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 รางวัลความส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-
2562 เล่มนี้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้จัดท าข้ึนเพื่อ
เป็นส่วนหน่ึงของการน าเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ตลอดถึงนักเรียน
ในสังกัดที่ประสบความส าเร็จ ได้รับรางวัลต่าง ๆในระดับเครือข่ายข้ึนไป เป็นส่วนหนึ่งที่
สะท้อนให้เห็นถึงภาพความส าเร็จ ที่แต่ละท่านได้ทุ่มเท เสียสละ อุทิศแรงกายแรงใจและมี
ความรับผิดชอบต่อบทบาทภาระหน้าที่ บ่งบอกให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษา ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 

 ขอเป็นก าลังใจและช่ืนชมกับความส าเร็จ ทุก ๆ ความส าเร็จ แต่อย่างไรก็ตาม
เป้าหมายที่เราต้องการก็ยังเป็นที่ท้าทาย ส าหรับทุกท่านอยู่ตลอดเวลาก็คือ “คุณภาพของ
ผู้เรียน “ ยังเป็นโจทย์ที่ส าคัญที่เราจะต้องช่วยกันจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เป็นคนดี คนเก่ง 
มีความสุข และมีทักษะที่ดีในการด ารงชีวิต 

  

              ขอขอบคุณทุกท่าน 

 

           (นายปราโมทย์  สง่สงิห์) 

  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
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 รางวัลความส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-
2562 เล่มนี้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้จัดท าข้ึนเพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งของการน าเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ตลอดถึงนักเรียน
ในสังกัดที่ประสบความส าเร็จ ได้รับรางวัลต่าง ๆในระดับเครือข่ายข้ึนไป เป็นส่วนหนึ่งที่
สะท้อนให้เห็นถึงภาพความส าเร็จ ที่แต่ละท่านได้ทุ่มเท เสียสละ อุทิศแรงกายแรงใจและมี
ความรับผิดชอบต่อบทบาทภาระหน้าที่ บ่งบอกให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษา ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 

 ขอเป็นก าลังใจและช่ืนชมกับความส าเร็จ ทุก ๆ ความส าเร็จ แต่อย่างไรก็ตาม
เป้าหมายที่เราต้องการก็ยังเป็นที่ท้าทาย ส าหรับทุกท่านอยู่ตลอดเวลาก็คือ “คุณภาพของ
ผู้เรียน “ ยังเป็นโจทย์ที่ส าคัญที่เราจะต้องช่วยกันจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เป็นคนดี คนเก่ง 
มีความสุข และมีทักษะที่ดีในการด ารงชีวิต 

  

              ขอขอบคุณทุกท่าน 

 

           (นายปราโมทย์  สง่สงิห์) 

  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

 



1

รางวัลเขา้ร่วมในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ในระดบัชาติ

1 รางวัลส านักงาน
1.1 ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2
        
      นำงกชนิกำ  วงศ์วรนุช         ผู้น ำเสนอผลงำน

2 รางวัลบุคลากรทางการศึกษาในมาตรา 38 ค (2)
2.1 นำงณิชรีย์  เพียรทองสงฆ์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำในมำตรำ 38 (2) สังกัดสพป.  ด้ำนวิชำกำรยอดเยี่ยม
2.2 นำงรัตนำ  ไกรทอง    

2.3 นำงสำวอัญชิษฐำ  ทำตะภิรมย์   บุคลำกรทำงกำรศึกษำในมำตรำ 38(2) ด้ำนบริหำรจัดกำร
3 ผู้อ านวยการสถานศึกษาระดยัประถมศึกษายอดเยี่ยม

3.1  นำยวรวิช  ศรีระสันต์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเลียบ ด้ำนวิชำกำร  โรงเรียนขนำดเล็ก
4 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาส

4.1 นำงสำวศุทธิดำ  ทองชอุ่ม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกเมำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขยำยโอกำส
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัก่อนประถมศึกษา

5.1 นำงวิลำวรรณ  แก่นจันทร์ โรงเรียนวัดโคกเหรียง ด้ำนวิชำกำร
5.2 นำงฉลวย  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้ำนต้นส้ำน ด้ำนบริหำรจัดกำร
5.3 นำงมำลินี  ศิริอักษร โรงเรียนท่ำจีนอุดมวิทยำ ด้ำนนวัตกรรมฯ

6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษา วิชาภาษาไทย
6.1 นำงรสิตำ  พงษ์จีน โรงเรียนบ้ำนควนเนียง ด้ำนนวัตกรรม Active Teacher
6.2 นำงอมรรัตน์  ประทุมชำติภักดี โรงเรียนบ้ำนคลองหวะ ด้ำนนวัตกรรม

7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร์
7.1 นำงสุปรำณี  สำลีฉันท์ โรงเรียนบ้ำนต้นส้ำน ด้ำนบริหำรจัดกำร
7.2 นำงต่วนนูรอักมัร  เส็มหมำด โรงเรียนบ้ำนโคกเมำ ด้ำนวัตกรรม

8 ครูผู้สอน  ระดบัประถมศึกษา วิชาภาษาตา่งประเทศ
8.1 นำงสำวณัฐชยำ  ระสิตำนนท์ โรงเรียนบ้ำนคลองหวะ ด้ำนบริหำรจัดกำร

9 ครูผู้สอน  ระดบัประถมศึกษา วิชาการงานอาชพีและเทคโนโลยี
9.1 นำงผะกำนำจ  สุคนธรัตน์ โรงเรียนวัดโคกม่วง ด้ำนบริหำรจัดกำร

10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษา วิชาบูรณาการ
10.1 นำงประเจิน  ไชยมำลีอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้ำนคลองหวะ ด้ำนบริหำรจัดกำร

บุคลำกรทำงกำรศึกษำในมำตรำ 38 (2) สังกัด สพป. ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพือ่กำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำยอดเยี่ยม
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่กำรเรียนกำรสอน

         ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ  เขต  2  ได้ด ำเนินกำรขบัเคล่ือนกำรบริหำรจดักำรศึกษำตำมกลยทุธ์และตัวชี้วัด
ผ่ำนโครงกำรกจิกรรมวิธีกำรต่ำง ๆ  ทีห่ลำกหลำยโดยกำรมีส่วนร่วมของทกภุำคส่วน ส่งผลให้กำรปีกำรศึกษำ  2560-2562 ดังนี้ครู
ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ  เขต 2   จงึได้รวบรวม    ประมวลภำพแห่งควำมส ำเร็จ    ควำมภำคภูมิใจ   ทีไ่ด้จำกกำร
ด ำเนิน  นักเรียน  และบุคลำกร  ได้รับรำงวัลทัง้ระดับประเทศ ระดับภำคระดับจงัหวัด และระดับเครือขำ่ย เพือ่ยกยอ่งเชิดชูเกยีรติ เป็นที่
น่ำชื่นชมยนิดีกำรบริหำรจดักำรศึกษำเกดิผลส ำเร็จ แกส่ถำนศึกษำ  ผู้บริหำร

       นายปราโมทย์   ส่งสิงห์    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
                                      ยอดเยี่ยมดา้นการใช ้PLC  สร้างนวัตกรรม

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

รางวัลส านักงาน/บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ประจ าปี  2560  ในระดับชาติ

        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต  ๒ ไดดําเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตาม
กลยุทธและตัวชี้วัดผานโครงการ กิจกรรม  วิธีการตาง ๆ ที่หลากหลายโดยการมีสวนรวมของทกุภาคสวน สงผลใหการ
บริหารจัดการศึกษาเกิดผลสําเร็จ แกสถานศึกษา  ผูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร ไดรับรางวัลทั้งระดับประเทศ 
ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับเครือขาย เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ เปนที่นาชื่นชมยินดี
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ จึงไดรวบรวม ประมวลภาพแหงความสําเร็จ ความ
ภาคภูมิใจ ที่ไดจากการดําเนิน การปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ดังนี้



๒

1 รางวัลส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต2 ยอดเยี่ยมส่งเสริมการใช ้PLC
นำงกชนิกำ  วงศ์วรนุช ผู้น ำเสนอ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่กำรเรียนกำรสอน

2 รางวัลบุคลากรส านักงาน
1.1 นำยปรำโมทย์  ส่งสิงห์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 

ส ำนักงำนยอดเยี่ยม ด้ำนกำรใช้ PLC สร้ำงนวัตกรรมฯ
3 รางวัลบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2)

3.1 นำงสำวศรีพิมพ์  จิตภักดี ด้ำนวิชำกำร
3.2 นำงสำวนวรัตน์  นิ่มดี ด้ำนบริหำรจัดกำร
3.3 นำงธัญรดี  มุณีกุล ด้ำนนวัตกรรม

4 ผู้อ านวยการสถานศึกษาระดบัประถมศึกษายอดเยี่ยม
4.1 นำยววิช  ศรีระสันต์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเลียบ ด้ำนวิชำกำร
4.2 นำยวิสูตร  หนูอุไร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดท่ำหยี ด้ำนบริหำรจัดกำร ขนำดเล็ก
4.3 นำยสุชำติ  ขวัญกลับ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนต้นส้ำน ด้ำนบริหำรจัดกำร  ขนำดกลำง
4.4 นำยวันชัย  หวังสวำสด์ิ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเสนำณรงค์วิทยำ ด้ำนนวัตกรรมฯ ขนำดใหญ่
4.5 นำงประภำ  อัตรพงศ์พันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังพำ
4.6 นำงสุภำวดี  ดวงจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดโคกสมำนคุณ ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC 
4.7 นำงเรวดี  เชำวนำสัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหน้ำควนลัง ผู้ปฏิบัติกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประถม
4.8 นำงกำญดำร์  สงดวง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวไทร กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุขภำวะ ประถม

5 สถานศึกษาระดบัประถมศึกษา/ขยายโอกาสทางการศึกษายอดเยี่ยม
5.1 โรงเรียนบ้ำนหน้ำวัดโพธิ ์ ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร
5.2 โรงเรียนบ้ำนหัวไทร ด้ำนนวัตกรรมฯ ขนำดเล็ก
5.3 โรงเรียนวัดพรุเตำะ นำงสำวพีรฉัตร  แสงฉำย กำรจดักำรเรียนรู้ทำงไกล DLTV ระดับประถมศึกษำ
5.4 โรงเรียนบ้ำนหน้ำควนลัง นำงเรวดี  เชำวนำสัย ปฏิบัติงำนดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประถมศึกษำ
5.5 โรงเรียนบ้ำนวังพำ   โรงเรียนประถมศึกษำ ขนำดใหญ่ ด้ำนวิชำกำร

6 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาส
 6.1 นำงสำวศุทธิดำ  ทองชอุ่ม โรงเรียนบ้ำนโคกเมำ ด้ำนวิชำกำร

7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษา/ขยายโอกาส วิชาภาษาไทย
7.1 นำงพรทิพำ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้ำนบำงเหรียง ด้ำนนวัตกรรม
7.2 นำงอมรรัตน์  ประทุมชำติภักดี   โรงเรียนบ้ำนคลองหวะ ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC

8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษา/ขยายโอกาส วิชาวิทยาศาสตร์
8.1 นำงสุปรำณี  สำลีฉันท์ โรงเรียนบ้ำนต้นส้ำน ด้ำนบริหำรจัดกำร
8.2 นำงต่วนนูรอักมัร  เส็มหมำด     โรงเรียนบ้ำนโคกเมำ ด้ำนนวัตกรรมฯ
8.3 นำงสำวพรสวรรค์  สุขพรหม     โรงเรียนบ้ำนวังหรัง Active teacher 

9 ครูผู้สอน ระดบัประถมศึกษา/ขยายโอกาส วิชาภาษาตา่งประเทศ
9.1 นำงวนิดำ  อินทรัตน์               โรงเรียนบ้ำนควนเนียง Active Teacher

รางวัลบุคลากร/ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต  2 ประจ าปี 2561 ในระดับชาติ
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1 รางวัลส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต2 ยอดเยี่ยมส่งเสริมการใช ้PLC
นำงกชนิกำ  วงศ์วรนุช ผู้น ำเสนอ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่กำรเรียนกำรสอน

2 รางวัลบุคลากรส านักงาน
1.1 นำยปรำโมทย์  ส่งสิงห์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 

ส ำนักงำนยอดเยี่ยม ด้ำนกำรใช้ PLC สร้ำงนวัตกรรมฯ
3 รางวัลบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2)

3.1 นำงสำวศรีพิมพ์  จิตภักดี ด้ำนวิชำกำร
3.2 นำงสำวนวรัตน์  นิ่มดี ด้ำนบริหำรจัดกำร
3.3 นำงธัญรดี  มุณีกุล ด้ำนนวัตกรรม

4 ผู้อ านวยการสถานศึกษาระดบัประถมศึกษายอดเยี่ยม
4.1 นำยววิช  ศรีระสันต์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเลียบ ด้ำนวิชำกำร
4.2 นำยวิสูตร  หนูอุไร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดท่ำหยี ด้ำนบริหำรจัดกำร ขนำดเล็ก
4.3 นำยสุชำติ  ขวัญกลับ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนต้นส้ำน ด้ำนบริหำรจัดกำร  ขนำดกลำง
4.4 นำยวันชัย  หวังสวำสด์ิ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเสนำณรงค์วิทยำ ด้ำนนวัตกรรมฯ ขนำดใหญ่
4.5 นำงประภำ  อัตรพงศ์พันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังพำ
4.6 นำงสุภำวดี  ดวงจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดโคกสมำนคุณ ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC 
4.7 นำงเรวดี  เชำวนำสัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหน้ำควนลัง ผู้ปฏิบัติกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประถม
4.8 นำงกำญดำร์  สงดวง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวไทร กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุขภำวะ ประถม

5 สถานศึกษาระดบัประถมศึกษา/ขยายโอกาสทางการศึกษายอดเยี่ยม
5.1 โรงเรียนบ้ำนหน้ำวัดโพธิ ์ ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร
5.2 โรงเรียนบ้ำนหัวไทร ด้ำนนวัตกรรมฯ ขนำดเล็ก
5.3 โรงเรียนวัดพรุเตำะ นำงสำวพีรฉัตร  แสงฉำย กำรจดักำรเรียนรู้ทำงไกล DLTV ระดับประถมศึกษำ
5.4 โรงเรียนบ้ำนหน้ำควนลัง นำงเรวดี  เชำวนำสัย ปฏิบัติงำนดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประถมศึกษำ
5.5 โรงเรียนบ้ำนวังพำ   โรงเรียนประถมศึกษำ ขนำดใหญ่ ด้ำนวิชำกำร

6 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาส
 6.1 นำงสำวศุทธิดำ  ทองชอุ่ม โรงเรียนบ้ำนโคกเมำ ด้ำนวิชำกำร

7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษา/ขยายโอกาส วิชาภาษาไทย
7.1 นำงพรทิพำ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้ำนบำงเหรียง ด้ำนนวัตกรรม
7.2 นำงอมรรัตน์  ประทุมชำติภักดี   โรงเรียนบ้ำนคลองหวะ ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC

8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษา/ขยายโอกาส วิชาวิทยาศาสตร์
8.1 นำงสุปรำณี  สำลีฉันท์ โรงเรียนบ้ำนต้นส้ำน ด้ำนบริหำรจัดกำร
8.2 นำงต่วนนูรอักมัร  เส็มหมำด     โรงเรียนบ้ำนโคกเมำ ด้ำนนวัตกรรมฯ
8.3 นำงสำวพรสวรรค์  สุขพรหม     โรงเรียนบ้ำนวังหรัง Active teacher 

9 ครูผู้สอน ระดบัประถมศึกษา/ขยายโอกาส วิชาภาษาตา่งประเทศ
9.1 นำงวนิดำ  อินทรัตน์               โรงเรียนบ้ำนควนเนียง Active Teacher

รางวัลบุคลากร/ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต  2 ประจ าปี 2561 ในระดับชาติ

10 ครูผู้สอน ระดบับประถมศึกษา/ขยายโอกาส  วิชากิจกรรมนักเรียน
10.1 นำยธีรทัศน์  รำชแก้ว โรงเรียนเสนำณรงค์วิทยำ ด้ำนวิชำกำร

11 ครูผู้สอน ระดบัประถมศึกษา/ขยายโอกาส วิชาสังคมศึกษา
 11.นำงนิตยำ  วิทยผดุง โรงเรียนบ้ำนเนินนิมิต                     ขยำยโอกำส ด้ำนบริหำรจัดกำร

12 ครูผู้สอน ระดบัประถมศึกษา วิชาการงานอาชพีและเทคโนโลยี
12.1 นำงผะกำนำจ  สุตนธรัตน์       โรงเรียนวัดโคกม่วง Active teacher ระดับประถมศึกษำ
12.2 นำงสำริพร  ช่วยแท่น            โรงเรียนท่ำจีนอุดมวิทยำ                 ด้ำนวิชำกำร มัธยมต้น

13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษา วิชาบูรณาการ
13.1 นำงประเจิน  ไชยมำลีอุปถัมภ์  โรงเรียนบ้ำนคลองหวะ ด้ำนบริหำรจัดกำรฯ ระดับประถม
13.2 นำงสำวจุติพร  คงสุวรรณ       โรงเรียนบ้ำนวังพำ ด้ำนวิชำกำร ระดับประถม
13.3 นำงสำวกันยำพร  สังข์ทอง      โรงเรียนบ้ำนเขำพระ ด้ำนบริหำรจัดกำร ระดับมัธยมศึกษำ

14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษา วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
14.1 นำงเขมญดำ  ขจรธีรกุล         โรงเรียนบ้ำนหน้ำวัดโพธิ์ ด้ำนบริหำรจัดกำร ระดับประถมศึกษำ

15 ครูผู้สอนระดบัประถมศึกษา/ขยายโอกาส DLTV/ระบบดแูลชว่ยเหลือนักเรียน
15.1 นำงอำรมณ์  กันยะต๊ิบ โรงเรียนวัดพรุเตำะ กำรจดักำรศึกษำทำงไกล DLTV ระดับประถมศึกษำ
15.2 นำงนิศำกร  ศรีลักษณ์          โรงเรียนบ้ำนหน้ำควนลัง ปฏิบัติงำนดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับปฐมวัย
 15.3 นำยนรำ  ประสงค์ผล          โรงเรียนบ้ำนหน้ำควนลัง ปฏิบัติงำนดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษำ
15.4 นำงสำวพรวิภำ  ปำนแก้ว      โรงเรียนทุง่ปรือพิทยำคม ปฏิบัติงำนดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับขยำยโอกำส
15.5  ว่ำที ่ร.ต หญิงชำรี  เติมแต้ม   โรงเรียนบ้ำนเขำพระ ปฏิบัติงำนดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้ำนนวัตกรรมฯ
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ที่ โรงเรียน กิจกรรม วตัถุประสงค์ ผลงาน/ปี รางวลัทีไ่ด้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวลั
1 บา้นทุ่งน ้า โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อใหโ้รงเรียนพฒันาสู่เกณฑ์ รางวัลมาตรฐานโรงเรียน ระดับจังหวดั ป ี2560 กรมอนามัย

มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพ ระดับทอง
2 บา้นต้นส้าน บา้นนักวทิยาศาสตร์ ป้ายโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ป ี2560 มูลนิธสิมเด็จพระเทพ

น้อย"  โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน รัตนราชสุดา
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส้าหรับปฐมวัย

ปีการศึกษา 2558-2562

3 บา้นต้นส้าน การสอบระดับชาติสูงกว่า การสอบระดับชาติ เกยีรติบตัร ระดับประเทศ ป ี2560 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ระดับประเทศ (NT) ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

4 บา้นนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย เพือ่ให้นักเรียนมีทักษะการคิดวเิคราะห์ บา้นนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย ระดับประเทศ ป ี2561 ส้านักงานคณะกรรมการ
ระดับปฐมวยั ทกัษะกระบวนการกลุ่มและทกัษะ การศึกษาขั นพื นฐาน

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5 เร่งรัดการศึกษา กจิกรรม พฒันานกัเรียนสู่ความเปน็เลิศทาง ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนสวดมนต์ ระดับภาคใต้ ป ี2561 ส้านักงานคณะกรรมการ

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ด้านวิชาการและด้านทกัษะ แปลไทย ระดับชั นประถม การศึกษาขั นพื นฐาน
ครั งที่ 68 ศึกษาปีที่ 1-ม.3

6 บา้นควนนา บา้นนักวทิยาศาสตร์น้อย ป้ายโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์ บา้นนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย ตราพระราชทาน ส้านักงานคณะกรรมการ
กิจกรรมเร่ืองพาราแปลงกาย นอ้ย"  โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน บา้นนักวทิยาศาสตร์น้อย การศึกษาขั นพื นฐาน

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส้าหรับปฐมวัย ระดับประเทส
ปกีารศึกษา 2558-2562

7 วดัปากจ่า เกียรติบัตรรางวลัระดับเหรียญทอง งานศิลปหตักรรมนักเรียน เกียรติบตัร เครือข่ายควนโสหว้ยลึก
ชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 

ระดับชั นป.1-3 งานศิลปหัตกรรม

นักเรียนระดับเครือข่าย

8 บา้นปา่ยาง โรงเรียนปลอดโฟม เพื่อใหโ้รงเรียนปลอดภาชนะโฟม โรงเรียนปลอดโฟม ระดับจังหวดั ป ี2562 จังหวดัสงขลา
บรรจุอาหาร

9 บา้นปา่ยาง บา้นนักวทิยาศาสตร์น้อย เพื่อใหเ้ด็กเกิดทกัษะกระบวนการเกยีรติบตัร ปา้ยบา้นนักวทิยาศาสตร์ สสวท.
ทางวทิยาศาสตร์ ระดับประเทศ 

ป ี2561-2563
10 วดัปากจ่า โครงการปลอดภาชนะ เพื่อรณรงค์ใหน้ักเรียนตระหนัก องค์กรปลอดภาชนะ ระดับทอง  ป ี2562 ส้านักงานสาธารณสุข

โฟมบรรจุอาหาร 100 % ถึงอันตรายจากการใช้โฟม โฟมบรรจุอาหาร 100% ระดับจังหวดั จังหวดัสงขลา
บรรจุอาหาร

11 บา้นหว้ยลึก ระดับทองประเภทสถาน ระดับทองประเภท เขตตรวจราชการที่ 5

ศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดเล็ก สพฐ.
12 วดับางศาลา พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ ประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ เกยีรติบตัร เหรียญเงิน ส้านักงานเขตพื นที่

กิจกรรมการแข่งขันทกัษะ ประเภททดลอง ระดับเขตพื นที่ การสึกษาประถมศึกษา
ทางวชิาการ สงขลา เขต 2

วดัควนลัง
มิตรภาพที่
 11

วดัควนลัง
มิตรภาพที่
 11

ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

ส่งเสริมการพฒันาผู้เรียนเต็ม
ศักยภาพ

ปา้ยบา้นนกัวิทยาศาสตร์
นอ้ย

การแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ 
ระดับชั น ป.1-3 
งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนระดับเครือข่าย

รางวัลความส าเร็จการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ 2560-2562

ที่ โรงเรียน กิจกรรม วตัถุประสงค์ ผลงาน/ปี รางวลัทีไ่ด้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวลั
13 วดับางศาลา ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็ก ผ่านการประเมินรอบที่สองบา้น เกยีรติบตัร เกียรติบตัร ป ี2562   - สพฐ

ปฐมวัยได้เรียนรู้และมปีระสบการณ์ นักวทิยาศาสตร์น้อย ระดับประเทศ   - สถาบนัส่งเสริมการสอน
ในการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14 บ้านลานควาย สาระการเรียนรู้ระดับประเทศ โรงเรียนที่มีผลการสอบนักเรียน เกยีรติบตัร ระดับเขตพื นที่ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ได้คะแนนเฉล่ีรวาม 4 สาระ ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
การเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉล่ียรวม

4 สาระการเรียนรู้ระดับประเทศ

15 บ้านลานควาย บา้นนักวทิยาศาสตร์น้อย ป้ายโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์ ปา้ยโครงการ ระดับประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
น้อย"  โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส้าหรับปฐมวัย

ปีการศึกษา 2558-2562

16 บ้านลานควาย บา้นนักวทิยาศาสตร์น้อย ป้ายโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์ ปา้ยโครงการ ระดับประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
น้อย"  โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส้าหรับปฐมวัย

ปีการศึกษา 2561-2563
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ที่ โรงเรียน กิจกรรม วตัถุประสงค์ ผลงาน/ปี รางวลัทีไ่ด้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวลั
13 วดับางศาลา ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็ก ผ่านการประเมินรอบที่สองบา้น เกยีรติบตัร เกียรติบตัร ป ี2562   - สพฐ

ปฐมวัยได้เรียนรู้และมปีระสบการณ์ นักวทิยาศาสตร์น้อย ระดับประเทศ   - สถาบนัส่งเสริมการสอน
ในการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14 บ้านลานควาย สาระการเรียนรู้ระดับประเทศ โรงเรียนที่มีผลการสอบนักเรียน เกยีรติบตัร ระดับเขตพื นที่ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ได้คะแนนเฉล่ีรวาม 4 สาระ ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
การเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉล่ียรวม

4 สาระการเรียนรู้ระดับประเทศ

15 บ้านลานควาย บา้นนักวทิยาศาสตร์น้อย ป้ายโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์ ปา้ยโครงการ ระดับประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
น้อย"  โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส้าหรับปฐมวัย

ปีการศึกษา 2558-2562

16 บ้านลานควาย บา้นนักวทิยาศาสตร์น้อย ป้ายโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์ ปา้ยโครงการ ระดับประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
น้อย"  โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส้าหรับปฐมวัย

ปีการศึกษา 2561-2563
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ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวัล
1 บา้นต้นส้าน นายสุชาติ  ขวญักลับ ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง สงขลา เขต 2
ด้านการบริหารจัดการ รางวัลทรง
คุณค่า สพฐ. Obec award ภาคใต้

2 บา้นต้นส้าน นายสุชาติ  ขวญักลับ   -ครูดีไม่มีอบายมุข 2561 เกียรติบตัร สพฐ.
  -ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 2561 เกียรติบตัร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลา เขต 2
  -ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 2561 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระดับปรถมศึกษาขนาดกลาง ตรัง
รางวลัทรงคุณค่า สพฐ. Obec
Award  ระดับภาคใต้
  -ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 2561 เหรียญทอง สพฐ.
ระดับปรถมศึกษาขนาดกลาง
รางวลัทรงคุณค่า สพฐ. Obec
Award  ระดับชาติ

3 บา้นทุ่งใหญ่ นายทวีศักด์ิ  ปรีชาติวงศ์ ครูผู้สอนนักเรียน 2561 ระดับประเทศ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2

4 บา้นเกาะนก นายสุทศัน์  อัมโร การแกะหนังตะลุงด้วย 2562 เกยีรติบตัร สาขาปราชญ์ เทศบาลต าบลคูเต่า
กระดาษชุบเทยีน ชาวบา้น

5 บา้นปา่ยาง นายประสิทธิ ์เพช็ราการ ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 2562 เขตพื้นที่ มูลนิธคิรูดีของแผ่นดิน

6 วดัปากจ่า นายสมพร  สูตรแก้ว ครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญเงิน 2562 ระดับเครือข่าย เครือข่ายควนโสหว้ยลึก
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม
การแข่งขันเคร่ืองร่อน ประเภท
ร่อนนานยิงยาง ระดับชั้น ป.4-6
งานศิลปหตักรรมนักเรียนระดับ
เครือข่าย

7 วดัปากจ่า นายสมพร  สูตรแก้ว ครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญเงิน 2562 ระดับเครือข่าย เครือข่ายควนโสหว้ยลึก
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม
การแข่งขันเคร่ืองร่อน ประเภท
ร่อนนานปล่อยด้วยมือ ระดับชั้น 
ป.4-6 งานศิลปหตักรรมนักเรียน
ระดับเครือข่าย

8 บา้นหว้ยลึก นางสาวนวพร  จุทอง ครูดีศรีสงขลา 2562 จังหวดัสงขลา มูลนิธคินดีศรีสงขลา

9 บ้านคลองนกกระทุง นายสมสุข เพชรกาญจน์ รางวลัคุรุสดุดีประจ าป ี2561 2562 เกียรติบตัร คุรุสภา

10 เสราณรงค์วิทยา นายวนัชัย หวงัสวาสด์ิ รางวลัข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2562 เกียรติบตัร ส านัก กพ.

รางวัลความส าเร็จการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหาร

ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวัล
1 บา้นต้นส้าน นางสุปราณี  สาลีฉันท์ โครงงานวทิยาศาสตร์ 2559 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ประถมศึกษาระนอง
2 บา้นต้นส้าน นางสุปราณี  สาลีฉันท์ การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี
การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ 2560 เหรียญเงิน สพฐ.
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี
ด้านบริหารจัดการ รางวลัทรงคุณค่า สพฐ.
Obec Award ระดับภาคใต้
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา 2560 เหรียญเงิน สพฐ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
ด้านบริหารจัดการ รางวลัทรงคุณค่า สพฐ.
Obec Award ระดับชาติ

3 บา้นต้นส้าน นางฉลวย  สุวรรณรัตน์ ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรม โครงงานอาชีพ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมโครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี1่-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

4 บา้นต้นส้าน นางนิภาพร  แก้วอัมภรณ์ ครูผู้สอนนักเรียน โครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประถมศึกษาปทีี1่-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

5 บา้นต้นส้าน นางสวลัยา  ชูเชิด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา 2560 เหรียญทอง สพฐ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ด้านนวตักรรมฯ
ครูผู้สอนนักเรียนโครงงานอาชีพ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
การประกวดแปรรูปอาหาร 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

6 บา้นต้นส้าน นายธนัช  เทพรัตน์ ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดการแข่งขันเคร่ืองร่อน 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภทร่อนนาน ระดับประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดโครงงาน 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วทิยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับประถมศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ปทีี่ 4-6
ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดโครงงาน 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วทิยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับประถมศึกษา ประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี
ปทีี่ 4-6

7 บา้นคลองต่อ นายอุเส็น  สามารถ การประกวดโครงงานอาชีพ 2560 เหรียญทอง สพฐ.
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6

รางวัลความส าเร็จการบริหารจัดการศึกษาของครู  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2560-
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ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวัล
1 บา้นต้นส้าน นางสุปราณี  สาลีฉันท์ โครงงานวทิยาศาสตร์ 2559 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ประถมศึกษาระนอง
2 บา้นต้นส้าน นางสุปราณี  สาลีฉันท์ การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี
การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ 2560 เหรียญเงิน สพฐ.
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี
ด้านบริหารจัดการ รางวลัทรงคุณค่า สพฐ.
Obec Award ระดับภาคใต้
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา 2560 เหรียญเงิน สพฐ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
ด้านบริหารจัดการ รางวลัทรงคุณค่า สพฐ.
Obec Award ระดับชาติ

3 บา้นต้นส้าน นางฉลวย  สุวรรณรัตน์ ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรม โครงงานอาชีพ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมโครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี1่-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

4 บา้นต้นส้าน นางนิภาพร  แก้วอัมภรณ์ ครูผู้สอนนักเรียน โครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประถมศึกษาปทีี1่-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

5 บา้นต้นส้าน นางสวลัยา  ชูเชิด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา 2560 เหรียญทอง สพฐ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ด้านนวตักรรมฯ
ครูผู้สอนนักเรียนโครงงานอาชีพ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
การประกวดแปรรูปอาหาร 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

6 บา้นต้นส้าน นายธนัช  เทพรัตน์ ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดการแข่งขันเคร่ืองร่อน 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภทร่อนนาน ระดับประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดโครงงาน 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วทิยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับประถมศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ปทีี่ 4-6
ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดโครงงาน 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วทิยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับประถมศึกษา ประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี
ปทีี่ 4-6

7 บา้นคลองต่อ นายอุเส็น  สามารถ การประกวดโครงงานอาชีพ 2560 เหรียญทอง สพฐ.
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6

รางวัลความส าเร็จการบริหารจัดการศึกษาของครู  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2560-รำงวัลควำมส�ำเร็จกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของครู  ประจ�ำปงบประมำณ พ.ศ  ๒๕๖๐-๒๕๖๒
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ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวัล
8 บา้นคลองต่อ นางนันทนา  พิสุทธรัิตนานนท์ การประกวดโครงงานอาชีพ

ระดับชั้นประถมศึกษา ปทีี่ 4-6
9 บา้นต้นส้าน นางวรรณี  ทองศิลป์ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันอ่านเอาเร่ือง 2560 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามแนว PISA ระดับประถมศึกษาปทีี่ 1-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดแปรรูป 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อาหาร ระดับประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันวรรณกรรม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พกิารณ์ ระดับประถมศึกษาปทีี่ 4-6 2560 เหรียญเงิน ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

10 บา้นต้นส้าน นางวรรณี  ทองศิลป์ ครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขันกวเียาวชน 2561 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คนรุ่นใหม่ กลอนส่ี  (4 บท) ปรถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับประถมศึกษาปทีี่ 4-6

11 บา้นต้นส้าน นายธนัช  เทพรัตน์ ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดโครงงาน 2561 เหรียญเงิน สพฐ.
วทิยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับประถมศึกษา
ปทีี่ 4-6

12 บา้นคลองต่อ นางนิรมล  มูห าหมัด การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2561 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
การเรียนรู้

13 บา้นคลองต่อ นางนิรมล  มูห าหมัด การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว ์ประเภท 2561 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียนที่มีความบกพร่อทางการเรียนรู้ ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

14 บา้นคลองต่อ นางนันทนา พิสุทธรัิตนานนท์ การแข่งขันทอ่งอาขยานท านองเสนาะ 2561 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประถมศึกษาชั้นปทีี่ 4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

15 บา้นคลองต่อ นางนันทนา พิสุทธรัิตนานนท์ ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขัน เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ ์ประเภทชาย 2561 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับประถมศึกษาชั้นปทีี่ 1-6

16 บา้นต้นส้าน นางสุปราณี  สาลีฉันท์ ครูดีไม่มีอบายมุข 2561 เกียรติบตัร สพฐ.
17 บา้นทุ่งใหญ่ นางสาวอรษา  เตชะพนัธุ์ การแข่งขันต่อค าศัพทภ์าษา 2561 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ไทย (ค าคมเดิม) ระดับ ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ประถมศึกษาปทีี่ 4-6

18 บา้นเกาะนก นายอุทยั  เถาถวลิ การแข่งขันเล่านิทาน 2561 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(story Telling) ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6

19 บา้นเกาะนก นายอุทยั  เถาถวลิ การแข่งขันเล่านิทาน (story Telling) 2561 เหรียญทอง เครือข่ายคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6

20 บา้นเกาะนก นางประพา  ด ามินทร์ การแข่งขันตอบปญัหาสุขศึกษา 2561 เหรียญทองแดง เครือข่ายคลองแห-คูเต่า
และพลศึกษา ระดับชั้นประถม
ศึกษาปทีี่ 1-6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี 2561 เหรียญเงิน เครือข่ายคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6

2561 เหรียญทอง รองชนะเลิศ เครือข่ายคลองแห-คูเต่า
อันดับที่ 2

21 บา้นเกาะนก นางปิติมาลย์  ว่องเกษมสุข การแข่งขันประติมากรรม 2561 เหรียญเงิน รองชนะเลิศ เครือข่ายคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-3 อันดับที่ 1
การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษา 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
ไทย ระดับชั้นประถมศึกาปทีี่ 1-3

2560 เหรียญทอง สพฐ.

การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี4่-6

ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวัล
22 บา้นเกาะนก นางสาวอัตติมา  บิลแหละ การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 2561 เหรียญเงิน เครือข่ายคลองแห-คูเต่า

(Presentation)
23 บา้นปา่ยาง นางสาวระเบียบ  แสงวิจิตร ครูผู้สอนนักเรียน 2561 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
24 บา้นควน นางสาวสุภาพร  แก้วบุปผา การแข่งขันเคร่ืองร่อน ประเภท 2561 เหรียญทอง เครือข่ายคลองแห-คูเต่า

ร่อนนาน ระดับชั้นประถมศึกษา ปทีี่ 4-6
25 บา้นควน นางสาวสุภาพร  แก้วบุปผา การแข่งขันเคร่ืองร่อนไกล 2561 เหรียญทอง เครือข่ายคลองแห-คูเต่า

ประเภทระยะทางอัตรา ร่อน
ระดับประถมศึกษาปทีี4่-6

26 บา้นควน นางกานดา  ชายเกตุ การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย 2561 เหรียญทอง เครือข่ายคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-3

27 บา้นควน นางประไพ  รุ่งเรือง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 2561 เหรียญทอง เครือข่ายคลองแห-คูเต่า
(การเขียนเร่ืองจากภาพ)
ระดับประถมศึกษาปทีี่ 1-3

28 บา้นควน นายยะฝาด  บลิสัน การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 2561 เหรียญทอง เครือข่ายคลองแห-คูเต่า
(Presentation) ระดับประถมศึกษาปทีี่ 4-6

29 บา้นควน นางอรอนิทร์  ทองบญุชู การแข่งขันกวเียาวชนคนรุ่นใหม่กลอนส่ี 2561 เหรียญทอง เครือข่ายคลองแห-คูเต่า

(4บท) ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6
30 บา้นควน นางพสิมัย  ช่วยนุกูล การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 2561 เหรียญเงิน เครือข่ายคลองแห-คูเต่า

ระดับปฐมวยั
31 บา้นควน นางทรัพย์มณี  ล่ินเล่ียน การแข่งขันวาดภาพระบายสี 2561 เหรียญเงิน เครือข่ายคลองแห-คูเต่า

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-3
32 บา้นควน นางทรัพย์มณี  ล่ินเล่ียน การแข่งขันวาดภาพระบายสี 2561 เหรียญเงิน เครือข่ายคลองแห-คูเต่า

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6
33 บา้นควน นางอรอินทุ์  ทองบญุชู การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย 2561 เหรียญเงิน เครือข่ายคลองแห-คูเต่า

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6
34 บา้นต้นส้าน นางมัทนา  อินทนิล เพชรเสมา สงขลา 2 2561 เกียรติบตัร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน 2561 เกียรติบตัร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
35 บา้นต้นส้าน นางฉลวย  สุวรรณรัตน์ ครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหาร 2561 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จัดการ รางวลัทรงคุณค่า สพฐ. Obec award ประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี
ระดับภาคใต้
ครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหาร 2561 เหรียญทอง สพฐ.
จัดการ รางวลัทรงคุณค่า สพฐ. Obec award 
ระดับชาติ
ครูผู้สอนท าคุณประโยชน์กระทรวงวฒันธรรม 2561 เกียรติบตัร กระทรวงวฒันธรรม
สาขาส่งเสริมพระพทุธศาสนา ระดับจังหวดั
ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมโครงงานอาชีพ 2561 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
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ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวัล
8 บา้นคลองต่อ นางนันทนา  พิสุทธรัิตนานนท์ การประกวดโครงงานอาชีพ

ระดับชั้นประถมศึกษา ปทีี่ 4-6
9 บา้นต้นส้าน นางวรรณี  ทองศิลป์ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันอ่านเอาเร่ือง 2560 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามแนว PISA ระดับประถมศึกษาปทีี่ 1-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดแปรรูป 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อาหาร ระดับประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันวรรณกรรม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พกิารณ์ ระดับประถมศึกษาปทีี่ 4-6 2560 เหรียญเงิน ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

10 บา้นต้นส้าน นางวรรณี  ทองศิลป์ ครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขันกวเียาวชน 2561 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คนรุ่นใหม่ กลอนส่ี  (4 บท) ปรถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับประถมศึกษาปทีี่ 4-6

11 บา้นต้นส้าน นายธนัช  เทพรัตน์ ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดโครงงาน 2561 เหรียญเงิน สพฐ.
วทิยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับประถมศึกษา
ปทีี่ 4-6

12 บา้นคลองต่อ นางนิรมล  มูห าหมัด การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2561 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
การเรียนรู้

13 บา้นคลองต่อ นางนิรมล  มูห าหมัด การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว ์ประเภท 2561 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียนที่มีความบกพร่อทางการเรียนรู้ ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

14 บา้นคลองต่อ นางนันทนา พิสุทธรัิตนานนท์ การแข่งขันทอ่งอาขยานท านองเสนาะ 2561 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประถมศึกษาชั้นปทีี่ 4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

15 บา้นคลองต่อ นางนันทนา พิสุทธรัิตนานนท์ ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขัน เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ ์ประเภทชาย 2561 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับประถมศึกษาชั้นปทีี่ 1-6

16 บา้นต้นส้าน นางสุปราณี  สาลีฉันท์ ครูดีไม่มีอบายมุข 2561 เกียรติบตัร สพฐ.
17 บา้นทุ่งใหญ่ นางสาวอรษา  เตชะพนัธุ์ การแข่งขันต่อค าศัพทภ์าษา 2561 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ไทย (ค าคมเดิม) ระดับ ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ประถมศึกษาปทีี่ 4-6

18 บา้นเกาะนก นายอุทยั  เถาถวลิ การแข่งขันเล่านิทาน 2561 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(story Telling) ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6

19 บา้นเกาะนก นายอุทยั  เถาถวลิ การแข่งขันเล่านิทาน (story Telling) 2561 เหรียญทอง เครือข่ายคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6

20 บา้นเกาะนก นางประพา  ด ามินทร์ การแข่งขันตอบปญัหาสุขศึกษา 2561 เหรียญทองแดง เครือข่ายคลองแห-คูเต่า
และพลศึกษา ระดับชั้นประถม
ศึกษาปทีี่ 1-6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี 2561 เหรียญเงิน เครือข่ายคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6

2561 เหรียญทอง รองชนะเลิศ เครือข่ายคลองแห-คูเต่า
อันดับที่ 2

21 บา้นเกาะนก นางปิติมาลย์  ว่องเกษมสุข การแข่งขันประติมากรรม 2561 เหรียญเงิน รองชนะเลิศ เครือข่ายคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-3 อันดับที่ 1
การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษา 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
ไทย ระดับชั้นประถมศึกาปทีี่ 1-3

2560 เหรียญทอง สพฐ.

การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี4่-6

ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวัล
22 บา้นเกาะนก นางสาวอัตติมา  บิลแหละ การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 2561 เหรียญเงิน เครือข่ายคลองแห-คูเต่า

(Presentation)
23 บา้นปา่ยาง นางสาวระเบียบ  แสงวิจิตร ครูผู้สอนนักเรียน 2561 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
24 บา้นควน นางสาวสุภาพร  แก้วบุปผา การแข่งขันเคร่ืองร่อน ประเภท 2561 เหรียญทอง เครือข่ายคลองแห-คูเต่า

ร่อนนาน ระดับชั้นประถมศึกษา ปทีี่ 4-6
25 บา้นควน นางสาวสุภาพร  แก้วบุปผา การแข่งขันเคร่ืองร่อนไกล 2561 เหรียญทอง เครือข่ายคลองแห-คูเต่า

ประเภทระยะทางอัตรา ร่อน
ระดับประถมศึกษาปทีี4่-6

26 บา้นควน นางกานดา  ชายเกตุ การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย 2561 เหรียญทอง เครือข่ายคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-3

27 บา้นควน นางประไพ  รุ่งเรือง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 2561 เหรียญทอง เครือข่ายคลองแห-คูเต่า
(การเขียนเร่ืองจากภาพ)
ระดับประถมศึกษาปทีี่ 1-3

28 บา้นควน นายยะฝาด  บลิสัน การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 2561 เหรียญทอง เครือข่ายคลองแห-คูเต่า
(Presentation) ระดับประถมศึกษาปทีี่ 4-6

29 บา้นควน นางอรอนิทร์  ทองบญุชู การแข่งขันกวเียาวชนคนรุ่นใหม่กลอนส่ี 2561 เหรียญทอง เครือข่ายคลองแห-คูเต่า

(4บท) ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6
30 บา้นควน นางพสิมัย  ช่วยนุกูล การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 2561 เหรียญเงิน เครือข่ายคลองแห-คูเต่า

ระดับปฐมวยั
31 บา้นควน นางทรัพย์มณี  ล่ินเล่ียน การแข่งขันวาดภาพระบายสี 2561 เหรียญเงิน เครือข่ายคลองแห-คูเต่า

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-3
32 บา้นควน นางทรัพยม์ณี  ล่ินเล่ียน การแข่งขันวาดภาพระบายสี 2561 เหรียญเงิน เครือข่ายคลองแห-คูเต่า

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6
33 บา้นควน นางอรอินทุ์  ทองบญุชู การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย 2561 เหรียญเงิน เครือข่ายคลองแห-คูเต่า

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6
34 บา้นต้นส้าน นางมัทนา  อินทนิล เพชรเสมา สงขลา 2 2561 เกียรติบตัร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน 2561 เกียรติบตัร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
35 บา้นต้นส้าน นางฉลวย  สุวรรณรัตน์ ครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหาร 2561 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จัดการ รางวลัทรงคุณค่า สพฐ. Obec award ประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี
ระดับภาคใต้
ครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหาร 2561 เหรียญทอง สพฐ.
จัดการ รางวลัทรงคุณค่า สพฐ. Obec award 
ระดับชาติ
ครูผู้สอนท าคุณประโยชน์กระทรวงวฒันธรรม 2561 เกียรติบตัร กระทรวงวฒันธรรม
สาขาส่งเสริมพระพทุธศาสนา ระดับจังหวดั
ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมโครงงานอาชีพ 2561 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2



10

ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวัล

36 บา้นต้นส้าน นางนภิาพร  แกว้อมัภรณ์ ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันพนิิจ 2561 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วรรณคดี ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อย 2561 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ถ้อยความ (การเขียนเร่ืองจากภาพ) ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับประถมศึกษาปทีี่ 1-3

37 บา้นต้นส้าน นางสวลัยา  ชูเชิด ครุผู้สอนกิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6 2561 เหรียญทอง ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

38 บา้นต้นส้าน นางสวลัยา  ชูเชิด กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ 2562 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ประถมศึกษาตรัง
ครูดีไม่มีอบายมุข 2562 เกียรติบตัร สพฐ.
วลัครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน 2562 เกียรติบตัร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
39 บา้นต้นส้าน นางวรรณี  ทองศิลป์ ครูดีไม่มีอบายมุข 2562 เกียรติบตัร สพฐ.

ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 2562 เกียรติบตัร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

40 บา้นปา่ยาง นางชนิตา  ทองเครือ ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 2562 เกียรติบตัร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
41 บา้นปา่ยาง นางสาวระเบียบ แสงวิจิตร ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 2562 เกียรติบตัร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
42 วดัปากจ่า นางวรรณี  แก้วชูศรี การคัดลายมือนักเรียน 2562 เกียรติบตัร  เหรียญทอง เครือข่ายสถานศึกษา

ควนโสหว้ยลึก
43 บา้นต้นส้าน นางฉลวย  สุวรรณรัตน์ ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมโครงงานอาชีพ 2562 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ประถมศึกษาตรัง
ครูดีไม่มีอบายมุข 2562 เกียรติบตัร สพฐ.
ครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน 2562 เกียรติบตัร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
44 วดัปากจ่า นางนงลักษณ์  หรหมรัตน์ วทิยากรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2562 เกียรติบตัร เครือข่ายสถานศึกษา

ควนโสหว้ยลึก
45 บา้นต้นส้าน นางนิภาพร  แก้วอัมภรณ์ ครูดีไม่มีอบายมุข 2562 โล่ สพฐ.
46 บา้นต้นส้าน นางสุจินต์  เจือสนิท ครูดีไม่มีอบายมุข 2562 โล่ สพฐ.

ครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน 2562 เกียรติบตัร สพฐ.
47 บ้านทุ่งมะขาม นางสาวนิภาวรรณ ไชยชนะ ครูผู้สอนนักเรียน 2562 เกียรติบตัร เครือข่ายสถานศึกษาสัมพนัธ์
48 บ้านทุ่งมะขาม นางสาวสุวรรณา พรหมจรรย์ตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2562 เกียรติบตัร สพฐ.
49 วดัปากจ่า นายบญุทพิย์  โชติระโส ครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญเงินการแข่งขัน 2562 เกียรติบตัร เครือข่ายควนโสหว้ยลึก

ซูโดกุ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหตักรรม

นักเรียนระดับเครือข่าย
50 วดัปากจ่า นางวรรณี  แก้วชูศรี ครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ 2562 เกียรติบตัร เครือข่ายควนโสหว้ยลึก

อันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันกวเียาวชน
คนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหตักรรม
นักเรียนระดับเครือข่าย

ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวัล

51 วดัปากจ่า นางวรรณี  แก้วชูศรี ครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 2562 เกียรติบตัร เครือข่ายควนโสหว้ยลึก

กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ป1.-3

งานศิลปหตักรรมนักเรียนระดับเครือข่าย
52 วดัปากจ่า นางนงลักษณ์  พรหมรัตน์ ครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 2562 เกียรติบตัร เครือข่ายควนโสหว้ยลึก

กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ป.4-6

งานศิลปหตักรรมนักเรียนระดับเครือข่าย
53 วดัปากจ่า นางนงลักษณ์  พรหมรัตน์ ครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 2562 เกียรติบตัร เครือข่ายควนโสหว้ยลึก

กิจกรรมการแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6

งานศิลปหตักรรมนักเรียนระดับเครือข่าย
54 บา้นคลองต่อ นายมุขตาร์  อ้าสสะกะละ ครูผู้สอนกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-6 2562 เหรียญทอง เครือข่ายก าแพงเพชร
55 บา้นคลองต่อ นางนันทนา  พิสุทธรัิตนานนท์ ครูผู้สอนกิตจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด 2562 เหรียญทอง เครือข่ายก าแพงเพชร

ระดับชั้น ป.1-3
56 บา้นคลองต่อ นางนันทนา  พิสุทธรัิตนานนท์ ครูผู้สอนกิตจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด 2562 เหรียญทอง เครือข่ายก าแพงเพชร

ระดับชั้น ป.4-6
57 บา้นคลองต่อ นางนันทนา  พิสุทธรัิตนานนท์ ครูผู้สอนกิจกรรมการแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก 2562 เหรียญทอง เครือข่ายก าแพงเพชร

ระดับชั้นป.4-6
58 บา้นคลองต่อ นางนันทนา  พิสุทธรัิตนานนท์ ครูผู้อนกิจกรรมการแข่งขันการประกวดโครงงานอาชีพ 2562 เหรียญทอง เครือข่ายก าแพงเพชร

ระดับชั้น ป.4-6
59 บา้นคลองต่อ นางอทยิา  หมีเหม ครูผู้สอนกิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพ 2562 เหรียญทอง เครือข่ายก าแพงเพชร

ด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1-3
60 บา้นคลองต่อ นางอทยิา  หมีเหม ครูผู้สอนกิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพ 2562 เหรียญทอง เครือข่ายก าแพงเพชร

ด้วยการปะติด ระดับชั้นน ป.4-6
61 บา้นคลองต่อ นางอทยิา  หมีเหม ครูผู้สอนกิจกรรมการแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก 2562 เหรียญทอง เครือข่ายก าแพงเพชร

ระดับชั้น ป.4-6
62 บา้นคลองต่อ นางอทยิา  หมีเหม ครูผู้สอนกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล 2562 เหรียญทอง เครือข่ายก าแพงเพชร

ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1-6
63 บา้นคลองต่อ นางอทยิา  หมีเหม ครูผู้สอนกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล 2562 เหรียญทอง เครือข่ายก าแพงเพชร

ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1-6
64 บา้นคลองต่อ นายอุเส็น  สามารถ กิจกรรมการแข่งขันการประกวดโครงงานอาชีพ 2562 เหรียญทอง เครือข่ายก าแพงเพชร

ระดับชั้น ป.4-6
65 บา้นบางแฟบ นางผุสดี  สกุลรัตน์ รางวลัคุรุสดุดีประจ าป ี2561 2562 เกียรติบตัร คุรุสภา
66 บ้านควนเนียง นางรสิตา  พงษจ์ีน รางวลัครูภาษาไทยดีเด่น 2562 เข็มเชิดชุเกยีรติจารึก คุรุสภา

พระนามาภไิธยย่อ ศธ
67 บ้านคลองหวะ นางอมรรัตน์ ประทุมชาติภักดี รางวลัครูดีในดวงใจ คร้ังที่16 2562 เกียรติบตัร สพฐ.
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ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวัล

36 บา้นต้นส้าน นางนภิาพร  แกว้อมัภรณ์ ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันพนิิจ 2561 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วรรณคดี ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อย 2561 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ถ้อยความ (การเขียนเร่ืองจากภาพ) ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับประถมศึกษาปทีี่ 1-3

37 บา้นต้นส้าน นางสวลัยา  ชูเชิด ครุผู้สอนกิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6 2561 เหรียญทอง ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

38 บา้นต้นส้าน นางสวลัยา  ชูเชิด กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ 2562 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ประถมศึกษาตรัง
ครูดีไม่มีอบายมุข 2562 เกียรติบตัร สพฐ.
วลัครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน 2562 เกียรติบตัร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
39 บา้นต้นส้าน นางวรรณี  ทองศิลป์ ครูดีไม่มีอบายมุข 2562 เกียรติบตัร สพฐ.

ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 2562 เกียรติบตัร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

40 บา้นปา่ยาง นางชนิตา  ทองเครือ ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 2562 เกียรติบตัร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
41 บา้นปา่ยาง นางสาวระเบียบ แสงวิจิตร ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 2562 เกียรติบตัร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
42 วดัปากจ่า นางวรรณี  แก้วชูศรี การคัดลายมือนักเรียน 2562 เกียรติบตัร  เหรียญทอง เครือข่ายสถานศึกษา

ควนโสหว้ยลึก
43 บา้นต้นส้าน นางฉลวย  สุวรรณรัตน์ ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมโครงงานอาชีพ 2562 เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ประถมศึกษาตรัง
ครูดีไม่มีอบายมุข 2562 เกียรติบตัร สพฐ.
ครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน 2562 เกียรติบตัร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
44 วดัปากจ่า นางนงลักษณ์  หรหมรัตน์ วทิยากรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2562 เกียรติบตัร เครือข่ายสถานศึกษา

ควนโสหว้ยลึก
45 บา้นต้นส้าน นางนิภาพร  แก้วอัมภรณ์ ครูดีไม่มีอบายมุข 2562 โล่ สพฐ.
46 บา้นต้นส้าน นางสุจินต์  เจือสนิท ครูดีไม่มีอบายมุข 2562 โล่ สพฐ.

ครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน 2562 เกียรติบตัร สพฐ.
47 บ้านทุ่งมะขาม นางสาวนิภาวรรณ ไชยชนะ ครูผู้สอนนักเรียน 2562 เกียรติบตัร เครือข่ายสถานศึกษาสัมพนัธ์
48 บ้านทุ่งมะขาม นางสาวสุวรรณา พรหมจรรย์ตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2562 เกียรติบตัร สพฐ.
49 วดัปากจ่า นายบญุทพิย์  โชติระโส ครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญเงินการแข่งขัน 2562 เกียรติบตัร เครือข่ายควนโสหว้ยลึก

ซูโดกุ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหตักรรม

นักเรียนระดับเครือข่าย
50 วดัปากจ่า นางวรรณี  แก้วชูศรี ครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ 2562 เกียรติบตัร เครือข่ายควนโสหว้ยลึก

อันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันกวเียาวชน
คนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหตักรรม
นักเรียนระดับเครือข่าย

ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวัล

51 วดัปากจ่า นางวรรณี  แก้วชูศรี ครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 2562 เกียรติบตัร เครือข่ายควนโสหว้ยลึก

กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ป1.-3

งานศิลปหตักรรมนักเรียนระดับเครือข่าย
52 วดัปากจ่า นางนงลักษณ์  พรหมรัตน์ ครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 2562 เกียรติบตัร เครือข่ายควนโสหว้ยลึก

กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ป.4-6

งานศิลปหตักรรมนักเรียนระดับเครือข่าย
53 วดัปากจ่า นางนงลักษณ์  พรหมรัตน์ ครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 2562 เกียรติบตัร เครือข่ายควนโสหว้ยลึก

กิจกรรมการแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6

งานศิลปหตักรรมนักเรียนระดับเครือข่าย
54 บา้นคลองต่อ นายมุขตาร์  อ้าสสะกะละ ครูผู้สอนกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-6 2562 เหรียญทอง เครือข่ายก าแพงเพชร
55 บา้นคลองต่อ นางนันทนา  พิสุทธรัิตนานนท์ ครูผู้สอนกิตจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด 2562 เหรียญทอง เครือข่ายก าแพงเพชร

ระดับชั้น ป.1-3
56 บา้นคลองต่อ นางนันทนา  พิสุทธรัิตนานนท์ ครูผู้สอนกิตจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด 2562 เหรียญทอง เครือข่ายก าแพงเพชร

ระดับชั้น ป.4-6
57 บา้นคลองต่อ นางนันทนา  พิสุทธรัิตนานนท์ ครูผู้สอนกิจกรรมการแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก 2562 เหรียญทอง เครือข่ายก าแพงเพชร

ระดับชั้นป.4-6
58 บา้นคลองต่อ นางนันทนา  พิสุทธรัิตนานนท์ ครูผู้อนกิจกรรมการแข่งขันการประกวดโครงงานอาชีพ 2562 เหรียญทอง เครือข่ายก าแพงเพชร

ระดับชั้น ป.4-6
59 บา้นคลองต่อ นางอทยิา  หมีเหม ครูผู้สอนกิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพ 2562 เหรียญทอง เครือข่ายก าแพงเพชร

ด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1-3
60 บา้นคลองต่อ นางอทยิา  หมีเหม ครูผู้สอนกิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพ 2562 เหรียญทอง เครือข่ายก าแพงเพชร

ด้วยการปะติด ระดับชั้นน ป.4-6
61 บา้นคลองต่อ นางอทยิา  หมีเหม ครูผู้สอนกิจกรรมการแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก 2562 เหรียญทอง เครือข่ายก าแพงเพชร

ระดับชั้น ป.4-6
62 บา้นคลองต่อ นางอทยิา  หมีเหม ครูผู้สอนกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล 2562 เหรียญทอง เครือข่ายก าแพงเพชร

ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1-6
63 บา้นคลองต่อ นางอทยิา  หมีเหม ครูผู้สอนกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล 2562 เหรียญทอง เครือข่ายก าแพงเพชร

ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1-6
64 บา้นคลองต่อ นายอุเส็น  สามารถ กิจกรรมการแข่งขันการประกวดโครงงานอาชีพ 2562 เหรียญทอง เครือข่ายก าแพงเพชร

ระดับชั้น ป.4-6
65 บา้นบางแฟบ นางผุสดี  สกุลรัตน์ รางวลัคุรุสดุดีประจ าป ี2561 2562 เกียรติบตัร คุรุสภา
66 บ้านควนเนียง นางรสิตา  พงษจ์ีน รางวลัครูภาษาไทยดีเด่น 2562 เข็มเชิดชุเกยีรติจารึก คุรุสภา

พระนามาภไิธยย่อ ศธ
67 บ้านคลองหวะ นางอมรรัตน์ ประทุมชาติภักดี รางวลัครูดีในดวงใจ คร้ังที่16 2562 เกียรติบตัร สพฐ.
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ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวลั
1 บ้านต้นส้าน เด็กชายศุภกร  บุญจริง โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร 2560 เกยีรติบัตร สพฐ.

เฉลิมพระเกยีรติ 60 พรรษาฯ
2 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงปุณยาภัทร  ทวีรัตน์ การประกวดโครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 ประถมศึกษาระนอง
3 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงเกตุสุดา  ลิเจย้วิระ การประกวดโครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 ประถมศึกษาระนอง
4 บ้านต้นส้าน เด็กชายธีรเดช  สุทธิโพธิ์ การประกวดโครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 ประถมศึกษาระนอง
5 บ้านต้นส้าน เด็กชายกรธิชัย  บุญศาสตร์ การประกวดโครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 ประถมศึกษาระนอง
6 บ้านต้นส้าน เด็กชายกรธิชัย  บุญศาสตร์ การประกวดโครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 ประถมศึกษาระนอง
7 บ้านต้นส้าน เด็กชายณัฐวตัร  สุวรรณชาตรี การประกวดโครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 ประถมศึกษาระนอง
8 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงจริาภรณ์  อรุณโชค การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประเภททดลอง ประถมศึกษาระนอง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

9 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงโสรยา  รัตนพนัธ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประเภททดลอง ประถมศึกษาระนอง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

10 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงอรุณรัตน ์ เขียวศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประเภททดลอง ประถมศึกษาระนอง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

11 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงพญิาดา  ทองระดา การแข่งขันอา่นเอาเร่ืองตามแนว Pisa 2560 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

12 บ้านต้นส้าน เด็กชายณัฐปก  แสงมณี การแขง่ขนัเคร่ืองร่อนนาน 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

13 บ้านต้นส้าน เด็กชายศุภกร  บุญจริง การแขง่ขนัเคร่ืองร่อนนาน 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

14 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงธิดารัตน ์ พรหมจันทร์ การประกวดโครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

15 บ้านต้นส้าน เด็กชายวิธวินท์  ล้ิมเจริญ การประกวดโครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

16 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงสุทธิดา  พรหมจันทร์ การประกวดโครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

17 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงอรทัย  บุญกาญจน์ การประกวดโครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รางวัลความส าเร็จการบริหารจัดการศึกษาของนักเรียน  ประจ าปี งบประมาณ ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวลั
18 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพชรจ าเนียร การประกวดโครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
19 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงฐณัชชา  ไร่สุวรรณ การประกวดโครงงานอาชีพ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
20 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงปรารถนา  พมิโคตร การประกวดโครงงานอาชีพ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
21 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงเสาวรัตน ์ สุวรรณชาตรี การประกวดโครงงานอาชีพ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
22 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงปรียากร  หลงทอน การประกวดแปรรูปอาหาร 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
23 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงอรนิภา  แกว้ดี การประกวดแปรรูปอาหาร 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
24 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงแพรวา  แกว้มงคล การประกวดแปรรูปอาหาร 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
25 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงขนิษฐา  ภูเ่พช็ร การแขง่ขนัวรรณกรรมพจิารณ์ 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
26 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงณัฐวศา  ทวีรัตน์ การแขง่ขนัพนิิจวรรณคดี 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที ่1-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
27 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงวรรณิสา  หนูวงค์ การแขง่ขนัเรียงร้อยถอ้ยความ 2560 เหรียยทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

(การเขยีนเร่ืองจากภาพ) ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับประถมศึกษาปีที่1-3

28 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ออ่นดี การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
กลอนส่ี (4 บท) ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับประถมศึกษาปีที่4-6

29 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงรุจริดา  เลทะเวช การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
กลอนส่ี (4 บท) ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับประถมศึกษาปีที่4-6

30 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงอรทัย  บุญกาญจน์ การประกวดโครงงานอาชีพ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

31 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงทิพวรรณ  จนัฉาย การประกวดโครงงานอาชีพ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

32 บ้านต้นส้าน  เด็กหญิงมนัญชยา  ไร่สุวรรณ การประกวดโครงงานอาชีพ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

33 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงมนัญชยา  ไร่สุวรรณ เกยีรติบัตร ผู้มีความประพฤติดี 2562 เกยีรติบัตร วัฒนธรรมจงัหวัดสงขลา
ปฏบิติัตรตามหลักค่านยิม 12 ประการ
สมควรได้รับการยกยอ่งให้เป็น
แบบอยา่งทีดี่แกเ่ด็กและเยาวชน
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

34 เด็กหญิงกญัญาณัฐ  สุวิทา การประกวดสวดมนต์แปลไทย 2561 เหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-ม.3 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

วัดควนลังมิตรภาพ
ที่ 11

รำงวัลควำมส�ำเร็จกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของนักเรียน  ประจ�ำป งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒
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ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวลั
1 บ้านต้นส้าน เด็กชายศุภกร  บุญจริง โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร 2560 เกยีรติบัตร สพฐ.

เฉลิมพระเกยีรติ 60 พรรษาฯ
2 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงปุณยาภัทร  ทวีรัตน์ การประกวดโครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 ประถมศึกษาระนอง
3 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงเกตุสุดา  ลิเจย้วิระ การประกวดโครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 ประถมศึกษาระนอง
4 บ้านต้นส้าน เด็กชายธีรเดช  สุทธิโพธิ์ การประกวดโครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 ประถมศึกษาระนอง
5 บ้านต้นส้าน เด็กชายกรธิชัย  บุญศาสตร์ การประกวดโครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 ประถมศึกษาระนอง
6 บ้านต้นส้าน เด็กชายกรธิชัย  บุญศาสตร์ การประกวดโครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 ประถมศึกษาระนอง
7 บ้านต้นส้าน เด็กชายณัฐวตัร  สุวรรณชาตรี การประกวดโครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 ประถมศึกษาระนอง
8 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงจริาภรณ์  อรุณโชค การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประเภททดลอง ประถมศึกษาระนอง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

9 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงโสรยา  รัตนพนัธ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประเภททดลอง ประถมศึกษาระนอง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

10 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงอรุณรัตน ์ เขียวศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประเภททดลอง ประถมศึกษาระนอง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

11 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงพญิาดา  ทองระดา การแข่งขันอา่นเอาเร่ืองตามแนว Pisa 2560 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

12 บ้านต้นส้าน เด็กชายณัฐปก  แสงมณี การแขง่ขนัเคร่ืองร่อนนาน 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

13 บ้านต้นส้าน เด็กชายศุภกร  บุญจริง การแขง่ขนัเคร่ืองร่อนนาน 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

14 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงธิดารัตน ์ พรหมจันทร์ การประกวดโครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

15 บ้านต้นส้าน เด็กชายวิธวินท์  ล้ิมเจริญ การประกวดโครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

16 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงสุทธิดา  พรหมจันทร์ การประกวดโครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

17 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงอรทัย  บุญกาญจน์ การประกวดโครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รางวัลความส าเร็จการบริหารจัดการศึกษาของนักเรียน  ประจ าปี งบประมาณ ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวลั
18 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพชรจ าเนียร การประกวดโครงงานคุณธรรม 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
19 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงฐณัชชา  ไร่สุวรรณ การประกวดโครงงานอาชีพ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
20 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงปรารถนา  พมิโคตร การประกวดโครงงานอาชีพ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
21 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงเสาวรัตน ์ สุวรรณชาตรี การประกวดโครงงานอาชีพ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
22 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงปรียากร  หลงทอน การประกวดแปรรูปอาหาร 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
23 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงอรนิภา  แกว้ดี การประกวดแปรรูปอาหาร 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
24 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงแพรวา  แกว้มงคล การประกวดแปรรูปอาหาร 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
25 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงขนิษฐา  ภูเ่พช็ร การแขง่ขนัวรรณกรรมพจิารณ์ 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
26 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงณัฐวศา  ทวีรัตน์ การแขง่ขนัพนิิจวรรณคดี 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที ่1-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
27 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงวรรณิสา  หนูวงค์ การแขง่ขนัเรียงร้อยถอ้ยความ 2560 เหรียยทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

(การเขยีนเร่ืองจากภาพ) ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับประถมศึกษาปีที่1-3

28 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ออ่นดี การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
กลอนส่ี (4 บท) ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับประถมศึกษาปีที่4-6

29 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงรุจริดา  เลทะเวช การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 2560 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
กลอนส่ี (4 บท) ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับประถมศึกษาปีที่4-6

30 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงอรทัย  บุญกาญจน์ การประกวดโครงงานอาชีพ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

31 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงทิพวรรณ  จนัฉาย การประกวดโครงงานอาชีพ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

32 บ้านต้นส้าน  เด็กหญิงมนัญชยา  ไร่สุวรรณ การประกวดโครงงานอาชีพ 2560 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

33 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงมนัญชยา  ไร่สุวรรณ เกยีรติบัตร ผู้มีความประพฤติดี 2562 เกยีรติบัตร วัฒนธรรมจงัหวัดสงขลา
ปฏบิติัตรตามหลักค่านยิม 12 ประการ
สมควรได้รับการยกยอ่งให้เป็น
แบบอยา่งทีดี่แกเ่ด็กและเยาวชน
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

34 เด็กหญิงกญัญาณัฐ  สุวิทา การประกวดสวดมนต์แปลไทย 2561 เหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-ม.3 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

วัดควนลังมิตรภาพ
ที่ 11
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ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวลั

35 เด็กหญิงกรวรรณ  พรมสุข การประกวดสวดมนต์แปลไทย 2561 เหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-ม.3 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

36 เด็กหญิงณัฐภรณ์  เพชรพงษ์ การประกวดสวดมนต์แปลไทย 2561 เหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-ม.3 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

37 เด็กหญิงจรีะณัฐ  ขนุอนิทร์ การประกวดสวดมนต์แปลไทย 2561 เหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-ม.3 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

38 เด็กหญิงปภาวรินท์  นวลมาก การประกวดสวดมนต์แปลไทย 2561 เหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-ม.3 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

39 เด็กหญิงภัณฑิรา  บัวทอง การประกวดสวดมนต์แปลไทย 2561 เหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-ม.3 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

40 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองสิรินนท์ การประกวดสวดมนต์แปลไทย 2561 เหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-ม.3 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

41 เด็กหญิงศิริวรรณ  วริิยะสุดประเสริฐ การประกวดสวดมนต์แปลไทย 2561 เหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-ม.3 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

42 เด็กหญิงศรุตา  สุทธิธนสุข การประกวดสวดมนต์แปลไทย 2561 เหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-ม.3 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

43 เด็กหญิงอธิชา  บุญศิริ การประกวดสวดมนต์แปลไทย 2561 เหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-ม.3 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

44 เด็กหญิงมณิสรา  วังช่วย การแขง่ขนัคัดลายมือส่ือภาษาไทย 2561 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
รองชนะเลิศอนัดับที่ 1 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

45 เด็กชายอริยะ  สุวรรณมณี การแขง่ขนัการใช้เขม็ทิศและ 2561 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
การคาดคะเนและการสะกดรอย รองชนะเลิศอนัดับที่ 1 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

46 เด็กชายภาคภูมิ  นิลพนัธ์ การแขง่ขนัการใช้เขม็ทิศและ 2561 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
การคาดคะเนและการสะกดรอย รองชนะเลิศอนัดับที่ 1 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

47 เด็กชายรัชพล  มุธรรม การแขง่ขนัการใช้เขม็ทิศและ 2561 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
การคาดคะเนและการสะกดรอย รองชนะเลิศอนัดับที่ 1 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

48 เด็กชายวาย ุ เหล่าสุวรรณ การแขง่ขนัการใช้เขม็ทิศและ 2561 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
การคาดคะเนและการสะกดรอย รองชนะเลิศอนัดับที่ 1 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

49 เด็กชายนันทเดช  เพชรพงษ์ การแขง่ขนัการใช้เขม็ทิศและ 2561 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
การคาดคะเนและการสะกดรอย รองชนะเลิศอนัดับที่ 1 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

50 เด็กชายภควัต  ฟองมณี การแขง่ขนัการใช้เขม็ทิศและ 2561 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
การคาดคะเนและการสะกดรอย รองชนะเลิศอนัดับที่ 1 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

51 เด็กชายธนากร  เฉดิฉิ้ม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 2561 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
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ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวลั
52 เด็กหญิงประภคัสร  บญุประทมุ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 2561 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
53 เด็กหญิงสุภัสสรา  ยกฉวี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 2561 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
54 เด็กชายอภิเสกข ์ ชูแกว้ การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลุกทุง่ 2561 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประเภทชาย ระดับชั้นประถมศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ปีที ่1-6

55 เด็กหญิงฟา้ใส ตอบปัญหาธรรมะ "ทางกา้วหน้า" 2561 ชนะเลิศระดับจังหวดั ชมรมพทุธศาสตร์สากล
คร้ังที ่37 ในอปุถมัภ์สมเด็จพระมหา

รัชมังคลาจารย์
56 เด็กหญิงปภาวรินทร์  นวลมาก ตอบปัญหาธรรมะ "ทางกา้วหน้า" 2561 ชนะเลิศระดับจังหวดั ชมรมพทุธศาสตร์สากล

คร้ังที ่37 ในอปุถมัภ์สมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารย์

57 บ้านเกาะนก เด็กหญิงอานีต้า  มั่นคง   - การแขง่ขนัเล่านิทาน (sTory 2561 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
Telling) ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
  -การแข่งขันเล่านทิาน (sTory Telling) 2561 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6

58 บ้านเกาะนก เด็กหญิงนูรรัยมี  บินเด็น การแขง่ขนัตอบปัญหาสุขศึกษา 2561 เหรียญทองแดง เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
และพลศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-6

59 บ้านเกาะนก เด็กหญิงกฤษติยานนัท ์ ทองมา การแขง่ขนัตอบปัญหาสุขศึกษา 2561 เหรียญทองแดง เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
และพลศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-6

60 บ้านเกาะนก เด็กหญิงฮาดียน์า  บิลหมุด การแขง่ขนัวาดภาพระบายสี 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

61 บ้านเกาะนก เด็กหญิงรุสนี  บิลสุริยะ การแขง่ขนัคัดลายมือส่ือภาษาไทย 2561 เหรียญทอง รองชนะเลิศ เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 อันดับที่ 2

62 บ้านเกาะนก เด็กชายอศัรี  บินหมาน การแขง่ขนัประติมากรรม 2561 เหรียญเงิน รองชนะเลิศ เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 อันดับที่ 1

63 บ้านเกาะนก เด็กชายบรรยา  สุระก าแหง การแขง่ขนัประติมากรรม 2561 เหรียญเงิน รองชนะเลิศ เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 อันดับที่ 1

64 บ้านเกาะนก เด็กชายอบัฟาล  ชายเต๊ะ การแขง่ขนัประติมากรรม 2561 เหรียญเงิน รองชนะเลิศ เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 อันดับที่ 1

65 บ้านเกาะนก เด็กหญิงอานีต้า  ระห่างภัย การแขง่ขนัคัดลายมือส่ือภาษาไทย 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3

66 บ้านเกาะนก เด็กหญิงรุ่งทิวา  ตัยจะโร การแขง่ขนัการใช้โปรแกรม 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
น าเสนอ (Presentation)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

67 บ้านเกาะนก เด็กหญิงตะวันฉาย  แกว้โชติ การแขง่ขนัการใช้โปรแกรม 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
น าเสนอ (Presentation)
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ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวลั

35 เด็กหญิงกรวรรณ  พรมสุข การประกวดสวดมนต์แปลไทย 2561 เหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-ม.3 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

36 เด็กหญิงณัฐภรณ์  เพชรพงษ์ การประกวดสวดมนต์แปลไทย 2561 เหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-ม.3 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

37 เด็กหญิงจรีะณัฐ  ขนุอนิทร์ การประกวดสวดมนต์แปลไทย 2561 เหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-ม.3 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

38 เด็กหญิงปภาวรินท์  นวลมาก การประกวดสวดมนต์แปลไทย 2561 เหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-ม.3 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

39 เด็กหญิงภัณฑิรา  บัวทอง การประกวดสวดมนต์แปลไทย 2561 เหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-ม.3 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

40 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองสิรินนท์ การประกวดสวดมนต์แปลไทย 2561 เหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-ม.3 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

41 เด็กหญิงศิริวรรณ  วริิยะสุดประเสริฐ การประกวดสวดมนต์แปลไทย 2561 เหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-ม.3 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

42 เด็กหญิงศรุตา  สุทธิธนสุข การประกวดสวดมนต์แปลไทย 2561 เหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-ม.3 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

43 เด็กหญิงอธิชา  บุญศิริ การประกวดสวดมนต์แปลไทย 2561 เหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-ม.3 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

44 เด็กหญิงมณิสรา  วังช่วย การแขง่ขนัคัดลายมือส่ือภาษาไทย 2561 เหรียญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
รองชนะเลิศอนัดับที่ 1 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

45 เด็กชายอริยะ  สุวรรณมณี การแขง่ขนัการใช้เขม็ทิศและ 2561 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
การคาดคะเนและการสะกดรอย รองชนะเลิศอนัดับที่ 1 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

46 เด็กชายภาคภูมิ  นิลพนัธ์ การแขง่ขนัการใช้เขม็ทิศและ 2561 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
การคาดคะเนและการสะกดรอย รองชนะเลิศอนัดับที่ 1 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

47 เด็กชายรัชพล  มุธรรม การแขง่ขนัการใช้เขม็ทิศและ 2561 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
การคาดคะเนและการสะกดรอย รองชนะเลิศอนัดับที่ 1 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

48 เด็กชายวาย ุ เหล่าสุวรรณ การแขง่ขนัการใช้เขม็ทิศและ 2561 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
การคาดคะเนและการสะกดรอย รองชนะเลิศอนัดับที่ 1 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

49 เด็กชายนันทเดช  เพชรพงษ์ การแขง่ขนัการใช้เขม็ทิศและ 2561 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
การคาดคะเนและการสะกดรอย รองชนะเลิศอนัดับที่ 1 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

50 เด็กชายภควัต  ฟองมณี การแขง่ขนัการใช้เขม็ทิศและ 2561 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
การคาดคะเนและการสะกดรอย รองชนะเลิศอนัดับที่ 1 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

51 เด็กชายธนากร  เฉดิฉิ้ม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 2561 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
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ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวลั
52 เด็กหญิงประภคัสร  บญุประทมุ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 2561 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
53 เด็กหญิงสุภัสสรา  ยกฉวี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 2561 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
54 เด็กชายอภิเสกข ์ ชูแกว้ การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลุกทุง่ 2561 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประเภทชาย ระดับชั้นประถมศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ปีที ่1-6

55 เด็กหญิงฟา้ใส ตอบปัญหาธรรมะ "ทางกา้วหน้า" 2561 ชนะเลิศระดับจังหวดั ชมรมพทุธศาสตร์สากล
คร้ังที ่37 ในอปุถมัภ์สมเด็จพระมหา

รัชมังคลาจารย์
56 เด็กหญิงปภาวรินทร์  นวลมาก ตอบปัญหาธรรมะ "ทางกา้วหน้า" 2561 ชนะเลิศระดับจังหวดั ชมรมพทุธศาสตร์สากล

คร้ังที ่37 ในอปุถมัภ์สมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารย์

57 บ้านเกาะนก เด็กหญิงอานีต้า  มั่นคง   - การแขง่ขนัเล่านิทาน (sTory 2561 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
Telling) ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
  -การแข่งขันเล่านทิาน (sTory Telling) 2561 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6

58 บ้านเกาะนก เด็กหญิงนูรรัยมี  บินเด็น การแขง่ขนัตอบปัญหาสุขศึกษา 2561 เหรียญทองแดง เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
และพลศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-6

59 บ้านเกาะนก เด็กหญิงกฤษติยานนัท ์ ทองมา การแขง่ขนัตอบปัญหาสุขศึกษา 2561 เหรียญทองแดง เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
และพลศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-6

60 บ้านเกาะนก เด็กหญิงฮาดียน์า  บิลหมุด การแขง่ขนัวาดภาพระบายสี 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

61 บ้านเกาะนก เด็กหญิงรุสนี  บิลสุริยะ การแขง่ขนัคัดลายมือส่ือภาษาไทย 2561 เหรียญทอง รองชนะเลิศ เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 อันดับที่ 2

62 บ้านเกาะนก เด็กชายอศัรี  บินหมาน การแขง่ขนัประติมากรรม 2561 เหรียญเงิน รองชนะเลิศ เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 อันดับที่ 1

63 บ้านเกาะนก เด็กชายบรรยา  สุระก าแหง การแขง่ขนัประติมากรรม 2561 เหรียญเงิน รองชนะเลิศ เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 อันดับที่ 1

64 บ้านเกาะนก เด็กชายอบัฟาล  ชายเต๊ะ การแขง่ขนัประติมากรรม 2561 เหรียญเงิน รองชนะเลิศ เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 อันดับที่ 1

65 บ้านเกาะนก เด็กหญิงอานีต้า  ระห่างภัย การแขง่ขนัคัดลายมือส่ือภาษาไทย 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3

66 บ้านเกาะนก เด็กหญิงรุ่งทิวา  ตัยจะโร การแขง่ขนัการใช้โปรแกรม 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
น าเสนอ (Presentation)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

67 บ้านเกาะนก เด็กหญิงตะวันฉาย  แกว้โชติ การแขง่ขนัการใช้โปรแกรม 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
น าเสนอ (Presentation)
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ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวลั
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

68 บ้านป่ายาง เด็กหญิงธนัญญา  ชูแกว้ การแขง่ขนัวรรณกรรมพจิารณ์ 2561 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

69 บ้านป่ายาง นางสุนิตย ์ โกมลตรี การแขง่ขนัวรรณกรรมพจิารณ์ 2561 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

70 บ้านป่ายาง เด็กหญิงธนัฏฐา  แซ่ล่ิม การสร้างภาพด้วยการฉกี ตัด ปะ 2561 เกยีรติบัตร ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
กระดาษ อนุบาล ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

71 บ้านป่ายาง เด็กหญิงพชรมน  เจริญสุข การสร้างภาพด้วยการฉกี ตัด ปะ 2561 เกยีรติบัตร ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
กระดาษ อนุบาล ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

72 บ้านป่ายาง เด็กหญิงกญัจนา  หมัดหลี การสร้างภาพด้วยการฉกี ตัด ปะ 2561 เกยีรติบัตร ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
กระดาษ อนุบาล ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

73 บ้านควน เด็กขายชินพฒัน์  บินพะ การสร้างภาพด้วยการฉกี ตัด ปะ 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
กระดาษ ระดับปฐมวัย

74 บ้านควน เด็กชายธีรเดช  กณัฑะโน การสร้างภาพด้วยการฉกี ตัด ปะ 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
กระดาษ ระดับปฐมวัย

75 บ้านควน เด็กหญิงปุณิกา  บิลหีม การสร้างภาพด้วยการฉกี ตัด ปะ 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
กระดาษ ระดับปฐมวัย

76 บ้านควน เด็กหญิงรีฮานน่า  โส๊ะแสะ การแขง่ขนัเรียงร้อยถอ้ยความ 2561 เหรียญทอง เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
(การเขยีนเรียงจากภาพ)
ระดับประถมศึกษาปีที ่1-3

77 บ้านควน เด็กหญิงลียาน่า เครือแกว้ การแขง่ขนัการใช้โปรแกรมน าเสนอ 2561 เหรียญทอง เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
(Presentation)ระดับประถมศึกษา
ปีที ่4-6 

78 บ้านควน เด็กหญิงมาดีนะห ์ เจ๊ะหวังสวา การแขง่ขนัการใช้โปรแกรมน าเสนอ 2561 เหรียญทอง เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
(Presentation)ระดับประถมศึกษา
ปีที ่4-6 

79 บ้านควน เด็กชายฆอลีลูรเราะหม์นัต์  โต๊แอ การแขง่ขนัคัดลายมือภาษาไทย 2561 เหรียญทอง เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3

80 บ้านควน เด็กขายกชัฟร์ี  เนสะแหละ การแขง่ขนัคิดเลขเร็ว 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

81 บ้านควน เด็กหญิงสอดีหะ  นาฮูดา การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
กลอนส่ี (4 บท)
ระดับประถมศึกษาปีที ่4-6

82 บ้านควน เด็กหญิงจฑุารัตน์  ออนนวล การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
กลอนส่ี (4 บท)
ระดับประถมศึกษาปีที ่4-6

83 บ้านควน เด็กชายชินพฒัน์  บินพะ การสร้างภาพด้วยการฉกี ตัด ปะ 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
กระดาษ ระดับปฐมวัย

84 บ้านควน เด็กชายธีรเดช  กณัฑะโน การสร้างภาพด้วยการฉกี ตัด ปะ 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
กระดาษ ระดับปฐมวัย

ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวลั
85 บ้านควน เด็กหญิงปุณิกา  บิลหีม การสร้างภาพด้วยการฉกี ตัด ปะ 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า

กระดาษ ระดับปฐมวัย
86 บ้านควน เด็กชายอบัดลเล๊าะ  หมดัอาหลี การแขง่ขนัเคร่ืองร่อน ประเภทร่อน 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า

นาน ระดับประถมศึกษาปีที ่4-6
87 บ้านควน เด็กชายตีรมีซี  หีมบิลหมัด การแขง่ขนัเคร่ืองร่อน ประเภทร่อน 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า

นาน ระดับประถมศึกษาปีที ่4-6
88 วัดปากจา่ เด็กหญิงกฤตพร  สังขข์าว คะแนนสอบ post-test เฉล่ีย 4 กลุ่มสาระ 2561 เกยีรติบัตร เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า

ปีการศึกษา 2561 อนัดับที ่8
89 บ้านคลองต่อ เด็กหญิงนาตาลี  บุญเลิศ การประกวดโครงงานอาชีพ 2561 เกยีรติบัตร สพฐ.

ระดับประถมศึกษาปีที่4-6
90 บ้านคลองต่อ เด็กชายรอมฏอน  ตัสสะ การประกวดโครงงานอาชีพ 2561 เกยีรติบัตร สพฐ.

ระดับประถมศึกษาปีที่4-6
91 บ้านคลองต่อ เด็กชายฟาอฟิ  บิลเหล็ม การประกวดโครงงานอาชีพ 2561 เกยีรติบัตร สพฐ.

ระดับประถมศึกษาปีที่4-6
92 บ้านคลองต่อ เด็กชายบัยดาวี  เดชรัก การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 2561 เหรียญทองแดง สพฐ.

ประเภทชาย ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที ่1-6

93 บ้านคลองต่อ เด็กหญิงฟาดีละฮ์  ละเบน็หรูน การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ 2561 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที ่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

94 บ้านคลองต่อ เด็กชายมูฮัมหมัด  บุญเลิศ การแข่งขันนกัอา่นข่าวรุ่นเยาว์ประเภท 2561 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
นกัเรียนที่มคีวามบกพร่อมทางการเรียนรู้ ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-6

95 บ้านคลองต่อ เด็กหญิงเมธาพร  เหล็มปาน การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2561 เหรีญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่อง ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ทางการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-6

96 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงมนัญชยา  ไร่สุวรรณ เกยีรติบัตร ผู้มีความประพฤติดี
ปฏบิติัตรตามหลักค่านยิม 12 ประการ 2562 เกยีรติบัตร วัฒนธรรมจงัหวัดสงขลา
สมควรได้รับการยกยอ่งให้เป็น
แบบอยา่งทีดี่แกเ่ด็กและเยาวชน
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

97 บ้านทุง่มะขาม เด็กชายรัตภูมิ  บัวเงิน เกียรติบตัรรางวลัชนะเลิศอันดับที่ 1 2562 เกยีรติบัตร เครือข่ายสถานศึกษาคูหาสัมพันธ์

การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่
98 บ้านทุง่มะขาม เด็กชายชานุพงษ์  มากแกว้ เกียรติบตัรรางวลัชนะเลิศอันดับที่ 1 2562 เกยีรติบัตร เครือข่ายสถานศึกษาคูหาสัมพันธ์

การแขง่ขนัประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น

99 บ้านทุง่มะขาม เด็กชายธนวรรธ  เอยีดสุดรักษ์ เกียรติบตัรรางวลัชนะเลิศอันดับที่ 1 2562 เกยีรติบัตร เครือข่ายสถานศึกษาคูหาสัมพันธ์

การแขง่ขนัประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น
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ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวลั
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

68 บ้านป่ายาง เด็กหญิงธนัญญา  ชูแกว้ การแขง่ขนัวรรณกรรมพจิารณ์ 2561 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

69 บ้านป่ายาง นางสุนิตย ์ โกมลตรี การแขง่ขนัวรรณกรรมพจิารณ์ 2561 เหรียญทองแดง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

70 บ้านป่ายาง เด็กหญิงธนัฏฐา  แซ่ล่ิม การสร้างภาพด้วยการฉกี ตัด ปะ 2561 เกยีรติบัตร ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
กระดาษ อนุบาล ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

71 บ้านป่ายาง เด็กหญิงพชรมน  เจริญสุข การสร้างภาพด้วยการฉกี ตัด ปะ 2561 เกยีรติบัตร ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
กระดาษ อนุบาล ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

72 บ้านป่ายาง เด็กหญิงกญัจนา  หมัดหลี การสร้างภาพด้วยการฉกี ตัด ปะ 2561 เกยีรติบัตร ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
กระดาษ อนุบาล ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

73 บ้านควน เด็กขายชินพฒัน์  บินพะ การสร้างภาพด้วยการฉกี ตัด ปะ 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
กระดาษ ระดับปฐมวัย

74 บ้านควน เด็กชายธีรเดช  กณัฑะโน การสร้างภาพด้วยการฉกี ตัด ปะ 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
กระดาษ ระดับปฐมวัย

75 บ้านควน เด็กหญิงปุณิกา  บิลหีม การสร้างภาพด้วยการฉกี ตัด ปะ 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
กระดาษ ระดับปฐมวัย

76 บ้านควน เด็กหญิงรีฮานน่า  โส๊ะแสะ การแขง่ขนัเรียงร้อยถอ้ยความ 2561 เหรียญทอง เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
(การเขยีนเรียงจากภาพ)
ระดับประถมศึกษาปีที ่1-3

77 บ้านควน เด็กหญิงลียาน่า เครือแกว้ การแขง่ขนัการใช้โปรแกรมน าเสนอ 2561 เหรียญทอง เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
(Presentation)ระดับประถมศึกษา
ปีที ่4-6 

78 บ้านควน เด็กหญิงมาดีนะห ์ เจ๊ะหวังสวา การแขง่ขนัการใช้โปรแกรมน าเสนอ 2561 เหรียญทอง เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
(Presentation)ระดับประถมศึกษา
ปีที ่4-6 

79 บ้านควน เด็กชายฆอลีลูรเราะหม์นัต์  โต๊แอ การแขง่ขนัคัดลายมือภาษาไทย 2561 เหรียญทอง เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3

80 บ้านควน เด็กขายกชัฟร์ี  เนสะแหละ การแขง่ขนัคิดเลขเร็ว 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6

81 บ้านควน เด็กหญิงสอดีหะ  นาฮูดา การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
กลอนส่ี (4 บท)
ระดับประถมศึกษาปีที ่4-6

82 บ้านควน เด็กหญิงจฑุารัตน์  ออนนวล การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
กลอนส่ี (4 บท)
ระดับประถมศึกษาปีที ่4-6

83 บ้านควน เด็กชายชินพฒัน์  บินพะ การสร้างภาพด้วยการฉกี ตัด ปะ 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
กระดาษ ระดับปฐมวัย

84 บ้านควน เด็กชายธีรเดช  กณัฑะโน การสร้างภาพด้วยการฉกี ตัด ปะ 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า
กระดาษ ระดับปฐมวัย

ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวลั
85 บ้านควน เด็กหญิงปุณิกา  บิลหีม การสร้างภาพด้วยการฉกี ตัด ปะ 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า

กระดาษ ระดับปฐมวัย
86 บ้านควน เด็กชายอบัดลเล๊าะ  หมดัอาหลี การแขง่ขนัเคร่ืองร่อน ประเภทร่อน 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า

นาน ระดับประถมศึกษาปีที ่4-6
87 บ้านควน เด็กชายตีรมีซี  หีมบิลหมัด การแขง่ขนัเคร่ืองร่อน ประเภทร่อน 2561 เหรียญเงิน เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า

นาน ระดับประถมศึกษาปีที ่4-6
88 วัดปากจา่ เด็กหญิงกฤตพร  สังขข์าว คะแนนสอบ post-test เฉล่ีย 4 กลุ่มสาระ 2561 เกยีรติบัตร เครือขา่ยคลองแห-คูเต่า

ปีการศึกษา 2561 อนัดับที ่8
89 บ้านคลองต่อ เด็กหญิงนาตาลี  บุญเลิศ การประกวดโครงงานอาชีพ 2561 เกยีรติบัตร สพฐ.

ระดับประถมศึกษาปีที่4-6
90 บ้านคลองต่อ เด็กชายรอมฏอน  ตัสสะ การประกวดโครงงานอาชีพ 2561 เกยีรติบัตร สพฐ.

ระดับประถมศึกษาปีที่4-6
91 บ้านคลองต่อ เด็กชายฟาอฟิ  บิลเหล็ม การประกวดโครงงานอาชีพ 2561 เกยีรติบัตร สพฐ.

ระดับประถมศึกษาปีที่4-6
92 บ้านคลองต่อ เด็กชายบัยดาวี  เดชรัก การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 2561 เหรียญทองแดง สพฐ.

ประเภทชาย ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที ่1-6

93 บ้านคลองต่อ เด็กหญิงฟาดีละฮ์  ละเบน็หรูน การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ 2561 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที ่4-6 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

94 บ้านคลองต่อ เด็กชายมูฮัมหมัด  บุญเลิศ การแข่งขันนกัอา่นข่าวรุ่นเยาว์ประเภท 2561 เหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
นกัเรียนที่มคีวามบกพร่อมทางการเรียนรู้ ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-6

95 บ้านคลองต่อ เด็กหญิงเมธาพร  เหล็มปาน การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2561 เหรีญทอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่อง ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ทางการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-6

96 บ้านต้นส้าน เด็กหญิงมนัญชยา  ไร่สุวรรณ เกยีรติบัตร ผู้มีความประพฤติดี
ปฏบิติัตรตามหลักค่านยิม 12 ประการ 2562 เกยีรติบัตร วัฒนธรรมจงัหวัดสงขลา
สมควรได้รับการยกยอ่งให้เป็น
แบบอยา่งทีดี่แกเ่ด็กและเยาวชน
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

97 บ้านทุง่มะขาม เด็กชายรัตภูมิ  บัวเงิน เกียรติบตัรรางวลัชนะเลิศอันดับที่ 1 2562 เกยีรติบัตร เครือข่ายสถานศึกษาคูหาสัมพันธ์

การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่
98 บ้านทุง่มะขาม เด็กชายชานุพงษ์  มากแกว้ เกียรติบตัรรางวลัชนะเลิศอันดับที่ 1 2562 เกยีรติบัตร เครือข่ายสถานศึกษาคูหาสัมพันธ์

การแขง่ขนัประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น

99 บ้านทุง่มะขาม เด็กชายธนวรรธ  เอยีดสุดรักษ์ เกียรติบตัรรางวลัชนะเลิศอันดับที่ 1 2562 เกยีรติบัตร เครือข่ายสถานศึกษาคูหาสัมพันธ์

การแขง่ขนัประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น
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ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวลั
100 บ้านทุง่มะขาม เด็กชายยทุธนา  สุวรรณเวหา เกียรติบตัรรางวลัชนะเลิศอันดับที่ 1 2562 เกยีรติบัตร เครือข่ายสถานศึกษาคูหาสัมพันธ์

การแขง่ขนัประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น

101 วัดปากจา่ เด็กหญิงกมลทพิย์  ศรีปานรอด เกยีรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง 2562 เกยีรติบัตร เครือขา่ยควนโสห้วยลึก
รองชนะเลิศอนัดับที ่1 กจิกรรม
การแขง่ขนัการท าหนังสือเล่มเล็ก
ระดับชั้น ป.4-6

102 วัดปากจา่ เด็กหญิงยพุา  ค าทอง เกยีรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง 2562 เกยีรติบัตร เครือขา่ยควนโสห้วยลึก
รองชนะเลิศอนัดับที ่1 กจิกรรม
การแขง่ขนัการท าหนังสือเล่มเล็ก
ระดับชั้น ป.4-6

103 วัดปากจา่ เด็กหญิงลีว่า  สันหวัง เกยีรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน 2562 เกยีรติบัตร เครือขา่ยควนโสห้วยลึก
รองชนะเลิศอนัดับที ่2 กจิกรรม
การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
ระดับชั้น ป.4-6

104 วัดปากจา่ เด็กชายทินภัทร  นวลละออง เกยีรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน 2562 เกยีรติบัตร เครือขา่ยควนโสห้วยลึก
รองชนะเลิศอนัดับที ่2 กจิกรรม
การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
ระดับชั้น ป.4-6

105 วัดปากจา่ เด็กหญิงนภัทาร  เซ่งเขม็ เกยีรติบัตร รางวัลระดับเหรียญเงิน 2562 เกยีรติบัตร เครือขา่ยควนโสห้วยลึก
รองชนะเลิศอนัดับที ่3  กจิกรรม
การแขง่ขนัคัดลายมือส่ือภาษาไทย
ระดับชั้นป.1-3

106 วัดปากจา่ เด็กหญิงธัญชนก  ซ่ิวชู เกยีรติบัตรรางวัล ระดับเหรียญทอง 2562 เกยีรติบัตร เครือขา่ยควนโสห้วยลึก
อนัดับที ่6 กจิกรรมการแขง่ขนั
คัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-6

107 วัดปากจา่ เด็กหญิงขวีญจริา  อญัชนะ เกยีรติบตัร ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กจิกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 2562 เกยีรติบัตร เครือขา่ยควนโสห้วยลึก
ระดับชั้นป.1-3

108 วัดปากจา่ เด็กหญิงสุพาขวัญ ค าแกว้ เกยีรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง 2562 เกยีรติบัตร เครือขา่ยควนโสห้วยลึก
รองชนะเลิศอนัดับ 2 กจิกรรมการ
แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น 
ป.4-6

109 วัดปากจา่ เด็กชายกฤษณะ ทองศรีรักษ์ เกยีรติบัตรรางวัล ระดับเหรียญเงิน 2562 เครือขา่ยควนโสห้วยลึก
รองชนะเลิศอนัดับที ่2 กจิกรรม เกยีรติบัตร
การแข่งขันเคร่ืองร่อน ประเภทร่อนนาน

ยงิยาง ระดับชั้น ป.4-6
110 วัดปากจา่ เด็กชายประวิทย ์ จองเดิน เกยีรติบัตรรางวัล ระดับเหรียญเงิน 2562 เกยีรติบัตร เครือขา่ยควนโสห้วยลึก

รองชนะเลิศอนัดับที ่2 กจิกรรม
การแข่งขันเคร่ืองร่อน ประเภทร่อนนาน

ยงิยาง ระดับชั้น ป.4-6

ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวลั
111 บ้านห้วยลึก เด็กชายธเนศวร  ฆังคะมะโน การแขง่ขนัคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-32562 เหรียญทอง สพป.สงขลา เขต 2
112 บ้านห้วยลึก เด็กชายธนกฤต  ด าแกว้ มินิมาราธอน ฟนัรัน 2562 เหรียญทอง สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยสีงขลา
113 วัดบางศาลา เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรสุข การแขง่ขนัประกวดโครงงาน 2562 เหรียญทอง รองชนะเลิศ สพป.สงขลา เขต 2

วิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง อันดับ 2

ระดับชั้นป.4-6
114 วัดบางศาลา เด็กหญิงพมิณภทัร์  แกว้ประดับ การแขง่ขนัประกวดโครงงาน 2562 เหรียญทอง รองชนะเลิศ สพป.สงขลา เขต 2

วิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง อันดับ 2

ระดับชั้นป.4-6
115 วัดบางศาลา เด็กชายพรีภัทร์  สุวรรณหงษ์ การแขง่ขนัประกวดโครงงาน 2562 เหรียญทอง รองชนะเลิศ สพป.สงขลา เขต 2

วิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง อันดับ 2

ระดับชั้นป.4-6
116 บ้านคลองต่อ เด็กชายนาอมี  หมัดสะแหละ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-6 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร
117 บ้านคลองต่อ เด็กชายซัลมาน  กลุนิล การแขง่ขนัการสร้างสรรค์ภาพด้วย 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร

การปะติด ระดับชั้น ป.1-3
118 บ้านคลองต่อ เด็กหญิงนุสรา  หมัดหมัน การแขง่ขนัการสร้างสรรค์ภาพด้วย 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร

การปะติด ระดับชั้น ป.1-3
119 บ้านคลองต่อ เด็กหญิงนูรนัจญมา  ทองดี การแขง่ขนัการสร้างสรรค์ภาพด้วย 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร

การปะติด ระดับชั้น ป.4-6
120 บ้านคลองต่อ เด็กหญิงวินิธา  บุญเลิศ การแขง่ขนัการสร้างสรรค์ภาพด้วย 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร

การปะติด ระดับชั้น ป.4-6
121 บ้านคลองต่อ เด็กชายอะฟนัด้ี  หมัดอะด้ า การแขง่ขนัขบัร้องเพลงสากล 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร

ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1-6
122 บ้านคลองต่อ เด็กหญิงซุนฟา  สามัน การแขง่ขนัขบัร้องเพลงสากล 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร

ประเภหญิง ระดับชั้น ป.1-6
123 บ้านคลองต่อ เด็กหญิงธิดารัตน์  สกลุหลง การแขง่ขนัการท าหนังสือเล่มเล็ก 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร

ระดับชั้น ป.4-6
124 บ้านคลองต่อ เด็กหญิงนาเดีย  หมดัสะแหละ การแขง่ขนัการท าหนังสือเล่มเล็ก 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร

ระดับชั้น ป.4-6
125 บ้านคลองต่อ เด็กหญิงอวีา  บิลลาเต๊ะ การแขง่ขนัการท าหนังสือเล่มเล็ก 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร

ระดับชั้น ป.4-6
126 บ้านคลองต่อ เด็กหญิงนาดา สุวรรณ การประกวดโครงงานอาชีพ 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร

ระดับชั้นป.4-6
127 บ้านคลองต่อ เด็กชายบัยคาวี  เดชรัก การประกวดโครงงานอาชีพ 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร

ระดับชั้นป.4-6
128 บ้านคลองต่อ เด็กหญิงอสันา  สามารถ การประกวดโครงงานอาชีพ 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร

ระดับชั้นป.4-6
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ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวลั
100 บ้านทุง่มะขาม เด็กชายยทุธนา  สุวรรณเวหา เกียรติบตัรรางวลัชนะเลิศอันดับที่ 1 2562 เกยีรติบัตร เครือข่ายสถานศึกษาคูหาสัมพันธ์

การแขง่ขนัประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น

101 วัดปากจา่ เด็กหญิงกมลทพิย์  ศรีปานรอด เกยีรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง 2562 เกยีรติบัตร เครือขา่ยควนโสห้วยลึก
รองชนะเลิศอนัดับที ่1 กจิกรรม
การแขง่ขนัการท าหนังสือเล่มเล็ก
ระดับชั้น ป.4-6

102 วัดปากจา่ เด็กหญิงยพุา  ค าทอง เกยีรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง 2562 เกยีรติบัตร เครือขา่ยควนโสห้วยลึก
รองชนะเลิศอนัดับที ่1 กจิกรรม
การแขง่ขนัการท าหนังสือเล่มเล็ก
ระดับชั้น ป.4-6

103 วัดปากจา่ เด็กหญิงลีว่า  สันหวัง เกยีรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน 2562 เกยีรติบัตร เครือขา่ยควนโสห้วยลึก
รองชนะเลิศอนัดับที ่2 กจิกรรม
การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
ระดับชั้น ป.4-6

104 วัดปากจา่ เด็กชายทินภัทร  นวลละออง เกยีรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน 2562 เกยีรติบัตร เครือขา่ยควนโสห้วยลึก
รองชนะเลิศอนัดับที ่2 กจิกรรม
การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
ระดับชั้น ป.4-6

105 วัดปากจา่ เด็กหญิงนภัทาร  เซ่งเขม็ เกยีรติบัตร รางวัลระดับเหรียญเงิน 2562 เกยีรติบัตร เครือขา่ยควนโสห้วยลึก
รองชนะเลิศอนัดับที ่3  กจิกรรม
การแขง่ขนัคัดลายมือส่ือภาษาไทย
ระดับชั้นป.1-3

106 วัดปากจา่ เด็กหญิงธัญชนก  ซ่ิวชู เกยีรติบัตรรางวัล ระดับเหรียญทอง 2562 เกยีรติบัตร เครือขา่ยควนโสห้วยลึก
อนัดับที ่6 กจิกรรมการแขง่ขนั
คัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-6

107 วัดปากจา่ เด็กหญิงขวีญจริา  อญัชนะ เกยีรติบตัร ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กจิกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 2562 เกยีรติบัตร เครือขา่ยควนโสห้วยลึก
ระดับชั้นป.1-3

108 วัดปากจา่ เด็กหญิงสุพาขวัญ ค าแกว้ เกยีรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง 2562 เกยีรติบัตร เครือขา่ยควนโสห้วยลึก
รองชนะเลิศอนัดับ 2 กจิกรรมการ
แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น 
ป.4-6

109 วัดปากจา่ เด็กชายกฤษณะ ทองศรีรักษ์ เกยีรติบัตรรางวัล ระดับเหรียญเงิน 2562 เครือขา่ยควนโสห้วยลึก
รองชนะเลิศอนัดับที ่2 กจิกรรม เกยีรติบัตร
การแข่งขันเคร่ืองร่อน ประเภทร่อนนาน

ยงิยาง ระดับชั้น ป.4-6
110 วัดปากจา่ เด็กชายประวิทย ์ จองเดิน เกยีรติบัตรรางวัล ระดับเหรียญเงิน 2562 เกยีรติบัตร เครือขา่ยควนโสห้วยลึก

รองชนะเลิศอนัดับที ่2 กจิกรรม
การแข่งขันเคร่ืองร่อน ประเภทร่อนนาน

ยงิยาง ระดับชั้น ป.4-6

ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กิจกรรม ผลงาน/ปี รางวัลที่ได้รับระดับ หน่วยงานเจ้าของรางวลั
111 บ้านห้วยลึก เด็กชายธเนศวร  ฆังคะมะโน การแขง่ขนัคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-32562 เหรียญทอง สพป.สงขลา เขต 2
112 บ้านห้วยลึก เด็กชายธนกฤต  ด าแกว้ มินิมาราธอน ฟนัรัน 2562 เหรียญทอง สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยสีงขลา
113 วัดบางศาลา เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรสุข การแขง่ขนัประกวดโครงงาน 2562 เหรียญทอง รองชนะเลิศ สพป.สงขลา เขต 2

วิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง อันดับ 2

ระดับชั้นป.4-6
114 วัดบางศาลา เด็กหญิงพมิณภทัร์  แกว้ประดับ การแขง่ขนัประกวดโครงงาน 2562 เหรียญทอง รองชนะเลิศ สพป.สงขลา เขต 2

วิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง อันดับ 2

ระดับชั้นป.4-6
115 วัดบางศาลา เด็กชายพรีภัทร์  สุวรรณหงษ์ การแขง่ขนัประกวดโครงงาน 2562 เหรียญทอง รองชนะเลิศ สพป.สงขลา เขต 2

วิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง อันดับ 2

ระดับชั้นป.4-6
116 บ้านคลองต่อ เด็กชายนาอมี  หมัดสะแหละ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-6 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร
117 บ้านคลองต่อ เด็กชายซัลมาน  กลุนิล การแขง่ขนัการสร้างสรรค์ภาพด้วย 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร

การปะติด ระดับชั้น ป.1-3
118 บ้านคลองต่อ เด็กหญิงนุสรา  หมัดหมัน การแขง่ขนัการสร้างสรรค์ภาพด้วย 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร

การปะติด ระดับชั้น ป.1-3
119 บ้านคลองต่อ เด็กหญิงนูรนัจญมา  ทองดี การแขง่ขนัการสร้างสรรค์ภาพด้วย 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร

การปะติด ระดับชั้น ป.4-6
120 บ้านคลองต่อ เด็กหญิงวินิธา  บุญเลิศ การแขง่ขนัการสร้างสรรค์ภาพด้วย 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร

การปะติด ระดับชั้น ป.4-6
121 บ้านคลองต่อ เด็กชายอะฟนัด้ี  หมัดอะด้ า การแขง่ขนัขบัร้องเพลงสากล 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร

ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1-6
122 บ้านคลองต่อ เด็กหญิงซุนฟา  สามัน การแขง่ขนัขบัร้องเพลงสากล 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร

ประเภหญิง ระดับชั้น ป.1-6
123 บ้านคลองต่อ เด็กหญิงธิดารัตน์  สกลุหลง การแขง่ขนัการท าหนังสือเล่มเล็ก 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร

ระดับชั้น ป.4-6
124 บ้านคลองต่อ เด็กหญิงนาเดีย  หมดัสะแหละ การแขง่ขนัการท าหนังสือเล่มเล็ก 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร

ระดับชั้น ป.4-6
125 บ้านคลองต่อ เด็กหญิงอวีา  บิลลาเต๊ะ การแขง่ขนัการท าหนังสือเล่มเล็ก 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร

ระดับชั้น ป.4-6
126 บ้านคลองต่อ เด็กหญิงนาดา สุวรรณ การประกวดโครงงานอาชีพ 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร

ระดับชั้นป.4-6
127 บ้านคลองต่อ เด็กชายบัยคาวี  เดชรัก การประกวดโครงงานอาชีพ 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร

ระดับชั้นป.4-6
128 บ้านคลองต่อ เด็กหญิงอสันา  สามารถ การประกวดโครงงานอาชีพ 2562 เหรียญทอง ชนะเลิศ เครือขา่ยก าแพงเพชร

ระดับชั้นป.4-6
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