
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(สาย 1)  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 

  คณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา 

ที ่ เลขประจ าตัว
สอบ 

ชื่อ-สกุล ชั้น ชื่อโรงเรียน สังกัด เหรียญรางวัล 

1 1110530191 เด็กชายกษิดิ์เดช  สมใจหมาย ป.6 ร.ร.วัดเจริญร่มเมือง สพฐ.  รางวัลเหรียญทอง 
2 1110530260 เด็กหญิงณัฐวรา  เกื้อเสนาะ ป.6 ร.ร.ธาดาอนุสรณ์ สช.  รางวัลเหรียญทอง 
3 1110530058 เด็กหญิงปัณฑารีย์  นิ่มวุ่น ป.6 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญทอง 
4 1110530065 เด็กชายภูริช  ชุ่มมงคล ป.6 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญทอง 
5 1110530267 เด็กหญิงวิศัลยา  สุขไชยะ ป.5 ร.ร.ธาดาอนุสรณ์ สช.  รางวัลเหรียญทอง 
6 1110530268 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศิริตะโร ป.6 ร.ร.ธาดาอนุสรณ์ สช.  รางวัลเหรียญทอง 
7 1110530294 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไทยกลาง ป.6 ร.ร.บ้านคลองคุ้ย สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
8 1110530362 เด็กหญิงกฤตยา  วิชัยดิษฐ ป.6 ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว สช.  รางวัลเหรียญเงิน 
9 1110530225 เด็กหญิงกัญธิชา  ทองนอก ป.6 ร.ร.บ้านล าภูรา สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
10 1110530259 เด็กชายณัชพล  จันทร์มีศรี ป.6 ร.ร.ธาดาอนุสรณ์ สช.  รางวัลเหรียญเงิน 
11 1110530052 เด็กหญิงธิดารัตน์  รองวัง ป.6 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญเงิน 
12 1110530366 เด็กหญิงพรนภัส  จันทร์โถ ป.6 ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว สช.  รางวัลเหรียญเงิน 
13 1110530061 เด็กชายพรพรหม  เพชรคง ป.5 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญเงิน 
14 1110530367 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ยะฝา ป.6 ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว สช.  รางวัลเหรียญเงิน 
15 1110530266 เด็กหญิงรวิสรา  จับจุ๊ ป.5 ร.ร.ธาดาอนุสรณ์ สช.  รางวัลเหรียญเงิน 
16 1110530081 เด็กหญิงเปรมศิณีย์  คงปลอด ป.6 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญเงิน 
17 1110530228 เด็กหญิงเศรษฐินี  พิทักษ์ ป.6 ร.ร.บ้านล าภูรา สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
18 1110530363 เด็กหญิงกิตติมา  ราชภิรมย์ ป.6 ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว สช.  รางวัลเหรียญทองแดง 
19 1110530364 เด็กหญิงจารวดี  หมื่นจัก ป.6 ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว สช.  รางวัลเหรียญทองแดง 
20 1110530049 เด็กชายตรัยภพ  พรหมช่วย ป.6 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญทองแดง 
21 1110530053 เด็กหญิงธีรดา  ยืนเพ็ง ป.6 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญทองแดง 
22 1110530295 เด็กชายธีรภัทร์  เมืองราช ป.6 ร.ร.บ้านคลองคุ้ย สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 
23 1110530054 เด็กหญิงนขนง  เหลียวพัฒนพงศ์ ป.6 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญทองแดง 
24 1110530242 เด็กหญิงปาริชาติ  ด้วงศิร ิ ป.6 ร.ร.บ้านหน้าเขา สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 
25 1110530263 เด็กชายพรหมพิริยะ  พรหมสะอาด ป.5 ร.ร.ธาดาอนุสรณ์ สช.  รางวัลเหรียญทองแดง 
26 1110530064 เด็กหญิงภาวินี  นุ้ยขาว ป.6 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญทองแดง 
27 1110530245 เด็กชายศุภณัฐ  เมืองแก้ว ป.6 ร.ร.บ้านหน้าเขา สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 
28 1110530371 เด็กชายอภิกุล  อุ้ยสุย ป.6 ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว สช.  รางวัลเหรียญทองแดง 
29 1110530076 เด็กหญิงอภิชญา  คงกาล ป.6 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญทองแดง 



 
 
 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่        
ปีการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2558 

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(สาย 1)  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 

คณิตศาสตร์  
   ระดับประถมศึกษา 

30 1110530080 เด็กหญิงเนตรชนก  เจริญฤทธิ์ ป.6 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญทองแดง 
31 1110530299 เด็กชายโรจนัสถ์  นุ้ยขาว ป.6 ร.ร.บ้านคลองคุ้ย สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(สาย 1)  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 

  คณิตศาสตร์ 
ระดับ

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ที ่ เลขประจ าตัว
สอบ 

ชื่อ-สกุล ชั้น ชื่อโรงเรียน สังกัด เหรียญรางวัล 

1 2110530377 นางสาวยุวดี  ศรีประสิทธิ์ ม.3 ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว สช.  รางวัลเหรียญทอง 
2 2110530378 นายวรวุฒ ิ หาดเด็น ม.3 ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว สช.  รางวัลเหรียญทอง 
3 2110530381 เด็กหญิงเพชรลดา  ทองจู ม.3 ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว สช.  รางวัลเหรียญทอง 
4 2110530156 นางสาวเสาวณี  เอ่ียมส าอางค์ ม.3 ร.ร.ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพฐ.  รางวัลเหรียญทอง 
5 2110530373 เด็กหญิงจันทรวิมล  หนูเอียด ม.2 ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว สช.  รางวัลเหรียญเงิน 
6 2110530375 นางสาวณัฏฐณิชา  ขวัญรัตน์ ม.3 ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว สช.  รางวัลเหรียญเงิน 
7 2110530130 นางสาวนรินทิพย์  นาเลื่อน ม.3 ร.ร.ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
8 2110530143 นางสาวศรีสุดา  อินตะกอง ม.3 ร.ร.ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
9 2110530380 เด็กหญิงสุพิชญา  ทวิสุวรรณ ม.3 ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว สช.  รางวัลเหรียญเงิน 
10 2110530200 เด็กหญิงเกศรา  พรมคนซื่อ ม.2 ร.ร.วัดเจริญร่มเมือง สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
11 2110530154 เด็กหญิงเขมิกา  รักษาสี ม.2 ร.ร.ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
12 2110530115 เด็กหญิงกัลยาณี  สถิรวิสาลกิจ ม.2 ร.ร.ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 
13 2110530117 นายคมกริช  หนูนวน ม.3 ร.ร.ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 
14 2110530374 เด็กหญิงชญานิศ  โอสถวิสุทธิ ม.2 ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว สช.  รางวัลเหรียญทองแดง 
15 2110530196 นางสาวธารภิรมย ์ ในทองหลาง ม.3 ร.ร.วัดเจริญร่มเมือง สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 
16 2110530131 เด็กหญิงนิภาวัลย์  แท่นจันทร์ ม.2 ร.ร.ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 
17 2110530132 นางสาวปณิตา  ขวดแก้ว ม.3 ร.ร.ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 
18 2110530198 นางสาวปวีณ์นุช  อ่อนแก้ว ม.3 ร.ร.วัดเจริญร่มเมือง สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 
19 2110530133 นางสาวปัณณธร  สุวรรณรักษ ์ ม.3 ร.ร.ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 
20 2110530144 นางสาวศศิวิมล  ไพบูลย์ ม.3 ร.ร.ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 
21 2110530145 นายศึกษา  ไชยกาล ม.3 ร.ร.ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 
22 2110530151 เด็กหญิงสุพิชชา  ทองวิมล ม.2 ร.ร.ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 
 
 
 
 
 

      



 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 

  วิทยาศาสตร์ 
ระดับ

ประถมศึกษา 

ที่ เลขประจ าตัว
สอบ 

ชื่อ-สกุล ชั้น ชื่อโรงเรียน สังกัด เหรียญรางวัล 

1 3110530272 เด็กชายคานนท ์ ชูทอง ป.5 ร.ร.ธาดาอนุสรณ ์ สช.  รางวัลเหรียญทอง 
2 3110530091 เด็กชายธนภัทร  สุวรรณพิทักษ ์ ป.6 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญทอง 
3 3110530093 เด็กชายนราวิชญ ์ จู่วัฒนาพงศ ์ ป.6 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญทอง 
4 3110530304 เด็กชายนันทกร  ประมวลศิลป ์ ป.6 ร.ร.บ้านคลองคุ้ย สพฐ.  รางวัลเหรียญทอง 
5 3110530095 เด็กชายปรเมษฐ ์ เก้ือกูล ป.5 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญทอง 
6 3110530099 เด็กหญิงพัชรลักขณ์  เอียดชะตา ป.5 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญทอง 
7 3110530102 เด็กชายรัฐธีร์  นิธิกรอุดมวิทย ์ ป.6 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญทอง 
8 3110530103 เด็กหญิงรัษฎาภรณ์  เจียมศักดิ์ ป.6 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญทอง 
9 3110530104 เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองประดับ ป.5 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญทอง 
10 3110530105 เด็กชายสรวิชญ ์ อ่อนรู้ที่ ป.5 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญทอง 
11 3110530271 เด็กหญิงกัญญาทิตย์  ศักดา ป.5 ร.ร.ธาดาอนุสรณ ์ สช.  รางวัลเหรียญเงิน 
12 3110530084 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงแจ่ม ป.6 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญเงิน 
13 3110530201 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  สันดานด ี ป.6 ร.ร.วัดเจริญร่มเมือง สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
14 3110530301 เด็กหญิงชนาภัทร  กาหล า ป.6 ร.ร.บ้านคลองคุ้ย สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
15 3110530335 เด็กหญิงชนิภรณ์  ท้าวทองสา ป.5 ร.ร.บ้านต้นไทร สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
16 3110530248 เด็กชายญาณกร  เก้ือบุญส่ง ป.5 ร.ร.บ้านหน้าเขา สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
17 3110530278 เด็กหญิงณัฐชยา  พานิชกุล ป.5 ร.ร.ธาดาอนุสรณ ์ สช.  รางวัลเหรียญเงิน 
18 3110530336 เด็กหญิงณัฐวรา  คงทอง ป.5 ร.ร.บ้านต้นไทร สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
19 3110530303 เด็กชายทวีลาภ  จันทวฤทธิ ์ ป.6 ร.ร.บ้านคลองคุ้ย สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
20 3110530092 เด็กหญิงธัญชนก  กลิ่นจันทร ์ ป.6 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญเงิน 
21 3110530011 เด็กหญิงนันทิพร  พลรบ ป.6 ร.ร.บ้านหนองเสม็ด สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
22 3110530174 เด็กชายปิยพงค ์ ชูจันทร์ทอง ป.6 ร.ร.ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
23 3110530017 เด็กชายพรภวิษย ์ ฤทธิ์สาคร ป.6 ร.ร.บ้านหนองเสม็ด สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
24 3110530100 เด็กชายพันยุทธ  บุญเจริญ ป.5 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญเงิน 
25 3110530288 เด็กชายภูริณัฐ  ใส่้เพี้ย ป.5 ร.ร.ธาดาอนุสรณ ์ สช.  รางวัลเหรียญเงิน 
26 3110530176 เด็กชายวราเทพ  หิมะชาต ิ ป.6 ร.ร.ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
27 3110530221 เด็กหญิงวาทินีย ์ สมวงศ ์ ป.6 ร.ร.บ้านในปง สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
28 3110530026 เด็กหญิงวาสนา  เทพแก้ว ป.6 ร.ร.บ้านหนองเสม็ด สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
29 3110530179 เด็กหญิงวิลาวัลย ์ นบน้ ารอบ ป.5 ร.ร.ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
30 3110530028 เด็กหญิงศรัณย์พร  แหมะหวัง ป.6 ร.ร.บ้านหนองเสม็ด สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
31 3110530203 เด็กหญิงศรีสมร  ใจใหญ ่ ป.6 ร.ร.วัดเจริญร่มเมือง สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
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32 3110530223 เด็กหญิงศุภิสรา  เพ็ชรราม ป.6 ร.ร.บ้านในปง สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
33 3110530107 เด็กชายหรรษพงศ ์ เลาหประภานนท ์ ป.6 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญเงิน 
34 3110530108 เด็กหญิงอภิชญา  รอดอยู่ ป.5 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญเงิน 
35 3110530361 เด็กชายอภิสร  มงช ู ป.6 ร.ร.บ้านบางเตา สพฐ.  รางวัลเหรียญเงิน 
36 3110530109 เด็กหญิงเขมจิรา  สุชาติพงษ ์ ป.6 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญเงิน 
37 3110530158 เด็กชายกมลศักดิ์  ทองบุญ ป.6 ร.ร.ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 
38 3110530001 เด็กชายกลวัชร  วันแรก ป.6 ร.ร.บ้านหนองเสม็ด สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 
39 3110530160 เด็กชายก้องภพ  คงณรงค์ ป.6 ร.ร.ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 
40 3110530083 เด็กหญิงจิรัชชญาภรณ ์ มีพอเห็น ป.6 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญทองแดง 
41 3110530273 เด็กชายจีระวัฒน ์ ทองสุข ป.5 ร.ร.ธาดาอนุสรณ ์ สช.  รางวัลเหรียญทองแดง 
42 3110530087 เด็กหญิงชาลิสา  อมรชาติ ป.6 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญทองแดง 
43 3110530280 เด็กชายธนกฤษ  ชูเมือง ป.5 ร.ร.ธาดาอนุสรณ ์ สช.  รางวัลเหรียญทองแดง 
44 3110530281 เด็กหญิงธัญพิชชา  แก้วเพ็ง ป.5 ร.ร.ธาดาอนุสรณ ์ สช.  รางวัลเหรียญทองแดง 
45 3110530094 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  วรรณเพชร ป.6 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญทองแดง 
46 3110530096 เด็กหญิงปิยธิดา  มิจรา ป.5 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญทองแดง 
47 3110530019 เด็กหญิงพรลภัส  หวังจิ ป.5 ร.ร.บ้านหนองเสม็ด สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 
48 3110530287 เด็กหญิงพลอยชมพู  โกศล ป.5 ร.ร.ธาดาอนุสรณ ์ สช.  รางวัลเหรียญทองแดง 
49 3110530020 เด็กหญิงพัชรภรณ์  ศรีนอง ป.6 ร.ร.บ้านหนองเสม็ด สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 
50 3110530253 เด็กชายพิสิทธิ ์ ศรีไทย ป.6 ร.ร.บ้านหน้าเขา สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 
51 3110530021 เด็กชายพีรพัฒน ์ จิตรขวัญ ป.4 ร.ร.บ้านหนองเสม็ด สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 
52 3110530024 เด็กหญิงวนิตา  เอียดตรง ป.6 ร.ร.บ้านหนองเสม็ด สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 
53 3110530183 เด็กชายศาสตรวุธ  วีรพัฒนาสุวรรณ ป.5 ร.ร.ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 
54 3110530106 เด็กหญิงสุกัญญาณัฐ  อินนุรักษ์ ป.6 ร.ร.วิวัฒน์วิทยา สช.  รางวัลเหรียญทองแดง 
55 3110530031 เด็กหญิงสุธิตา  ทองอินทร ์ ป.6 ร.ร.บ้านหนองเสม็ด สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 
56 3110530256 เด็กชายอรรถพงศ์  ศรีเรือง ป.6 ร.ร.บ้านหน้าเขา สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 
57 3110530187 เด็กหญิงอัญชิสา  เกิดศรี ป.5 ร.ร.ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพฐ.  รางวัลเหรียญทองแดง 

 


