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ผลการแข ง ขัน ทักษะทาง วิชาการและ
ความสามารถของนักเรียน ชวงช้ันท่ี 3,4 เพ่ือเขารวม
การแขงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต  
ป 2551 
  รอบคัดเลือกจังหวัดสตูล วันที่ 17 - 18 
พฤศจิกายน 2551 (* = ตัวแทน จังหวัดสตูล) 
  รอบแขงขันระดับภาคใต วันที่ 15  - 17 
ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ และ
โรงเรียนอุดมศึกษาพาณิชยการ จังหวัดสงขลา 
 
 

 ผลการแขงขันจังหวัดสตูล 
1)  โครงงานวทิยาศาสตร ชวงช้ันที่ 3 (ทีม 3 คน)  

ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. ด.ญ.เก็จแกว สวนทอง   ม.3/1 
2. ด.ญ.วราสินี หะยีหวงั   ม.3/1 
3. ด.ญ.วริญญา หมัดชา   ม.3/1 
* เหรียญเงิน ระดับภาคใต 

 

2)  หุนยนตบงัคับมือ ชวงชัน้ที่ 4 (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. นายอิสรพงศ ตาวาโต   ม.5/1 
2. นายนวพงศ จีนเมือง   ม.5/1 
3. นายชนกัณฑ พรหมใจดี   ม.5/3 

 

3)  ออกแบบสรางส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตร  
     ชวงช้ันที่ 4 (ทีม 3 คน) 

ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.ชนกนาถ พุฒเมือง   ม.6/1 
2. น.ส.ปรียภัสร สิปปกรณ   ม.6/3 
3. น.ส.จิราภรณ พอคาชาง   ม.6/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการแขงขันจังหวัดสตูล 
1)  คณิตศาสตรโอลิมปก  

ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. ด.ญ.นีนิษนา รติปาน   ม.2/3 
* เหรียญเงิน ระดับภาคใต 
2. ด.ช.ธีระศักด์ิ จุยชุม   ม.2/3 
* เหรียญเงิน ระดับภาคใต 
3. ด.ช.ธนพล นิยมเดช   ม.2/3 
4. ด.ช.นววิธ ต้ังบวรพิเชฐ  ม.2/3 
5. ด.ช.ธนวัฒน นวเธียร   ม.2/3 
6. ด.ช.ศศิพงศ รัญตะเสว ี  ม.2/3 
7. ด.ช.ซัยนุดดีน นุยผอม  ม.2/3 
8. ด.ญ.มาริษา หวันจิ   ม.2/3 
* เหรียญทองแดง ระดับภาคใต 
9. ด.ช.รัฐพงษ ทองมาก   ม.2/2 
10. ด.ช.ภากร มาตรพลากร  ม.2/2 
* เหรียญทองแดง ระดับภาคใต 

 

2)  โครงงานคณิตศาสตร ชวงช้ันที่ 3,4 (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. ด.ญ.มนัญชยา ยาหมนิ   ม.3/3 
2. ด.ช.ภาสกร โลหะจินดา   ม.3/3 
3. ด.ช.ภาณุสิชฌ รัตนกรัณฑ  ม.3/3 
* เหรียญทองแดง ระดับภาคใต 
 

ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. นายรงัสิมันต นรารัตนวงศ  ม.6/3 
2. นายธาดา หวงัธรรมม่ัง  ม.4/3 
3. นายบญัญวัฒน จักรวาลพิทกัษ  ม.4/3 
* เหรียญทอง ระดับภาคใต 
* ตัวแทนแขงขันระดับประเทศ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. ด.ญ.พัชรธร ยอดรักษ  ม.2/5  
2. ด.ญ.ปุณณภา กลํ่าทิม  ม.2/3 
3. ด.ญ.อัญลดา พลดอน  ม.2/3 
*เหรียญทองแดง ระดับภาคใต 
 

ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. ด.ช.ฤทธิกร อรุณแสงสด   ม.2/3 
2. ด.ช.วงศธร  ตระการกิจนุกูล  ม.2/3 
3. ด.ญ.ดียานา สันหมุด  ม.2/3 

 
 

 ผลการแขงขันจังหวัดสตูล 
1)  สุนทรพจน ชวงช้ันที่ 3,4  (บุคคล)  

ผลการแขงขัน เหรียญเงิน * 
1. ด.ญ.ฮานาน สิดี   ม.2/1 
* เหรียญเงิน ระดับภาคใต 
 

ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. น.ส.โรสลีนา สุมาลี   ม.4/2 
* เหรียญทองระดับภาคใต 

 

2)  Spelling Bees ชวงช้ันที่ 3,4 (บุคคล) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.นุสลัน ปริยะ  ม.3/3 

 

ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง 
1. น.ส.เสาวนิตย แซอ่ึง   ม.5/3 

 

3)  เลานิทาน(Story Telling) ชวงช้ันที ่3,4 (บุคคล) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.บัณฑิตา วงศวานิช   ม.2/2 

 

ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.ศุภัชฌา นนทฤทธ์ิ   ม.4/2 

 

4)  Multi Skills Competition ชวงชัน้ที่ 3,4  
    (บุคคล)  

ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. ด.ญ.อัยดา หะยีบากา   ม.2/3 
* เหรียญเงิน ระดับภาคใต 

ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. นายฮัมดี อาแซ    ม.6/2 

 

5)  Crossword ชวงช้ันที่ 3,4 (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. ด.ช.ธเนศ ชํานาญนา   ม.3/4 
2. ด.ช.สุกฤษฎ์ิ เหลาเจริญสุข  ม.3/4 
* เหรียญทองแดง ระดับภาคใต 
* ตัวแทนแขงขันระดับประเทศ 

 

ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. นายกิตติคุณ ซึ้งหฤทัย   ม.4/3 
2. นายมูฮาํหมัดอัฟนัน แวดอเลาะ  ม.4/3 

 
 

 ผลการแขงขันจังหวัดสตูล 
1)  การเขียนHome Page โดยภาษา HTML 
     ชวงช้ันที่ 3 (ทีม 3 คน) 

ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. ด.ญ.พิมพกานต ถิ่นแกว   ม.3/2 
2. ด.ญ.อังคณา ยอดดํา   ม.3/5 
3. ด.ญ.ฐิติรัตน ธรรมพูนพิสัย  ม.3/5 

 

2)  การเขียน Home Page โดยใชโปรแกรม  
     Dreamweaver ชวงชั้นที่ 4 (ทีม 3 คน)  

ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. นายปยวัฒน มณีนวล   ม.5/3 
2. น.ส.นิศรา แสนไพร   ม.5/3  
3. น.ส.อรวรรณ พูลศรี   ม.5/3 
* เหรียญทองระดับภาคใต 

 

3)  โครงงานอาชีพ ชวงช้ันที่ 3 (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. ด.ญ.ประณิธิ บัวดํา    ม.3/4 
2. ด.ญ.ปูชิตา มุสิกะสิริ   ม.3/4 
3. ด.ญ.วรรษมน ไชยหมาน   ม.3/4 
* เหรียญทอง ระดับภาคใต  
* ตัวแทนแขงขันระดับประเทศ 

 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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4)  แกะสลักผักผลไม ชวงช้ันที่ 3,4 (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. ด.ญ. ชนิดา สวัสดี  ม.3/2 
2. ด.ญ.โมลิยาภรณ สุขมี   ม.3/2 
3. ด.ญ.อัสวานี พันหวัง   ม.3/2 
* เหรียญเงิน ระดับภาคใต 

 

ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. น.ส.ดลฤพร ศรเกษตริน  ม.5/3 
2. น.ส.วีรยา รกัษชนม  ม.5/3 
3. น.ส.ศศิกานต ยี่โป   ม.5/3 
* เหรียญทอง ระดับภาคใต 

 

 
 

 ผลการแขงขันจังหวัดสตูล 
1)  Academic Contest ม.3 (ทีม 3 คน)  

ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. ด.ญ.สุธาสิณีย หลังจิ    ม.3/3 
2. ด.ช.อดิวิชญ เหล็มปาน   ม.3/3 
3. ด.ช.ศานติ ตินตะชาติ   ม.3/2 
*เหรียญทองแดง ระดับภาคใต 

 

2)  Academic Contest ม.6 (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. นายยศกร ละมัยสะอาด   ม.6/3 
2. นายปวงสรรค ยักกะพันธ  ม.6/3 
3. นางสาวบัสรีย กอเด็ม   ม.6/3 
 

 
 

 ผลการแขงขันจังหวัดสตูล 
1)  โตวาท ีชวงช้ันที่ 3,4 (ทีม 3 คน) 

ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง 
1. ด.ญ.ศจี เกสงา     ม.2/4 
2. ด.ญ.เปรมสุภา เหลือพงค  ม.2/4 
3. ด.ญ.ลภัส เทพเฉลิม   ม.2/4 

 
 

ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. นางสาวญานิกา ปานเพ็ชร  ม.5/3 
2. น.ส.แรมรัศมี พูลเทพ   ม.5/3 
3. น.ส.ณัฐธิดา ขุนแผว   ม.5/2 

 

2)  กลาวสุนทรพจน ชวงช้ันที่ 3,4 (บุคคล) 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. ด.ช.ปุญญพัฒน แกวทอง  ม.1/2 

 

ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.ปานแกว ยักกะพันธ  ม.5/3 

 

3)  แตงคําประพันธ ชวงช้ันที่ 3,4 (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. ด.ช.นพรัตน เอียดสุย   ม.3/3 
2. ด.ช.สุดเขตต อนุชิต   ม.3/3 

 

ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. นายปธานิน ปาณะศรี   ม.5/3 
2. น.ส.จิราภรณ รัตนคามินี   ม.5/3 

 

4)  อานทํานองเสนาะ ชวงช้ันที่ 3,4 (บุคคล) 
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง 
1. ด.ญ.ภาณุมาศ นุใจเหล็ก  ม.3/2 
 

ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง 
1. นายอวิรทุธ รัตนชู   ม.5/2 

 

5)  เปดพจนานุกรม ชวงช้ันที่ 3,4 (บุคคล) 
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง 
1. ด.ญ.ธัญจิรา เรืองหิรัญ   ม.2/5 

 

ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. นายรงัสิมันต เพ็ชรวิโรจน  ม.4/3 

 

6)  อัจฉริยภาพภาษาไทย ชวงช้ันที่ 3,4 (บุคคล) 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. ด.ช.รามิล เชาวพาณิชยเจรญิ  ม.1/3 

 

ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. น.ส.รุงทิวา ชพีสฤษดิพงศ  ม.4/3 

 
 

รายการแขงขัน Academic Contest 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
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7)  เพลงกลอมเด็ก ชวงช้ันที่ 4 (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.ศุกรธิดา หลีเดชดํารงค  ม.4/3 
2. น.ส.รุสนา คชฤทธ์ิ   ม.4/1 

 

8)  หนังสือเลมเล็ก ชวงช้ันที่ 3,4 (ทีม 3 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.ธนิตา อภิชาตเมธา   ม.3/3 
2. น.ส.พิชญา นววิวรรธน   ม.3/3 
3. ด.ญ.วรรณดี เพ็ญมาศ   ม.3/3 

 

ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.เมธาวี มาลินี   ม.5/1 
2. น.ส.วาริชา นนัทิวัตถพงศ  ม.5/2 
3. น.ส.ณัชชา โสธารัตน   ม.5/1 

 

 
 

 ผลการแขงขันจังหวัดสตูล 
1)  รวมพลังศิลปะสรางสรรค (บุคคล) 

- วาดภาพลายไทย ชวงช้ันที่ 3 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. ด.ญ.นฤมล โรยนรินทร   ม.2/2 

 

- วาดภาพหุนนิ่ง ชวงช้ันที่ 3 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. ด.ญ.ธิชา เจะสา   ม.2/2 

 

- ออกแบบหองนอน ชวงชัน้ที่ 3 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.เสาวลักษณ ทองเอียด  ม.2/1 

 

- ออกแบบหองนอน ชวงชัน้ที่ 4 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.สิริกร สุกใส   ม.5/3 

 

- วาดภาพการตูน ชวงช้ันที่ 4 (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.ตีรณา อารีกุล   ม.5/3 
2. น.ส.บงกชกร แซเซง   ม.5/2 

 

- วาดภาพสีไม ชวงช้ันที่ 3 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.กัญญวรา เจริญทรัพย  ม.1/4 

 

- วาดภาพสีไม ชวงช้ันที่ 4 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. น.ส.สุพรรษา วุนซิ้ว   ม.5/3 

 

2)  รวมพลังศิลปะสรางสรรค  
     ชวงช้ันที่ 3,4 (ทีม 3 คน)  

ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. น.ส.สุพรรษา วุนซิ้ว   ม.5/3 
2. น.ส.ตีรณา อารีกุล   ม.5/3 
3. น.ส.สิริกร สุกใส   ม.5/3 

 

ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.เสาวลักษณ ทองเอียด  ม.2/1 
2. ด.ญ.ธิชา เจะสา   ม.2/2 
3. ด.ญ.นฤมล โรยนรนิทร   ม.2/2 

 

ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. ด.ญ.รตพร ละมัยสะอาด   ม.1/3 
2. ด.ญ.กญัญวรา เจรญิทรัพย  ม.1/4 
3. ด.ญ.กนษิฐา แขกไทย   ม.1/4 
* เหรียญเงิน ระดับภาคใต 

 

☺☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย : งานสํานักงานผูอํานวยการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140 
โทร. 074-736117 โทรสาร 074-799253 
คณะผูจัดทํา  นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด 
                นางสาวจันทิมา อ๋ิวสกุล 
               นายวชิัย บัวเนี่ยว 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 


