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บัญชีแนบท้าย 1
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการคัดเลือกโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ลาดับ

ชื่อ - สกุล
คณิตศาสตร์
1 ด.ญ. ณิชกานต์ กุศลสุข
2 ด.ช. นักรบ จงเกษม
3 ด.ญ. เปมมิกา บรรลือพืช
4 ด.ช. พงศ์ภัค เอียดตลอด
5 ด.ญ. พิชชายาณ์ เพชรสีทอง
6 ด.ช. วรากร เหมจินดา
วิทยาศาสตร์
1 ด.ญ. กมลวรรณ มัชฉิมชัย
2 ด.ญ. ชลธิชา แซ่ลือ
3 ด.ช. ณัฐชนน เศรษฐการ
4 ด.ญ. เนตรนภา มีเพ็ชร
5 ด.ญ. มนรดา เนียมรินทร์
6 ด.ช. ศิวกร ขากลิ่น
ภาษาไทย
1 ด.ญ. จิดาภา สังข์สุวรรณ
2 ด.ญ. ธนัชชา สุทธิการ
3 ด.ญ. นันทัชพร เพชรอาวุธ
4 ด.ญ. สาริศา หนูฤทธิ์
5 ด.ญ. สิริกานต์ เติมทอง
6 ด.ช. อดิศักดิ์ จานงค์เมือง
สังคมศึกษา
1 ด.ญ. จุฑามาศ สายกี่เส้ง
ศาสนา
2 ด.ญ. ชญานิศ ทองศิริ
และวัฒนธรรม
3 ด.ญ. ณัฐชยา รัตนบุรี
4 ด.ญ. พลอยชมพู รักประทุม
5 ด.ญ. พาขวัญ ขุนรัง
6 ด.ญ. ศิริมา มีบุญลาภ
ภาษาต่างประเทศ 1 ด.ญ. กัญญารัตน์ วิมล
2 ด.ญ. จิรภิญญา พูลสวัสดิ์
3 ด.ญ. พิชญ์สินี เสือชาวป่า
4 ด.ช. ภูรี ปรานช่วย
5 ด.ญ. สุขสิริ สุขโข
6 ด.ช. อ่าวไทย ชัยอินชะ
หมายเหตุ : เรียงลาดับตามตัวอักษร ในแต่ละกลุ่มสาระฯ

โรงเรียน

สังกัด
โรงเรียนวัดสานักขัน
อบจ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
เทศบาลเมืองทุง่ สง
โรงเรียนสาธิตเทศบาลตาบลหินตก
เทศบาลตาบลหินตก
โรงเรียนเทศบาลตาบลทุง่ สัง
เทศบาลตาบลทุง่ สัง
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ทน.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1
เทศบาลเมืองปากพนัง
โรงเรียนสาธิตเทศบาลตาบลหินตก
เทศบาลตาบลหินตก
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
เทศบาลเมืองทุง่ สง
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1
เทศบาลเมืองปากพนัง
โรงเรียนสาธิต อบจ.นศ. 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) อบจ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
ทน.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลตาบลทุง่ สัง
เทศบาลตาบลทุง่ สัง
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1
เทศบาลเมืองปากพนัง
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
ทน.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลตาบลทุง่ สัง
เทศบาลตาบลทุง่ สัง
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
เทศบาลเมืองทุง่ สง
โรงเรียนสาธิตเทศบาลตาบลหินตก
เทศบาลตาบลหินตก
โรงเรียนสาธิต อบจ.นศ. 2 (บ้านสานักไม้เรียบ)
อบจ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลตาบลทุง่ สัง
เทศบาลตาบลทุง่ สัง
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1
เทศบาลเมืองปากพนัง
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
เทศบาลเมืองทุง่ สง
โรงเรียนเทศบาลมเหยงคณ์
ทน.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสาธิต อบจ.นศ. 2 (บ้านสานักไม้เรียบ)
อบจ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสาธิตเทศบาลตาบลหินตก
เทศบาลตาบลหินตก
โรงเรียนสาธิตเทศบาลตาบลหินตก
เทศบาลตาบลหินตก
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ทน.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสาธิต อบจ.นศ. 2 (บ้านสานักไม้เรียบ)
อบจ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1
เทศบาลเมืองปากพนัง
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
เทศบาลเมืองทุง่ สง
โรงเรียนเทศบาลตาบลทุง่ สัง
เทศบาลตาบลทุง่ สัง

บัญชีแนบท้าย 2
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการคัดเลือกโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ลาดับ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
คณิตศาสตร์
1 ด.ญ. ดวงกมล ต่างสี
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
2 ด.ช. ธนดล เกื้อภักดิ์
โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์
3 ด.ช. นพวินท์ คงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
4 ด.ญ. อชรายุ จันทร์ขาว
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
วิทยาศาสตร์
1 ด.ญ. เกสรา เขียวหวาน
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
2 ด.ญ. พลอยวริศรา เพชรชูช่วยโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
3 ด.ญ. สุพิชญา สุขศรีใส
โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์
4 ด.ญ. อภิชญา เกสรินทร์
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
ภาษาไทย
1 ด.ญ. ชลดา เทพี
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
2 ด.ญ. ณัฐนรี ทิพย์ดวง
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
3 ด.ญ. ตรีพิสุทธิ์ ขุนพรมเกสรา โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
4 ด.ญ. บงกชกร ผอมจีน
โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์
สังคมศึกษา ศาสนา 1 ด.ญ. ญาณิศา คงด้วง
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
และวัฒนธรรม
2 ด.ญ. ภัชราภา พริกเล็ก
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
3 ด.ญ. มณิสรา คงสันต์
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
4 ด.ญ. อภิวรรณ ศรีแก้ว
โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์
ภาษาต่างประเทศ
1 ด.ช. ยศพัทธ์ พลพิชัย
โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์
2 ด.ญ. ศิริกัลยา แป้นสุข
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
3 ด.ญ. สิริวรางค์ ณ นคร
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
4 ด.ญ. สุวรรณี ชูจร
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
หมายเหตุ : เรียงลาดับตามตัวอักษร ในแต่ละกลุ่มสาระฯ

สังกัด
เทศบาลเมืองทุง่ สง
อบจ.นครศรีธรรมราช
ทน.นครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองปากพนัง
เทศบาลเมืองปากพนัง
ทน.นครศรีธรรมราช
อบจ.นครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุง่ สง
เทศบาลเมืองปากพนัง
ทน.นครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุง่ สง
อบจ.นครศรีธรรมราช
ทน.นครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุง่ สง
เทศบาลเมืองปากพนัง
อบจ.นครศรีธรรมราช
อบจ.นครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุง่ สง
ทน.นครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองปากพนัง

บัญชีแนบท้าย 3
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการคัดเลือกโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ลาดับ
ชื่อ - สกุล
คณิตศาสตร์
1 นาย จรัสรวี ช่วยเมือง
2 นาย ไชยพัฒย์ จันทร์คง
3 น.ส. สิริยากรณ์ อินทรกาเนิด
วิทยาศาสตร์
1 น.ส. บุษยมาส ไชยฤทธิ์
2 น.ส. มนัสชนก จิตมนัส
3 น.ส. วรรณวิษา สวัสดีมาก
ภาษาไทย
1 น.ส. ฐิติรัตน์ เภรีภาศ
2 น.ส. ภิญญดาพัชญ์ ทองชัย
3 น.ส. สุณัฐฑิกานต์ ปัน้ วงศ์
สังคมศึกษา ศาสนา 1 น.ส. ธิดารัตน์ ยิ่งคานึง
และวัฒนธรรม
2 นาย พีระพัฒน์ คงช่วย
3 น.ส. มาริสา แพรกปาน
ภาษาต่างประเทศ
1 น.ส. ญาดา ไผ่ประเสริฐ
2 น.ส. ธัญญาภรณ์ คงกะพันธ์
3 น.ส. นันทิกานต์ ชูเมือง
หมายเหตุ : เรียงลาดับตามตัวอักษร ในแต่ละกลุ่มสาระฯ

โรงเรียน
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์
โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ

สังกัด
ทน.นครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุง่ สง
อบจ.นครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุง่ สง
ทน.นครศรีธรรมราช
อบจ.นครศรีธรรมราช
ทน.นครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุง่ สง
อบจ.นครศรีธรรมราช
อบจ.นครศรีธรรมราช
ทน.นครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุง่ สง
ทน.นครศรีธรรมราช
อบจ.นครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุง่ สง

