นายปปริวัตร เทียยบทอง
ประธานสสภานักเรียนนสํานักงานนเขตพื้นทีการศึ
ก่ กษามมัธยมศึกษา
ษ เขต ๑๒๒
ประธธานสภานักเรี
ก ยนระดัับประเทศ สํานักงานนคณะกรรมมการการศึศึกษาขั้นพื้นนฐาน


ประวัติติส่วนตัว
นายปริวัตร นามสกุล เทียบทอง เกิดวันที่ ๖ กรกฎาคมม ๒๕๔๓
บิดาชือ่ นายนิมิตร นามสกุล เทียบทอง

อาชีพ ทําสวน

มารดาชื่อ นางมาาลินี นามสสกุล เทียบทออง

อาชีพ ค้าขาย

มีพีพ่น้อง ๑ คนน เป็นบุตรลําดั
า บที่ ๑
ความสารมารถพิเศษ เล่นดนตรี ร้องเพลง
ก
ปรระวัติการศึกษา
จบการศึศึกษาระดับชัช้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรี
จ
ยนวั
น ดโคกโพธิสถิ
์ส ตย์
จบการศึศึกษาระดับชัช้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จาากโรงเรียนสสวนกุหลาบวิวิทยาลัย นคครศรีธรรมราาช
ปัจจุบนันกําลังศึกษารระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีทีที่ ๕ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิ
ห ทยาลลัย นครศรีธรรมราช
ธ
ผลงานเเด่น
 ไได้ผ่านโครงการอบรมเยยาวชนผู้นํา RYLA 20113
 ได้
ไ เป็นสมาชิชิกสโมสรอินเทอร์
น แรคท์สวนกุหลาบบวิทยาลัย นคครศรีธรรมรราช
 ได้
ไ รบั รางวัลเหรี
ล ยญทองชนะเลิศ กิจกรรมแข่
จ
งขัันร้องเพลงลูลูกเสือ ระดับชั
บ ้น ม.๑ – ม.๓
งานมหกรรมมวิชาการมัธยมศึ
ธ กษา ครั
ค ้งที่ ๒๔ ปรระจําปีการศึศึกษา ๒๕๕๗๗
 ได้
ไ รับรางวัลเหรี
ล ยญทอง กิจกรรมเพพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึ
ย กษา ครัรัง้ ที่ ๒๔ ประะจําปีการศึกษา
ก ๒๕๕๗
 ได้
ไ รับรางวัลเหรี
ล ยญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการปประกวดละคครคุณธรรม ระดับชั้น
ม.๑ – ม.๓ งานมหกรรมมวิชาการมัธยมศึ
ธ กษา ครั
ค ้งที่ ๒๔ ปรระจําปีการศึศึกษา ๒๕๕๗๗
 ได้
ไ รับรางวัลเหรี
ล ยญเงิน กิจกรรมการรประกวดละะครคุณธรรมม ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
งานศิลปะหัหัตกรรมนักเรีรียน ระดับภาคใต้
ภ
ครั้งที่ ๒๔ ประจําปีการศึกษา
ษ ๒๕๕๗

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนนักประชาสัมพันธ์ ประจําปี ๒๕๕๗
 ร่วมปฏิบัติกจิ กรรมพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๗
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
ประเภททีม ข ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๕ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๘
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมการประกวดละครคุณธรรม
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๕ ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๘
 ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเป็นนักจัดรายการวิทยุในโครงการ หน้าใหม่สหู่ น้าใหม่ ปี ๓
พ.ศ. ๒๕๕๙
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖ ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๙
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมการประกวดละครคุณธรรม
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๕ ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๙
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สนั้ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๖ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙
 มีผลงานคุณภาพดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๐ ปี การ
ประกวดเพลงบอกเยาวชนโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๕ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดดีเจเยาวชน ประจําปี ๒๕๖๐
 ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเป็นนักจัดรายการวิทยุในโครงการ หน้าใหม่สหู่ น้าใหม่ ปี ๔
พ.ศ. ๒๕๖๐
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น
ม.๑ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครัง้ ที่ ๒๗ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๒๗ ประจําปีการศึกษา
๒๕๖๐
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์
อาเซียน ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๒๗ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๐

 ไได้รับรางวัลระดั
ล บเหรียญทอง
ญ ชนะเเลิศ กิจกรรมมประกวดกาารพูดหาเสียงเลื
ย อกตั้งสภภา
นักเรียน ระะดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรรมนักเรียนภภาคใต้ ครั้งทีท่ ๒๗ ประจจําปี
การศึกษา ๒๕๖๐
๒
 ได้
ไ เข้าร่วมปประชุมสัมมนนากรรมการสสภานักเรียน “เครือข่ายสภานคร”
ย
ครั้งที่ ๔
ประจําปี ๒๕๕๖๐
 เข้าร่วมอบรรมโครงการรัรัฐสภาสัญจรร ประจําปี ๒๕๖๐
๒
 เป็นประธานนนักเรียนโรงงเรียนสวนกุกุหลาบวิทยาาลัย นครศรีธรรมราช
ธ
ประจําปีการศึศึกษา
๒๕๖๐ ได้เข้ขารับการอบบรมโครงการรสร้างความเข้มแข็งสภาานักเรียน สํานั
า กงานเขตพื้นที่
การศึกษามััธยมศึกษา เขต
เ ๑๒ ประะจําปีงบประะมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รัรบั การเลือกตตั้งเป็น
ประธารสภาานักเรียนขอองสํานักงานเขตพื้นที่การรศึกษามัธยมมศึกษา เขตต ๑๒ และได้ด้รบั การ
เลือกตั้งเป็นประธานสภ
น
ภานักเรียนระะดับประเทศศ จากการอบบรมสัมมนาสภานักเรียน
ระดับประเททศ ประจําปปี ๒๕๖๐ เพื่อนําเสนอข้อคิ
อ ดเห็นของงสภานักเรียนต่อรัฐมนตตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิ
ก การ

