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โครงงานวิทยาศาสตร(ทดลอง)  ชวงช้ันท่ี 3 

 เหรียญเงิน  
 1. เด็กหญิงชมพูนท มณี  ม.3/1 
 2. เด็กหญิงนฤมล พลศิริ  ม.3/1 
 3. เด็กหญิงนฤมล โรยนรินทร ม.3/2 

 
ทักษะกระบวนการฯ ชวงช้ันท่ี 3  

 เหรียญทองแดง  
 1. เด็กหญิงศุภมาศ รัตนพยัต ม.3/3 
 2. เด็กหญิงพุทธชาติ ศรีประไพ ม.3/3 
 3. เด็กหญิงปาลินพร นอบแกว ม.3/3 

 
โครงงานวิทยาศาสตร(ทดลอง)  ชวงช้ันท่ี 4 

 เหรียญเงิน  
 1. นางสาวรสิตา รื่นหาญ  ม.4/2 
 2. นางสาวฉัตรวรินทร ศิริรัตน ม.4/2 
 3. นางสาวมริษา อีแต  ม.4/2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทักษะกระบวนการฯ ชวงช้ันท่ี 4  

 เหรียญทองแดง  
 1. นายวชิรากรณ พรหมจันทร ม.5/3 
 2. นายชนวีร จักรวาลพิทักษ ม.5/3 
 3. นางสาววลัยภรณ คงคําสวน ม.5/3 

 
วิศวกรรมศาสตร  ชวงช้ันท่ี 4 

 เหรียญทอง  
 1. นายธนัท โชติเชาวนชวลิต ม.5/3 
 2. นายสิทธินันท หิรัญโรจน ม.5/3 
 3. นายอานัส ตือบิงหมะ  ม.5/2 

 
ส่ิงประดิษฐ ชวงช้ันท่ี 3  

 เหรียญเงิน  
 1. เด็กหญิงเกษธนา ลือกิจนา ม.2/3 
 2. เด็กหญิงวรธิดา แสงโชติ ม.2/3 
 3. เด็กชายกิตติธัช ไชยศักด์ิ ม.2/3 

☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 
 
 
 

รางวัลการแขงขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน 
วันท่ี 10 - 12 กันยายน 2552 ณ โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค จังหวัดสงขลา 

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสงขลาและสตูล 54 โรงเรียน 

วิทยาศาสตร 
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การใชโปรแกรม GSP ชวงช้ันท่ี 3  

 เหรียญทอง  
 1. เด็กชายวงศธร ตระการกิจนุกูล ม.3/3 
 2. เด็กชายฤทธิกร อรุณแสงสด ม.3/3 

 
การใชโปรแกรม GSP ชวงช้ันท่ี 4  

 เหรียญทอง  
 1. นายสิทธินันท หิรัญโรจน ม.5/3 
 2. นายธนิน กองพัฒนพาณิชย ม.5/3 

 
คณิตคิดเร็ว ชวงช้ันท่ี 3 

 เหรียญทองแดง  
 เด็กชายซัยนุดดีน นุยผอม ม.3/3 

 
คณิตคิดเร็ว ชวงช้ันท่ี 4 

 เหรียญทองแดง  
 นางสาวเสาวนิตย แซอ่ึง  ม.6/3 

 
ส่ิงประดิษฐทางคณิตศาสตร ชวงช้ันท่ี 3  

 เหรียญทองแดง  
 1. เด็กหญิงอัสมา หลีเยาว ม.3/5 
 2. เด็กชายณัฐดนัย คงมาก ม.3/3 
 3. เด็กชายนววิธ ต้ังบวรพิเชฐ ม.3/3 

 
ส่ิงประดิษฐทางคณิตศาสตร ชวงช้ันท่ี 4 

 เหรียญเงิน  
 1. นางสาวปาลีรัฐ สวัสดี  ม.5/2 
 2. นางสาวชนิกานต สระมุณี ม.5/2 
 3. นายภาคภูมิ มาศภูมิ  ม.5/2 

 
ตอบปญหาคณิตศาสตร ชวงช้ันท่ี 3  

 เหรียญทอง  
 1. เด็กหญิงนีนิษนา รติปาน ม.3/3 
 2. เด็กหญิงมาริษา หวันจิ ม.3/3 

 

ตอบปญหาคณิตศาสตร ชวงช้ันท่ี 4  
 เหรียญทองแดง  

 1. นายระพี เลาประสพวัฒนา ม.6/3 
 2. นายปรเมศวร สุวรรณวงศ ม.6/3 

 
A-MATH ชวงช้ันท่ี 3  

 เหรียญทองแดง  
 1. เด็กชายสุวิจักขณ ชยโสภัฏฐ ม.2/3 
 2. เด็กชายสรวิชญ พรหมนวล ม.1/1 

 
A-MATH ชวงช้ันท่ี 4  

 เหรียญทองแดง  
 1. นายภาสกร โลหะจินดา ม.4/3 
 2. นายวริทธ์ิ วิชัยธรรมธร ม.4/3 

 
โจทยปญหาคณิตศาสตร ชวงช้ันท่ี 3  

 เหรียญทอง  
 เด็กชายธีรศักด์ิ จุยชุม  ม.3/3 

 เหรียญทอง  
 เด็กหญิงนีนิษนา รติปาน  ม.3/3 

 เหรียญเงิน  
 เด็กหญิงมาริษา หวันจิ  ม.3/3 

 
โจทยปญหาคณิตศาสตร ชวงช้ันท่ี 4  

 เหรียญเงิน  
 นางสาวปานแกว ยักกะพันธ ม.6/3 

 เหรียญทอง  
 นายระพี เลาประสพวัฒนา ม.6/3 

 เหรียญทอง  
 นายปรเมศวร สุวรรณวงศ ม.6/3 

 
โครงงานคณิตศาสตร ชวงช้ันท่ี 3 

 เหรียญเงิน  
 1. เด็กหญิงรจนา ฮองสาย ม.2/3 
 2. เด็กหญิงสิริกานต จันทรแดง ม.2/3 
 3. เด็กหญิงนภัสพร บูรพาวัลย ม.2/3 

 

คณิตศาสตร 
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โครงงานคณิตศาสตร ชวงช้ันท่ี 4 
 เหรียญทอง  

 1. นายบัญญวัฒน จักรวาลพิทักษ ม.5/3 
 2. นายยุทธพิชัย โตะปลัด ม.5/2 
 3. นางสาวรัตติยา มีษา  ม.5/2 

 เหรียญเงิน  
 1. นายอยุวัฒน วรรณโร  ม.5/3 
 2. นายยุคุณธร ยาหลี  ม.5/3 
 3. นายวชิรากรณ พรหมจันทร ม.5/3 

☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 
 
 
 
Quiz ชวงช้ันท่ี 3 

 ชมเชย  
 1. เด็กชายศรันย สันเกาะ ม.3/1 
 2. เด็กหญิงจัสมิน มุมินรุงเรืองเดช ม.3/3 

 
Quiz ชวงช้ันท่ี 4 

 เหรียญทองแดง  
 1. นายกิตติคุณ ซึ้งหฤทัย ม.5/3 
 2. นายยุคุณธร ยาหลี  ม.5/3 

 
Multiskill ชวงช้ันท่ี 3 

 เหรียญทอง  
 เด็กหญิงอัยดา หะยีบากา  ม.3/3 

 
Multiskill ชวงช้ันท่ี 4 

 เหรียญเงิน  
 นางสาวญาณิกา ปานเพ็ชร ม.6/3 

 
Speech ชวงช้ันท่ี 3 

 เหรียญทอง  
 เด็กหญิงฮานาน สิดิ  ม.3/1 

 
 

Speech ชวงช้ันท่ี 4 
 เหรียญทอง  

 นายวศิน รุงนิธิไพบูลย  ม.4/3 
 
Story telling ชวงช้ันท่ี 3 

 เหรียญทอง  
 เด็กหญิงบัณฑิตา วงศวานิช ม.3/2 

 
Story telling ชวงช้ันท่ี 4 

 เหรียญทอง  
 นางสาวยูมิตา ตําสําสู  ม.5/2 

☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 
 

 
 
หนังสือเลมเล็ก ชวงช้ันท่ี 3 

 เหรียญทองแดง  
 1. เด็กหญิงกัญญวรา เจริญทรัพย ม.2/4 
 2. เด็กหญิงรตพร ละมัยสะอาด ม.2/3 
 3. เด็กหญิงกนิษฐา แขกไทย ม.2/4 

 
กลาวสุนทรพจน ชวงช้ันท่ี 3 

 เหรียญทอง  
 เด็กหญิงรูปธรรมา สุขเนียม ม.1/2 

 
อานทํานองเสนาะหญิง ชวงช้ันท่ี 3 

 เหรียญทองแดง  
 เด็กหญิงพัชรพร ยอดรัตน ม.2/1 

 
อานทํานองเสนาะชาย ชวงช้ันท่ี 3 

 เหรียญทองแดง  
 เด็กชายสิรวิชญ สิงหหนู  ม.1/1 

 
แตงคําประพันธ ชวงช้ันท่ี 3 

 เหรียญทอง  
 1. เด็กชายชัชวาล ทิพยมณี ม.2/1 
 2. เด็กหญิงรักษสิมา สิทธิวัย ม.2/3 

ภาษาตางประเทศ 

ภาษาไทย 
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แตงคําประพันธ ชวงช้ันท่ี 4 
 เหรียญเงิน  

 1. นายสุดเขตต อนุชิต  ม.4/2 
 2. นางสาววิราภรณ แกวขาว ม.4/2 

เรียงความ ชวงช้ันท่ี 3 
 เหรียญเงิน  

 เด็กหญิงวรินทร วงศมุสิก  ม.2/5 
คัดลายมือ ชวงช้ันท่ี 3 

 เหรียญเงิน  
 เด็กหญิงศศิวรรณ เพชรชูกูล ม.3/5 

ตอบปญหาภาษาไทย ชวงช้ันท่ี 3 
 เหรียญเงิน  

 1. เด็กหญิงพิชญาภา ศรีสุวงศ ม.2/4 
 2. เด็กหญิงแกวอักษร เสารวงษ ม.3/1 

ตอบปญหาภาษาไทย ชวงช้ันท่ี 4 
 เหรียญทองแดง  

 1. นางสาวสุธาสิณีย หลังจิ ม.4/2 
 2. นางสาววริญญา หมัดชา ม.4/2 

หนังสือเลมเล็ก ชวงช้ันท่ี 4 
 เหรียญทอง  

 1. นายอดิวิชญ เหล็มปาน ม.4/2 
 2. นางสาวมัลลิกา พรหมบุตร ม.4/2 
 3. นางสาวพฤกษา จันทรประทีป ม.4/1 

กลาวสุนทรพจน ชวงช้ันท่ี 4 
 เหรียญเงิน  

 นายศิริพงศ เล่ืองฤทธิวุฒิ  ม.4/3 
เรียงความ ชวงช้ันท่ี 4 

 เหรียญทองแดง  
 นางสาวปยาภรณ แกวมณีโปรด ม.5/1 

คัดลายมือ ชวงช้ันท่ี 4 
 เหรียญเงิน  

 นางสาวนุสริน แตมามุ  ม.4/2 
เปดพจนานุกรม ชวงช้ันท่ี 3 

 เหรียญเงิน  
 เด็กหญิงนภัสสร ตันสกุล  ม.2/3 

 
 

อานรอยแกว ชวงช้ันท่ี 3 
 เหรียญเงิน  

 เด็กหญิงโจเฟย ลิม  ม.2/5 
อานรอยแกว ชวงช้ันท่ี 4 

 เหรียญทอง  
 นายสุทธิรักษ สันงะ  ม.4/3 

เลานิทานพ้ืนบาน ชวงช้ันท่ี 3 
 เหรียญทอง  

 เด็กชายธาวิน สังขศิริ  ม.2/1 
เลานิทานพ้ืนบาน ชวงช้ันท่ี 4 

 เหรียญเงิน  
 นางสาวฮัสวานี พันหวัง  ม.4/2 

อัจฉริยภาพทางภาษาไทย ชวงช้ันท่ี 3 
 เหรียญเงิน  

 เด็กชายรามิล เชาวพาณิชยเจริญ ม.2/3 
อัจฉริยภาพทางภาษาไทย ชวงช้ันท่ี 4 

 เหรียญทอง  
 นางสาวศิวนาถ โปษยาอนุวัตร ม.4/3 

อานทํานองเสนาะหญิง ชวงช้ันท่ี 4 
 เหรียญทองแดง  

 นางสาวณัฐชา โสธารัตน  ม.6/1 
อานทํานองเสนาะชาย ชวงช้ันท่ี 4 

 เหรียญทอง  
 นายนที อนดํา   ม.5/1 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 
 
 

ตอบปญหา ชวงช้ันท่ี 3  
 เหรียญทอง  

 1. นายตะวัน หมาดท้ิง  ม.3/4 
 2. นายณัฐรัฐ สุนทรนันท  ม.3/1 

ตอบปญหา ชวงช้ันท่ี 4  
 เหรียญเงิน  

 1. นายคีตวุธ ผองแผว  ม.6/3 
 2. นางสาวเนตรนภิส ลายทิพย ม.6/1 

☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ทักษะบาสเกตบอล ชวงช้ันท่ี 4  

 เหรียญทอง  
 1. นายนวพงศ จีนเมือง  ม.6/1 
 2. นายณัฐดนัย ครสระนอย ม.6/2 

ฟุตซอล ชวงช้ันท่ี 3  
 เหรียญทองแดง  

 1. เด็กชายอดิศร เย็นใจ  ม.3/4 
 2. เด็กชายสุทธิพันธ ภูริปญญานันท ม.3/3 
 3. เด็กชายวรพจน จวนสวาง ม.3/5 
 4. เด็กชายสุทธิชาติ แกวบุตร ม.3/3 
 5. เด็กชายศุภวิทย บุญชวย ม.2/4 
 6. เด็กชายศรันย หลังยาหนาย ม.3/2 
 7. เด็กชายปยะพันธ มาชู  ม.2/2 
 8. เด็กชายกฤติน เกียรติธนภูษิต ม.3/2 
 9. เด็กชายนราชัย ทองตง ม.3/3 
 10. เด็กชายอธิยุต มุสิกะเจริญ ม.3/1 
 11. เด็กชายจิรานุวัฒน แมนสกุล ม.2/1 
 12. เด็กชายนันทวุฒิ นวลฉวี ม.1/1 

ฟุตซอล  ชวงช้ันท่ี 4 
 เหรียญเงิน  

 1. นายพีรภาส สองเมือง  ม.4/1 
 2. นายติณห เนสะและ  ม.4/1 
 3. นายอานุ หวังกุหลํา  ม.5/2 
 4. นายวรากร สายพรม  ม.6/1 

5. นายอิสรพงศ ตาวาโต  ม.6/1 
6. นายธุวานนท แดงแกว ม.6/2 
7. นายนพกาญจน ชูอินทร ม.6/2 
8. นายพิพัฒนพล สมบูรณบูรณะ ม.6/2 
9. นายจีรภัทร ทองธรรมชาติ ม.6/2 
10. นายกฤตขจร ออนแพง ม.6/3 

ตอบปญหาสุขศึกษา ชวงช้ันท่ี 3  
 เหรียญทองแดง  

 1. เด็กหญิงศจี เกสงา  ม.3/4 
 2. เด็กชายณัฐชนน สุวรรณจินดา ม.3/4 

☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

ตอบปญหาสุขศึกษา ชวงช้ันท่ี 4 
 เหรียญทอง  

 1. นายอวิรุทธ์ิ รัตนชู  ม.6/2 
 2. นางสาวแรมรัศมี พูลเทพ ม.6/3 

☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 

 
 

วาดภาพระบายสีชอลก  ชวงช้ันท่ี 3 
 เหรียญทองแดง  

 เด็กหญิงเสาวลักษณ ทองเอียด ม.3/1 
 เหรียญทองแดง  

 เด็กหญิงสุรียกาญจน เหลาะหมาน ม.3/1 
 เหรียญทองแดง  

 เด็กหญิงดวงฤทัย ลอมเมือง ม.3/1 
วาดภาพระบายสีโปสเตอร ชวงช้ันท่ี 4 

 เหรียญทองแดง  
 นางสาวสุพรรณษา วุนซิ้ว  ม.6/3 

 เหรียญทองแดง  
 นางสาวสิรีกร สุขใส  ม.6/3 

 เหรียญทองแดง  
 นางสาวบงกชกร แซเซง  ม.6/2 

วาดภาพลายเสน ชวงช้ันท่ี 3 
 เหรียญเงิน  

 เด็กหญิงธิชา เจะสา  ม.3/2 
จินตลีลาเพลงพระราชนิพนธ   

 เหรียญทอง  
 1. นางสาวภัทรพร ชะอุมเอียด ม.4/1 
 2. นางสาวปาริชาต หมานมานะ ม.4/1 
 3. นางสาวนุสลัน ปริยะ  ม.4/2 
 4. นางสาวกรรฑาทิพย อุยจาย ม.5/1 
 5. นางสาวชมพูนท มณี  ม.3/1 
 6. นายวัชรินทร เนติวุฒิสาร ม.4/1 
 7. นายนพรัตน เอียดสุย  ม.4/3 
 8. นายกฤตยชญ ขุนทอง  ม.5/2 
 9. นายรังสิมันต เพ็ชรวิโรจน ม.5/3 
 10. เด็กหญิงณัฏฐธิดา นิ่มนวล ม.2/3 

☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

สุขศึกษา และพลศึกษา 

ศิลปะ 
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โปรแกรมประมวลผลคํา Microsoft Word  
ชวงช้ันท่ี 4  

 เหรียญทอง  
 นายณัฐพงษ กลาจริง  ม.6/1 

โปรแกรมตารางทํางาน Microsoft Excel  
ชวงช้ันท่ี 3  

 เหรียญทอง  
 เด็กชายภากร มาตรพลากร ม.3/2 

โปรแกรมตารางทํางาน Microsoft Excel 
ชวงช้ันท่ี 4 

 เหรียญทอง  
 นายติมานนท หลอสุพรรณพร ม.6/3 

โปรแกรมนําเสนอผลงาน  
Microsoft Power Point ชวงช้ันท่ี 3  

 เหรียญทอง  
 นางสาวดียานา สันหมุด  ม.3/3 

ตอบปญหา IT ชวงช้ันท่ี 3 
 เหรียญเงิน  

 1. เด็กชายกนตธร สุขใส  ม.3/1 
 2. เด็กชายบุพกร อดิเศรษฐกุล ม.1/3 

ตอบปญหา IT ชวงช้ันท่ี 4 
 เหรียญทองแดง  

 1. นายณัฐพงษ กลาจริง  ม.6/1 
 2. นายชวณัฐ กิตติโชควัฒนา ม.6/1 

Web Site ชวงช้ันท่ี 3 
 เหรียญทอง  
1. เด็กหญิงปุณณภา กลํ่าทิม ม.3/3 
2. เด็กชายภากร มาตรพลากร ม.3/2 
3. นางสาวชาริยา ปยะตู  ม.3/1 

Web Site ชวงช้ันท่ี 4 
 เหรียญทอง  
1. นางสาวฐิติรัตน ธรรมพูนพิสัย ม.4/1 
2. นางสาวสุดารัตน พรหมคง ม.4/1 
3. นายปยวัฒน มณีนวล  ม.6/3 

สรางและตกแตงภาพ Photoshop ชวงช้ันท่ี 3 
 เหรียญเงิน  
นางสาวชาริยา ปยะตู  ม.3/1 

สรางและตกแตงภาพ Photoshop ชวงช้ันท่ี 4 
 เหรียญทองแดง 
นางสาววรรณิตา ตอแลมา ม.4/2 

Animation Contest ชวงช้ันท่ี 4 
 เหรียญทอง 
1. นายธาดา หวงัธรรมม่ัง ม.5/3 
2. นายปยวัฒน มณีนวล  ม.6/3 
3. นางสาววรรณิตา ตอแลมา  ม.4/2 

โครงงานสราง E-book ชวงช้ันท่ี 3 
 เหรียญทอง 
1. เด็กชายฐิติ เทพษร  ม.2/2 
2. เด็กชายไพสิฐ สิริพันธุ  ม.2/3 
3. เด็กหญิงนัทธมน เหรียญกิจการ ม.2/2 

โครงงานสราง E-book ชวงช้ันท่ี 4 
 เหรียญทอง 
1. นายปยวัฒน มณีนวล  ม.6/3 
2. นายชนกัณฑ พรหมใจดี ม.6/3 
3. นางสาวฐิติรัตน ธรรมพูนพิสัย ม.4/1 

งานแกะสลักผักและผลไม ชวงช้ันท่ี 3 
 เหรียญทอง 
1. เด็กหญิงนฤมล โรยนรินทร ม.3/2 
2. เด็กหญิงพฤกษา การะนันต ม.2/4 
3. เด็กหญิงสุธิมา สุวรณกิจ ม.1/5 

☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 
 
 

 
โครงการชุมนุม ชวงช้ันท่ี 4 

 เหรียญเงิน 
1. นางสาวอมลรดา สานิง ม.4/1 
2. นางสาวฮัสวานี พันหวัง ม.4/2 
3. นางสาวแพรวรุง พงศมานะวุฒิ ม.4/3 

☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 


