเขต 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายณัฐกร  มณีกาญจน์ 
โรงเรยีนวัดวังฆ้อง 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายพิพัฒน์  สีทองมาศ 
โรงเรยีนบ้านสุวรรณเขต 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายภูวิศ  สุขสม 
โรงเรยีนบ้านสุวรรณเขต 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายภูเบศ  พรหมดวง 
โรงเรยีนบ้านห้วยทรายทอง 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายศุภวิชญ์  คล่องแคล่ว 
โรงเรยีนบ้านห้วยทรายทอง 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายกวิน  วรนิทรา 
โรงเรยีนเทศบาลวัดท้าวโคตร 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงณัฐธดิา  ดีดวง 
โรงเรยีนเทศบาลปากพนัง 1 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายนนภิพัฒน์  กุุลเทียม 
โรงเรยีนเทศบาลปากพนัง 1 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงเบญญภา  เทพบุร ี
โรงเรยีนเทศบาลปากพนัง 1 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงชนพรรค  ศรเีพ็ยจนัทร ์
โรงเรยีนเทศบาลปากพนัง 1 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงธญัรดา  สุขศรดีา 
โรงเรยีนเทศบาลปากพนัง 1 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายพัชรพล  รกัษาพล 
โรงเรยีนเทศบาลปากพนัง 1 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายศุภณัฐ  มณีรตัน์ 
โรงเรยีนเทศบาลปากพนัง 1 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายภาณุวิชญ์  หอยแก้ว 
โรงเรยีนเทศบาลปากพนัง 1 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงไอยวรญิท์  สรอ้ยทอง 
โรงเรยีนเทศบาลปากพนัง 1 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงณิชนัจทน์  วงศ์ประไพโรจน์ 
โรงเรยีนเทศบาลปากพนัง 1 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงบุณยวีย์  จงไกรจกัร ์
โรงเรยีนเทศบาลปากพนัง 1 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงกมลชนก  สนทมิโน 
โรงเรยีนเทศบาลปากพนัง 1 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงณัฎฐนันท์  สุทธวิัฒน์ 
โรงเรยีนเทศบาลปากพนัง 1 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายศุภฤกษ์  ชว่ยไทร 
โรงเรยีนเทศบาลปากพนัง 1 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงทักษพร  สุวรรณชล 
โรงเรยีนเทศบาลวัดศาลามีชยั 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงธพิรหมภรณ์  แสงวิรุณธร 
โรงเรยีนเทศบาลวัดศาลามีชยั 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงอรรชัมลรกัษ์  โยธารกัษ์ 
โรงเรยีนเทศบาลวัดศาลามีชยั 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงณัฐชุฎา  มัชฌิกะ 
โรงเรยีนเทศบาลวัดเสาธงทอง 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายสิทธคุิณ  ศรขีวัญแก้ว 
โรงเรยีนตนัติวัตร 

ได้เข้ารว่มการแข่งขันทดสอบความรู ้"ยอดอัจฉรยิะสังคมศึกษา" ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   

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

ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป
 


