รายชื่อเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9 ประจาปี 2562
ลำดับที่

หน่ วยงำนผู้ส่ง

จังหวัด

1

ศาลากลางจังหวัดกระบี่

กระบี่

2

ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

3

ชื่ อ-สกุล

อำยุ

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย

ผลงำนดีเด่น
ความสามารถดนตรี ไทยเป็ นเลิศ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรี ยญ
ทองระดับชาติ ครั้งที่ 66

นายนวพล พลดช

16

รร.อามาตย์ พานิชนุกลู

3.22

กาญจนบุรี

นางสาวนนท์ ฤทัยภัทร

21

รร.ทองผาภูมิวิทยา

3.66 นักกีฬาวิ่งชนะเลิศหลายรายการ รางวัลชนะเลิศกวีเยาวชนรุ่ นใหม่

กลุ่มงาน อานวยการ สนงจังหวัด
043-813215

กาฬสิ นธุ์

นางสาวกนกพชญ์ มะลิฉิม

18

ม.6 รร.ฟ้าแดดสูงยางวิทยาการ

3.88

เยาวชนดีเด่น กระทรวงศึกษาธิ การ ชนะเลิศเหรี ยญทองยุว
บรรณารักษ์

4

กลุ่มงานอานวยการ สนง.จังหวัด
043-236882

ขอนแก่น

นายสิ ทธิศกั ดิ์ แสงกระสิ นธุ์

16

ม.5 รร.เมืองพลพิทยาคม

3.40

รางวัลสิ่ งประดิษฐ์ เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ภาษา ชนะเลิศ
เหรี ยญทองหุ่นยนต์

5

ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี

นาวสาวกรรณิ การ์ วงษ์ศรี จนั ทร์

18

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

4.00

รางวัลธิ ดาชาวสวน ลูกดีเด่นของจังหวัด รางวัลเหรี ยญทอง
ภาษาไทย

6

กลุ่มพัฒนาการศึกษา 038-279621

ชลบุรี

นายพงศกร แสงทอง

17

รร.คลองกิ่งยิ่งวิทยา

3.70 เยาวชนดีเด่น ประธานนักเรี ยน สุนทรพจน์ จิตรอาสา

7

ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

ชัยนาท

นายชูชีพ เพชรประดิษฐ์

17

รร.ศรี สโมสรวิทยา

4.00

รางวัลเหรี ยญทองสิ่ งประดิษฐ์ ออกแบบเชิงวิศวะกรรม ลูกดีเด่น
ของจังหวัด

8

ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ

นายกรกฏ พรหมเวฬุพฒั น์

18

รร.บาเหน็จณรงค์วิทยาคม

3.66

โดดเด่นดนตรี ไทย รางวัลเหรี ยญทองการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก
รางวัลเหรี ยญทองมากมาย

9

ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

ชุมพร

นายณัฐพงษ์ ทองภูเบศร์

15

รร.หงษ์เจริ ญวิทยาคม

3.45 รางวัลเหรี ยญทองชนะเลิศสิ่ งประดิษฐ์ หลายรายการ

10

ฝ่ ายอานวยการ สนง.จังหวัด
053-150180

เชียงราย

นายวีรภัทร สังข์รุ่ง

18

ม.6 รร.เชียงของวิทยาคม

3.82

ความเป็ นผูน้ า มีความเป็ นเลิศสาขาวิชาการ(คอมพิวเตอร์) รางวัล
เหรี ยญทองตัดต่อภาพยนตร์

รายชื่อเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9 ประจาปี 2562
ลำดับที่

หน่ วยงำนผู้ส่ง

จังหวัด

ชื่ อ-สกุล

อำยุ

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย

ผลงำนดีเด่น

เชียงใหม่

นางสาวจิณณา ผลดี

18

รร.วัฒโนทัยพายัพ

3.21

เยาวชนดีเด่นของจังหวัด รางวัลเหรี ยญทองศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ

12 ศึกษาธิการจังหวัดตรัง

ตรัง

นางสาวยศวดี ดิสสระ

18

รร.เทศบาล2(วัดกะเพ็งสุรินทร์)

3.50

ชนะเลิศเหรี ยญทองแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ เหรี ยญทอง
โครงงานวิทยาศาตร์

13 สนง.พัฒนาสังคม 039-511588

ตราด

นายภัทรวดี กอยพึ่งตน

17

ม.5 รร.สตรี ประเสริ ฐศิลป์

3.85

ชนะเลิศเหรี ยญทองแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ เป็ นเลิศ
ทางด้านนาฎศิลป์

14 ศาลากลางจังหวัดตาก

ตาก

นางสาวเพชรติกานต์ สุขอยู่

16

รร.ผดุงปั ญญา

3.92

รางวัชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวด "อ่านออกเสี ยงร้อยแก้ว"
เยาวชนไทยดีเด่น

15 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

นครนายก

นางสาวอัยลดา จาปาโอ้ก

18

รร.ปากพลีวิทยาคาร

3.26

เหรี ยญทองชนะเลิศแข่งขันสมการคณิ ศตาสตร์ ประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ดนตรี ไทยนาฎศิลป์

16 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

นครปฐม

นางสาวมัณฑนา ชุมพลปกรณ์

17

รร.ราชินี บรู ณะ

3.66

ชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดอ่านร้อยกรอง ชนะเลิศทานองเสนาะ
นักเรี ยนดีเด่นวิชาการ แข่งขันทักษะวิชาการ

17 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

นครพนม

นางสาวอิงสุดา หลวงสมบัติ

17

รร.พระซองสามัคคีวิทยา

3.68

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่ งประดิษฐ์ ประเภทประหยัด
พลังงาน

17

รร.บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

4.00

รางวัลเหรี ยญทองกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาตร์
และอื่นๆ อีกมากมาย

19

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรี ธรรมราช

3.49

รางวัลลูกกตัญญู ได้รับรางวัลยกย่องว่ามีความประพฤติดี รางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันเยาวชนดีเด่น ปะจาปี 2561

19

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

3.51

รางวัลลูกกตัญญู รางวัลชนะเลิศการออกแบบอาหารเชิงธุรกิจสู่
มาตรฐานสากล

11 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

18 ศาลากลางจังหวัดนครราชสี มา
19

ศาลากลางจังหวัด
นครศรี ธรรมราช

20 ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

นครราชสี มา นางสาวณัฐฐาพร ยอดญาติไทย
นครศรี ธรรมราช นายวรรธนะ ช่วงชัย
นครสวรรค์

นายจักพงษ์ อินทรสุ วรรณ

รายชื่อเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9 ประจาปี 2562
ลำดับที่

ผลงำนดีเด่น

จังหวัด

ชื่ อ-สกุล

อำยุ

โรงเรียน

21 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี

นายชนัยชนม์ นาราษฎร์

17

รร.นนทบุรีพิทยาคม

3.87

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรี ยญทอง ในการแข่งขัน
เรี ยงร้อยถ้อยความ

22 ศาลากลางจังหวัดนราธิ วาส

นราธิ วาส

นางสาวอามีนาฮ์ หะยีมามะ

17

รร.นราสิ กขาลัย

3.52

รางวัลชนะเลิศการประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ รางวัลเหรี ยญ
ทองชนะเลิศกิจกรรมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ

นายเชาว์วตั น์ ปิ งยศ

19

รร.น่านนคร

3.76

รางวัลชนะเลิศการเขียนเรี ยงความ เรื่ อง "เดินหน้าประเทศไทย
ไปกับผูส้ ู งอายุ"
รางวัลลูกกตัญญู รางวัลชนะเลิศเหรี ยญทองขับร้ องประสานเสี ยง
ระดับชาติ ปี 2561

หน่ วยงำนผู้ส่ง

23 ศาลากลางจังหวัดน่าน

น่าน

เกรดเฉลี่ย

24 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

บึงกาฬ

นางสาวพรชิตา ศรี หาปั ญญา

18

รร.สมสนุกพิทยาคม

3.96

25 ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี

นายอัครพันธ์ ทวีศกั ดิ์

18

รร.วิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราช
วิทยาลัย

3.91 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแต่งคาประพันธ์วิทยาศาตร์

20

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

4.00

รางวัลชนะเลิศเขียนแบบธุรกิจจานวนมาก แข่งขันการพูดต่อ
หน้าสาธารณชน

26

ศึกษาธิการจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์

27 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
28

กลุ่มงานอานวยการ สนง.จังหวัด
073-349002

29

กลุ่มลูกเสื อยุวกาชาด สนง.
จังหวัด 076-401281

30 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

ประจวบคีรีขนั ธ์ นายธนากร ขันทอง
ปราจีนบุรี

นางสาวจิตตินนั ท์ สายพนัส

17

รร.ศรี มหาโพธิ์

3.91

รางวัลระดับเหรี ยญทอง แข่งขันเล่านิ ทานภาษาอังกฤษ ชนะเลิศ
การแข่งขันบรรยายธรรมะ

ปั ตตานี

นายฤทธิเกียรติ หะยีวามิส

21

ปี 2 วิทยาลัยอาชีพปั ตตานี

3.15

เป็ นผูม้ ีคุณธรรม รางวัชนะเลิศโครงการประกวดสิ่ งประดิษฐ์
จากของเหลือใช้

พังงา

นางสาวพรรษา รักษาสรณ์

18

ม. 6 รร.ดีมกุ พังงาวิทยายน

3.98

มีความสามารถการเขียนและการพูด รางวัลเหรี ยญทองการ
แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ

พัทลุง

นางสาวสุ ภาวดี ยอดแก้ว

17

รร.สตรี พทั ลุง

3.76

สามารถพูดบรรยายภาษาอังกฤษ ชนะเลิศการแต่งคาประพันธ์
อ่านเอาเรื่ อง สะกดคา

รายชื่อเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9 ประจาปี 2562
ลำดับที่

หน่ วยงำนผู้ส่ง

จังหวัด

31 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

พิจิตร

ชื่ อ-สกุล

อำยุ

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย

ผลงำนดีเด่น

นายชัยธวัช สุ ขรอด

18

รร.ทุ่งโพธิ์พิทยา

3.36

ความสามารถในการร้ องเพลง ประดิษฐ์ชิ้นงาน ชนะเลิศการ
วาดภาพ

32 ศาลากลางจังหวัดพิษณุ โลก

พิษณุ โลก

นายธนัตถ์พล พรมรักษา

19

ม.เชียงใหม่

3.12

ความสามารถในการพูด สุนทรพจน์ ผูแ้ ทนไทยในเวทีอาเซียน
ร้องเพลงและสันทนาการ

33 สนง.เขต 10 เพชรบุรี

เพชรบุรี

นายกุมภารักษ์ น้อยคา

17

รร.เบญจมมเทพอุพิศ
จังหวัด เพชรบุรี

3.4

ชนะเลิศระดับประเทศ กวีเยาวชนคนรุ่ นใหม่ระดับ ม.1-ม.3 ม.4ม.6

34 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

นางสาวรถจนา ศรี ลาศักดิ์

16

รร.ชัยสมบูรณ์วิทยาคม

3.73

เหรี ยญทองแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ เหรี ยญทองทาสมุดเล่ม
เล็ก 2 ปี ซ้อน

35 ศาลากลางจังหวัดแพร่

แพร่

นายบุรินทร์ เรื อนแก้ว

18

รร.พิริยาลัย จังหวัดแพร่

3.50

เป็ นประธานสภานักเรี ยนภาคเหนื อ อ่านทานองเสนาะ แต่ง
กลอน จัดดอกไม้ จับจีบผ้า

36 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต

นายอภิวฒั น์ จินตะ

22

คณะครุ ศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ทัว่ ไป ม.ราชภัฏภูเก็ต

3.09

เป็ นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่ วมการแข่งขัน World Robot
Olympiad INDIA 2016 ณ ประเทศอินเดีย

37 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคาม นางสาวภิญญดา มูลแก้ว

17

รร.สารคามพิทยาคม

4.00

ความสามารถในการร้ องเพลง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 11
แต่งบทร้อยกรองชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ

38 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

นางสาวพุทธชาติ ใฝ่ เวลาดี

16

รร.แม่สเรี ยงบริ พตั รศึกษา

3.83

รางวัลเหรี ยญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบ
สิ่ งของเครื่ องใช้

39 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ยโสธร

นางสาวมาริ สา กาญจนสุ วรรณ์

18

รร.ทรายมูลวิทยา

3.99 ชนะเลิศรางวัลวอลเลย์บอลหญิง เก่งเรื่ องกีฬา

40 กลุ่มพัฒนาการศึกษา 073-729827

ยะลา

นางสาวจามจุรี ศรี แก้วอ่อน

16

ม.4 รร.คณะราษฎรบารุ ง2

3.46 ความสามารถด้านนาฎศิลป์

รายชื่อเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9 ประจาปี 2562
ลำดับที่

หน่ วยงำนผู้ส่ง

41 ศาลากลางจังหวัดร้ อยเอ็ด

จังหวัด

ชื่ อ-สกุล

อำยุ

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย

ผลงำนดีเด่น
ความสามารถวงดนตรี พ้นื เมือง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ
เหรี ยญทอง

ร้ อยเอ็ด

นายจิรกฤต อุดมวงค์

18

รร.พนมไพรวิทยาคาร

3.83

ระนอง

นายชนกันต์ บุญกิจ

18

ม.6 รร.พิชยั รัตนาการ

3.82 สามารถในการพูดและเขียนเรี ยงความ ชนะเลิศอันดับ 1

43 ศาลากลางจังหวัดระยอง

ระยอง

นายธี รวัช ภูแซมศรี

17

รร.มาบดาพุดพ้นพิทยาคม

3.52 ชนะเลิศรางวัลเกี่ยวศิลปกรรม วัฒนธรรม และหัตถกรรม

44 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

ราชบุรี

นางสาวนพรัตน์ สมถวิล

18

รร.รัตนราษฎร์ บารุ ง

3.32

ความสามารถในการเล่นดนตรี รางวัลเหรี ยญทองแข่งขัน
กิจกรรมสภานักเรี ยน

45 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

ลพบุรี

นางสาวศศิวิมล ชัยมาตรี

17

รร.บ้านเบิกวิทยาคม

3.84

นักเรี ยนดีเด่นระดับจังหวัด ชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรม
ระดับจังหวัด

46 ศาลากลางจังหวัดลาปาง

ลาปาง

นายธนายุทธ อุ่นเมือง

21

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง

3.77

ชนะเลิศเหรี ยญทอง ทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่
มาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ เด่นด้านคหกรรมและมีจิตอาสา

47 ศาลากลางจังหวัดลาพูน

ลาพูน

นายสุกฤษฎิ์ สุคาอ้วย

18

รร.นาทรายวิทยาคม

3.91

รางวัลชนะเลิศเหรี ยญทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
ระดับประเทศ

นายพธรพล เหมือนอินทร์

17

ม.4 รร.ศรี สองรักษ์วิทยา

3.52

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันดนตรี พ้นื บ้าน (วงโปงลาง)
ระดับภูมิภาค

42

สนง.ศึกษาธิ การจังหวัดระนอง
087-5426664

กลุ่มพัฒนาการศึกษา
095-6642183

เลย

49 ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ

ศรี สะเกษ

นายรัชริ นทร์ รักเกียรติ์

18

รร.กันทรลักษ์วิทยา

3.30

รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาจีน ระดับ
ภูมิภาค เป็ นเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด

สงขลา

นายณรงค์ชยั แสงอัคคี

18

รร.ราโนดวิทยา

3.24

รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดกลอนสด ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพฯ

48

50 สานักงานจังหวัดสงขลา

รายชื่อเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9 ประจาปี 2562
ลำดับที่

หน่ วยงำนผู้ส่ง

51 ศาลากลางจังหวัดสตูล
52 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัด
สตูล
สมุทรสาคร

ชื่ อ-สกุล

อำยุ

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย

ผลงำนดีเด่น

นางสาวภัทรวดี อาภา

18

รร.วิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราช
วิทยาลัยสตูล

3.74

เป็ นผูม้ ีผลการเรี ยนดีระดับ Top 5 ตั้งแต่ ม.1-ม.3 รางวัลชนะเลิศ
เหรี ยญทองแข่งขันนาฎศิลป์ ไทยสร้างสรรค์ จากประเทศมาเลเซีย

นางสาวจุลลนาฎ คะพลวงค์

17

รร.วัดนางสาว
(ถาวรราษฎร์ บารุ ง)

3.99

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา

53 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว

นางสาวพิมภิชา แสนสวย

18

รร.วังน้ าเย็นวิทยาคม

3.76

รางวัลเหรี ยญทอง การประกวดโครงการคุณธรรม ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา

54 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

สระบุรี

นายณัฐพล แสงจันทร์

17

รร.แก่งคอย

4.00

รางวัลชนะเลิศเหรี ยญทอง ระดับภูมิภาค การแข่งขันแสดงทาง
วิทยาศาสตร์

55 ศาลากลางจังหวัดสุ โขทัย

สุ โขทัย

นางสาวสุ ชญา บัวหลวง

22

สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุ โขทัย

3.00

นักกีฬาประเภทมวยสมัครเล่น เหรี ยญทองแดงเอเชี่ยนเกมส์
ครั้งที่ 18 จาการ์ ตา้ เหรี ยญเงินซีเกมส์ ครั้งที่ 27 เมียนมาร์

สุ พรรณบุรี

นายณัฐมาตร คาอินทร์

18

ม.6 รร.สามชุกรัตนโภดาราม

3.33

ประธานสภานักเรี ยนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็ นผูม้ ีจิตอาสา
ช่วยเหลือโรงเรี ยนและสังคม

17

รร.สุ ราษฎร์ ธานี

3.84

ประธานนักเรี ยน ชนะเลิศเหรี ยญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรี ยน ม.1-ม.6

นางสาวทิพทย์สุดา วิเศษสังข์

16

รร.สิ รินธร

3.43

รางวัชนะเลิศโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค ชนะเลิศ
ประกวดโครงงานคณิ ตศาสตร์ เหรี ยญทอง ระดับเขตพื้นที่

นางสาวอริ ยาภา พานุรักษ์

18

รร.ชุมพลโพนพิลยั

3.81 รางวัลเหรี ยญเงินระดับประเทศ การแข่งขันสิ่ งประดิษฐ์เยาวชน

20

ปี 2 ม.ขอนแก่น

3.75

56

สนง.ฒนาสังคม จ.สุพรรณบุรี
038 835

57 ศาลากลางจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี

สุ ราษฎร์ ธานี นายศุภณัฐ เดชารักษา

58 ศึกษาธิการจังหวัดสุ รินทร์

สุ รินทร์

59 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

หนองคาย

60

กลุ่มอานวยการ สานักงาน
จังหวัด 042-316680

หนองบัวลาภู นายต่อพงศ์ เชื้ออุ่น

รางวัลเหรี ยญทอง การสร้ างสรรค์วรรณศิลป์ ประเภทกวีนิพนธ์
ระดับชาติ

รายชื่อเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9 ประจาปี 2562
ลำดับที่

ผลงำนดีเด่น

จังหวัด

ชื่ อ-สกุล

อำยุ

กลุ่มส่ งเสริ มจักการศึกษา
035-611092

อ่างทอง

นายเทพพิทกั ษ์ ชัยธบุตร

20

ปี 2 สวิทยาลัยนาฎศิลป์ อ่างทอง

3.78

ประธานนักเรี ยน ชนะเลิศการประกวดลิเก มีความสามารถด้าน
นาฎศิลป์

62 ศาลากลางจังหวัดอานาจเจริ ญ

อานาจเจริ ญ

นางสาวกฤษณา เครื อศรี

18

รร.พนาศึกษา

3.93

เป็ นพิธีกร มีจิตอาสา ช่วยเหลือผูอ้ ื่น สอบได้คะแนนอันดับ 1 ของประเทศ
ในการทดสอบความรู ้วิชาภาษาไทย (บจก.เสริ มปัญญา)

อุดรธานี

นางสาวกนกวรรณ์ บุญพันธ์

16

รร.อุดรพัฒนาการ

3.89 รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานดีเด่นระดับประเทศ

อุตรดิตถ์

นายจิรายุ โกศา

18

ม.6 รร.เตรี ยมอุดมศึกษา
น้อมเกล้าอุตรดิตถ์

3.45

อุทยั ธานี

นางสาวปูชิตา พงศ์สุจริ ต

17

รร.ทัพทันอนุสรณ์

3.57 รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ จากสมเด็จพระเทพฯ

อุบลราชธานี นายนัฐ ตระการไทย

17

ม.5 รร.เพ็ญจะมะมหาราช

3.88

61

หน่ วยงำนผู้ส่ง

63 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
64

สนง.ศึกษาธิ การจังหวัด
055-429272

65 ศาลากลางจังหวัดอุทยั ธานี
66

สนง.จังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูล 045-344606

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย

นักเรี ยนดีเด่น และเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัดมีจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคม

เยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ฯ รางวัลเหรี ยญทองชนะเลิศ
การประกวดโครงงานดีเด่น ระดับเขตพื้นที่

67 รร.เทพศิรินทร์

กรุ งเทพฯ

นายนรวิชญ์ รุ่ งเรื อง

17

รร.เทพศิรินทร์

3.31 นักดนตรี ไทย ฆ้องวง ชนะเลิศเหรี ยญทอง

68 รร.สวนกุหลาบ

กรุ งเทพฯ

นายธันวา เนตรไทย

15

รร.สวนกุหลาบ

3.67

นักร้องนาที่ 4 ของเอเชีย สร้างชื่อเยงให้ประเทไทย นักเรี ยน
ดีเด่นทางวิชาการหลาย พ.ศ.

69 รร.บดินทรเดชา (สิ งห์ สิ หเสนี )

กรุ งเทพฯ

นางสาวปทิตตา ศิลปี

16

รร.บดินทรเดชา (สิ งห์ สิ หเสนี )

3.59

เยาวชนดีเด่น กระทรวงศึกษาธิ การ ลูกกตัญญู สภาสังคม
สงเคราะห์ เล่านิทาน ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง

70 ม.ราชภัฏสวนสุ นนั ทา

กรุ งเทพฯ

นายสหรัฐ ลักษณะสุต

21

คณะครุ ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ม.ราชภัฏสวนสุนนั ทา

3.98

ชนะเลิศอันดับ 1 กล่าวสุนทรพจน์วนั สุนทรภู่ เป็ นผูแ้ ทนเยาวชน
ไทยขององค์การหประชาชาติ

รายชื่อเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9 ประจาปี 2562
ลำดับที่

หน่ วยงำนผู้ส่ง

จังหวัด

ชื่ อ-สกุล

อำยุ

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย

ผลงำนดีเด่น

นายเรวัต นาควิสยั

18

โรงเรี ยนสวีวิทยา

3.98

ชนะเลิศเหรี ยญทองการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เป็ น
ประธานนักเรี ยน

กรุ งเทพฯ

นางสาวฐานิ ดา แซ่ลิ่ว

17

รร.ศึกษานารี วิทยา

3.52

ชนะเหรี ยญทองเรี ยงความการ์ ตนู เยาวชนดีเด่นกรุ งเทพมหานคร
ชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์

73 ม.ศรี คริ นทรวิโรฒ

กรุ งเทพฯ

นางสาวกาญจณวัลย์ ศิลป์ เมือง

20

คณะศึกษาศาสตร์
ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ

3.45

เยาวชนดีเด่น กระทรวงศึกษา ร้องเพลงลูกทุ่ง ฉ่อย อ่านกลอน
ขับเสภา ไทยเดิม การพูด

74 รร.วชิราวุธวิทยาลัย

กรุ งเทพฯ

นายไกร สาตรักษ์

19

รร.วชิราวุธวิทยาลัย

4.00 นักเรี ยนยอดเยี่ยม สุ ภาพบุรุษวชิราวุธ รางวัลชนะเลิศภาษาไทย

กรุ งเทพฯ

นางสาวชุติกาญจน์ เกียรติพนั ธุส์ ดใส

21

ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่ อสารสังคม

3.96 รางวัลมากมาย เช่น รางวัลกุลธิดากาชาด 61-62

19

วิทยาลัยภาคนิ คเดชอุดม
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

3.91 รางวัชนะเลิศสิ่ งประดิษฐ์ มีผลงานการเรี ยนมากมาย

16

โรงเรี ยนอ่าวน้อยวิทยาคม

3.42 รางวัลชนะเลิศเหรี ยญทอง ระดับประเทศ การทดองวิทยาศาสตร์

นายเจตน์ อินทร์ อร่ าม

19

รร.อานาจเจริ ญ

3.25 ชนะเลิศเหรี ยญทอง ระดับประเทศ แข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ

71 โรงเรี ยนสวีวิทยา

ชุมพร

72 รร.ศึกษานารี วิทยา

75

สานักงานยุวกาชาดสภากาชาด
ไทย

76

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

77

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10

78 โรงเรี ยนอานาจเจริ ญ

อุบลราชธานี นายศรี มงคล อุดมแก้ว
ประจวบคีรีขนั ธ์ นางสาวหนึ่งฤทัย รอดเขียว
อานาจเจริ ญ

เป็ นนักเรี ยนแกนนาของโรงเรี ยนมีผสอบ O-net สูงสุ ดระดับ
โรงเรี ยน

79 โรงเรี ยนชัยมงคลพิทยา

สุ โขทัย

นายพิเชษฐ์ สร้อยวงศ์คา

18

รร.ชัยมงคลพิทยา

3.66

80 โรงเรี ยนธาตุนารายณ์วิทยา

สกลนคร

นายธนวิชญ์ แต้ศิริเวชช์

15

รร.ธาตุนารายณ์วิทยา

4.00 ได้รับเหรี ยญทอง การสอบคณิ ตศาสตร์ ระดับนานาชาติ

