ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจาเดือน มกราคม 2560
รางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ระดับภาคใต้
ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดระนอง
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
1) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
(ทีม 3 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง
1. เด็กหญิงสุทธวีร์ โชติรัตน์
ม.3/1
2. เด็กหญิงณิชาพัชร์ เรืองสง
ม.3/1
3. เด็กหญิงนันท์นภัส ยอดแก้ว
ม.3/1
2) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
(ทีม 3 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน
1. นางสาวอวัสดา บัวเนียม
ม.6/1
2. นางสาวต่วนซุไรยา ตูแวมะ
ม.6/1
3. นายพงศกร เยาวพันธุก์ ุล
ม.6/2
3) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน
1. เด็กหญิงตฤณศร กงเซ่ง
ม.3/3
2. เด็กหญิงบุปผา มากมูล
ม.3/3
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ศรีสาย
ม.3/3
4) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง
1. นายฐาปกรณ์ มเหษี
ม.5/5
2. นายนัสลัน ดาเต๊ะ
ม.5/5
3. นางสาวนลินี บุญยะรัตน์
ม.5/5

5) การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญทอง
(ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ)
1. นางสาวนัสญามีย์ ดาเต๊ะ
ม.4/4
2. นายธนกฤต ชิณพงษ์
ม.4/3
3. นางสาวอมลธีรา สารบัญ
ม.4/5
6) การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ม.1-ม.3 (ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง
1. เด็กหญิงชาลิสา เผือกสม
ม.3/2
2. เด็กหญิงวริศรา บุญเตี่ยว
ม.3/2
 ขอแสดงความยินดีด้วย 

กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
1) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน
นายพิชเยศ พัชโรภาส
ม.6/2
2) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
คาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน)
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง (ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ)
1. เด็กหญิงตัสนีม มู่เก็ม
ม.2/1
2. เด็กหญิงบัซลาอ์ หยีราเหม
ม.2/1
3. เด็กหญิงโชโกะ โยธี
ม.2/2
1

3) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี
หรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน)
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง
1. นางสาวพิมพ์ลภัส มุสิกพันธ์
ม.4/1
2. นางสาวเจนจิรา ลีลาภัทรพันธุ์ ม.4/1
3. นางสาววรรษมน ชูเผือก
ม.4/1
4)

5)

1)

2)

กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

1) การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง
1. นางสาวกาญจนา สุวาหลา
ม.5/2
2. นางสาวนูรฮาซียัน เซรัง
ม.5/2
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้
3. นางสาวระพีพัฒน์ ห่อวงศ์สกุล ม.5/2
โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 (ทีม 2 คน)
4. นางสาววรินทร อินทรา
ม.5/6
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง
5. นางสาวสรัลชนา ทองคา
ม.5/6
1. เด็กชายจิรภัทร ตระการกิจนุกูล ม.2/1
2) การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
2. เด็กชายฐปวรรฒ หมืน่ สุวรรณ ม.2/1
ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน
1. เด็กหญิงธัญรดา เตียววิรยิ ะกุล ม.2/3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้
2. เด็กหญิงวริศรา วงษ์น้อย
ม.3/2
โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 (ทีม 2 คน)
3. เด็กหญิงอโรชา ทองคา
ม.3/2
ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน
4. เด็กหญิงกวินยา มานิช
ม.3/2
1. นายอธิวัฒน์ แดงเอียด
ม.6/1
5. เด็กหญิงณัฐวศา อรุณฤกษ์
ม.3/2
2. นายนราธิป หวันมะรัตน์
ม.6/1
 ขอแสดงความยินดีด้วย 
3) การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
นายประภาส หลุงชุม
ม.6/1
4) การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
(ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญทอง
ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง
1. เด็กชายสรัช อั้นเต้ง
ม.2/3
เด็กหญิงนัชชา ปานยิ่ง
ม.1/4
2. เด็กหญิงศุธัญญา นรากุลมงคล ม.1/3
เรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน
 ขอแสดงความยินดีด้วย 
นางสาวนุสรียา ชอบงาม
ม.4/1

3) กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 ม.1-ม.3
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง
1. เด็กหญิงนัจญมา ปะดุกา
ม.3/2
2. เด็กหญิงสมิตานัน ตาเดอิน
ม.3/2
4) การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน)
ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง
1. เด็กชายอับดุลมุมิน จิสวัสดิ์
ม.3/1
2. เด็กหญิงมาลาตี สาริปา
ม.3/1
3. เด็กหญิงชญานิศ ส่งแสง
ม.3/1
 ขอแสดงความยินดีด้วย 

กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา

1) การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
(ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง
1. เด็กชายบรรณสรณ์ ปราบปัญจะ ม.2/4
2. เด็กหญิงภรัณยู บุพศิริ
ม.2/2
2) การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
(ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญทอง
(ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ)
1. นางสาวรุ่งพชรกร โกมลตรี
ม.4/1
2. นางสาวปณิธาน พรหมรัตน์
ม.4/3
 ขอแสดงความยินดีด้วย 
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กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ
1) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน
นายศิวกร แสงคงทอง
ม.6/6
2) การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน
นางสาวศลิดา ชูพงศ์
ม.5/2
3) การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.4-ม.6
ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง
นางสาวปริยวาท พรหมน้าดา ม.6/4
4) การขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง
เด็กหญิงภามินี ดาละเอียด
ม.3/2
5) การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.1-ม.3
ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน
เด็กหญิงธัญพิชชา ไชยอ่อนแก้ว ม.3/2
6) การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.4-ม.6
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง
นางสาวเจตสุภา ศิริพันธุ์
ม.5/2
7) การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง
1. เด็กหญิงณัฐกมล ไชยมั่น
2. เด็กชายฟานีล นนทรีย์
3. เด็กหญิงศิรประภา จิวานิจ
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ พลายชุม
5. เด็กหญิงจิรภิญญา บุญเตี่ยว
6. เด็กชายอารีฟีน หมาดสตูล
7. เด็กหญิงดาราพรรณ โชติพันธ์
8. เด็กชายปิยพงศ์ หนูมอ
9. เด็กชายพีรวิชญ์ พราหมณ์นาค
10. เด็กชายวรันธร คลังข้อง

ม.2/1
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/3
ม.2/4
ม.2/4
ม.2/4
ม.2/4

8) การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง
1. นายสิรวิชญ์ แก้วช่วย
2. นางสาวภัทรวดี อาภา
3. นายรุซดี เหมสลาหมาด
4. นางสาวชนมล จีนธาดา
5. นางสาวจิรัชญา ศรีชุม
6. นายภานุวัฒน์ วานิวารงค์
7. นางสาววิชญา สมบูรณ์มาก
8. นายธนโชติ สุขสวัสดิ์
9. นางสาวชลลดา เรียบร้อย
10. นายอนุวัฒน์ แกสมาน
 ขอแสดงความยินดีด้วย 

ม.4/1
ม.4/1
ม.4/5
ม.4/5
ม.5/1
ม.5/3
ม.4/3
ม.5/2
ม.5/4
ม.5/5

กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
1) การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ม.1-ม.3 ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง
1. เด็กหญิงอัญรัตน์ สุจริต
ม.1/1
2. เด็กชายยุทธพิชัย เยี่ยงยุทธพิชัย ม.1/2
2) การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ม.4-ม.6 (ทีม 2 คน)
ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง
1. นางสาวณราภรณ์ เอียดจงดี
ม.6/3
2. นางสาวฮุซนี สันหมุด
ม.6/6
3) การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
ม.1-ม.3 ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง
1. เด็กชายกฤติน คุณอารี
ม.1/1
2. เด็กหญิงนภัสสร รัตนสุวรรณ
ม.2/1
4) การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
ม.4-ม.6 ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง
1. นางสาวสุรีย์นิภา จินดารัตน์
ม.4/4
2. นายรัชชกันต์ บริรักษ์กิจดารง
ม.5/1
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5) การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 (ทีม 2 คน)
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง (ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ)
1. นางสาวณัฐสินี ชอบงาม
ม.6/1
2. นางสาวนุสรียา นุ้ยเด็น
ม.6/1
6) การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 (ทีม 2 คน)
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง
1. นายอากิล แวมามะ
ม.4/2
2. นายสยามรัฐ แววเพ็ชร
ม.4/3
7) การแข่งขันหุ่นยนตร์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน)
ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน
1. เด็กชายวุฒิภัทร อินทร์ทองคา ม.1/2
2. เด็กชายธนวิชญ์ ธนัตวรานุกูล
ม.1/2
3. เด็กชายรุดฟาน ไมมะหาด
ม.1/2
8) การแข่งขันหุ่นยนตร์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน)
ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง
1. นายพีรวิชญ์ นววิภาพันธ์
ม.4/1
2. นายปฏิพัฒน์ มะสีละ
ม.5/1
3. นายนบิลอาลี ปะดุกา
ม.5/1

9) การแข่งขันหุ่นยนตร์บังคับมือ ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน)
ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง
1. เด็กชายอนันตชัย ทรัพย์ฤทธิ์
ม.2/4
2. เด็กชายธนกฤต จันทร์สว่าง
ม.3/1
3. เด็กชายอิฟฟาน เกปัน
ม.3/3
 ขอแสดงความยินดีด้วย 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
1) ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน)
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง
1. เด็กหญิงอรลักษณ์ กลัดทอง
ม.3/4
2. เด็กหญิงอริษา มาลี
ม.3/4
3. เด็กหญิงสิริมา ยานพะโยม
ม.3/4
2) ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน)
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง
1. นายบุญญามีญ เตาวะโต
ม.5/4
2. นางสาววีรยา จันทรัตน์
ม.5/4
3. นางสาวดาริมี่ร์ แก้วสลา
ม.5/4
 ขอแสดงความยินดีด้วย 

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่า งโรงเรี ยนจุฬ าภรณราชวิท ยาลัย กั บ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น
ณ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม
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