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ผลการแข ง ขัน ทักษะทาง วิชาการและ
ความสามารถของนักเรียน ชวงช้ันท่ี 3,4 เพ่ือเขารวม
การแขงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต  
ป 2552 
  รอบคัดเลือกจังหวัดสตูล วันที่ 19 - 20 
พฤศจิกายน 2552 (* = ตัวแทน จังหวัดสตูล) 
  รอบแขงขันระดับภาคใต วันที่ 17  - 19 
ธันวาคม 2552 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 

 ผลการแขงขันจังหวัดสตูล 
1)  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  

ชวงช้ันที่ 3 (ทมี 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. ด.ญ.ปาลินพร นอบแกว   ม.3/3 
2. ด.ญ.ศุภมาศ รัตนพยัต   ม.3/3 
3. ด.ญ.พุทธชาติ ศรีประไพ   ม.3/3 
* เหรียญเงิน ระดับภาคใต 

 
2)  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  

ชวงช้ันที่ 4 (ทมี 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.วลัยภรณ คงคําสวน  ม.5/3 
2. นายชนวีร จักรวาลพิทักษ  ม.5/3 
3. น.ส.ณัฐธิดา หลังนุย   ม.3/3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3)  โครงงานวทิยาศาสตรประเภททดลอง 

ชวงช้ันที่ 4 (ทมี 3 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. น.ส.ฉัตรวรินทร ศิริรัตน   ม.4/2 
2. น.ส.รสิตา รื่นหาญ   ม.4/2  
3. น.ส.อังคณา ยอดดํา   ม.4/1 
* เหรียญเงิน ระดับภาคใต 
 

4)  การแขงขันหุนยนตสํารวจดาวนพเคราะห  
     ชวงช้ันที่ 4 (ทีม 3 คน) 

ผลการแขงขัน ตัวแทนเขต *  
1. นายอัลฮาฟซ เจะมูซอ   ม.4/2 
2. น.ส.อัมพวัน บัวปาน   ม.4/2 
3. น.ส.มริษา อีแต    ม.4/2 

 

5)  การแขงขันหุนยนตไตรกีฬา  
ชวงช้ันที่ 4 (ทมี 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง *  
1. นายจีรภัทร ทองธรรมชาติ ม.6/2 
2. นายพิพัฒนพล สมบูรณบูรณะ ม.6/2 
3. นายพีรภาส สองเมือง   ม.4/1 

 
 

 
 
 

 ผลการแขงขันจังหวัดสตูล 
1)  การแขงขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร ชวงช้ันที่ 3  

ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. ด.ญ.นีนิษนา รติปาน   ม.3/3 

 

 
 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 ประจําเดือน มกราคม 2553 
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2)  โครงงานคณิตศาสตร ชวงช้ันที่ 3 (ทีม 3 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. ด.ญ.รจนา ฮองสาย   ม.2/3 
2. ด.ญ.นภัสพร บูรพาวัลย   ม.2/3 
3. ด.ญ.สิริกานต จันทรแดง  ม.2/3 
* เหรียญทอง ระดับภาคใต 

 

3)  การแขงขันผลงานสรางสรรคคณิตศาสตร  
โดยโปรแกรม GSP ชวงช้ันที่ 3 (ทีม 2 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ช.วงศธร ตระการกิจนุกูล ม.3/3 
2. ด.ช.ภากร มาตรพลากร   ม.3/2 

 

4)  การแขงขันคิดเลขเร็ว ชวงช้ันที่ 3    
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. ด.ช.รัฐพงษ ทองมาก   ม.3/2 

 

5)  การแขงขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร ชวงช้ันที่ 4  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. นายระพี เลาประสพวัฒนา ม.6/3 

 

6)  โครงงานคณิตศาสตร ชวงช้ันที่ 4 (ทีม 3 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. นายอยวุัฒน วรรณโร   ม.5/3 
2. นายยุคุณธร ยาหลี   ม.5/3 
3. นายวชิรากรณ พรหมจันทร ม.5/3 
* เหรียญทองแดง ระดับภาคใต 
 

7)  การแขงขันผลงานสรางสรรคคณิตศาสตร 
โดยโปรแกรม GSP ชวงช้ันที่ 4 (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. นายสิทธินันท หิรัญโรจน  ม.5/3 
2. นายธนิน กองพิพัฒนพาณิชย ม.5/3 
* เหรียญทอง ระดับภาคใต 
* ตัวแทนแขงขันระดับประเทศ 

 

8)  การแขงขันคิดเลขเร็ว ชวงช้ันที่ 4  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. นายภาสกร โลหะจินดา  ม.4/3 

 

 
 

 ผลการแขงขันจังหวัดสตูล 
1)  การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu  

Speech) ชวงช้ันที่ 3  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. ด.ญ.ฮานาน สิดิ   ม.3/1 
* เหรียญทอง ระดับภาคใต 
* ตัวแทนแขงขันระดับประเทศ 

 

2)  การแขงขัน Spelling Bees ชวงช้ันที่ 3 
ผลการแขงขัน ชมเชย * 
1. ด.ช.จัฟนี่ อับดุลลา  ม.3/2 

 

3)  การเลานิทาน (Story Telling) ชวงช้ันที่ 3  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. ด.ญ.บัณฑิตา วงศวานิช  ม.3/2 
* เหรียญทอง ระดับภาคใต 
* ตัวแทนแขงขันระดับประเทศ 

 

4)  การแขงขัน Multi Skills Competition 
ชวงช้ันที่ 3 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. ด.ญ.อัยดา หะยีบากา  ม.3/3 
* ชมเชย ระดับภาคใต 

 

5)  กิจกรรม Crossword ชวงชั้นที่ 3 (ทมี 2 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. ด.ญ.นฤมล พลศิริ  ม.3/1 
2. ด.ญ.วรรณรดา รักนุย  ม.3/1 

 

6)  การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu  
Speech) ชวงช้ันที่ 4  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. นายสุทธิรักษ สันงะ  ม.4/3 
* เหรียญเงิน ระดับภาคใต 

 

7)  การแขงขัน Spelling Bees ชวงช้ันที่ 4 
ผลการแขงขัน ชมเชย  
1. นายธเนศ ชาํนาญนา  ม.4/2 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
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8)  การเลานทิาน (Story Telling) ชวงช้ันที่ 4  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.ยูมิตา ตําสําสู  ม.5/2 

 

9)  การแขงขัน Multi Skills Competition 
ชวงช้ันที่ 4 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน * 
1. น.ส.ญาณกิา ปานเพ็ชร  ม.6/3 
* ชมเชย ระดับภาคใต 

 

10) กิจกรรม Crossword ชวงช้ันที่ 4 (ทมี 2 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. นายกิตติคุณ ซึ้งหฤทัย  ม.5/3 
2. น.ส.ศุภัชฌา นนทฤทธ์ิ  ม.5/2 

 

 
 

 ผลการแขงขันจังหวัดสตูล 
1)  การประกวดแตงกลอน ชวงช้ันที่ 3 

ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. ด.ช.ชัชวาล ทพิยมณ ี  ม.2/1 

 

2)  การแขงขันเปดพจนานุกรม ชวงช้ันที่ 3 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. ด.ญ.พัชรประภา แกวเขยีว ม.2/5 

 

3)  การแขงขันเลานิทานพ้ืนบานภาคใต ชวงช้ันที่ 3 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. ด.ช.ธาวิน สังขศิริ  ม.2/1 

 

4)  การแขงขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ชวงช้ันที่ 4 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. นายวศิน รุงนิธิไพบูลย  ม.4/3 

 

ผลการแขงขัน เหรียญทอง 
1. น.ส.ศิวนาถ โปษยาอนุวัตร ม.4/3 

 

ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง 
1. น.ส.รุงทิวา ชพีสฤษดิพงษ ม.5/3 

 
 
 

5)  การประกวดหนังสือเลมเล็ก ชวงช้ันที่ 4 
(ทีม 3 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. นายอดิวิชญ เหล็มปาน   ม.4/2 
2. น.ส.พัชรีวรรณ พรหมเดช ม.4/1 
3. น.ส.พฤกษา จันทรประทีป ม.4/1 
* เหรียญทองแดง ระดับภาคใต 

 

6)  การประกวดแตงกลอน ชวงช้ันที่ 4    
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. นายสุดเขตต อนุชิต   ม.4/2 

 

7)  การแขงขันเปดพจนานุกรม ชวงช้ันที่ 4    
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. น.ส.ณัฐสุดา เพชรหัวบัว   ม.4/1 

 

 

 
 ผลการแขงขันจังหวัดสตูล 

1)  มารยาทไทย ชวงช้ันที่ 3 (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. ด.ช.ปุญญพัฒน แกวทอง  ม.2/2 
2. ด.ญ.พิชญา โกศิลญวงศ  ม.2/2 
* เหรียญทอง ระดับภาคใต 
* ตัวแทนแขงขันระดับประเทศ 

 

2)  เลานิทานคุณธรรม ชวงชั้นที่ 3  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. ด.ญ.เปมิกา ปรัชญาวงศศานต์ิ ม.3/4 
* เหรียญทอง ระดับภาคใต 

 

3)  มารยาทไทย ชวงช้ันที่ 4 (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. นายภาคภูมิ มาศภูมิ  ม.5/2 
2. น.ส.ธีรนันท บุญมาก  ม.5/2 
* เหรียญทอง ระดับภาคใต 

 

4)  เลานิทานคุณธรรม ชวงชั้นที่ 4  
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. น.ส.ศุกรธิดา หลีเดชดํารงค ม.5/3 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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 ผลการแขงขันจังหวัดสตูล 
1)  ตอบปญหาสุขภาพ ชวงชั้นที่ 3 (ทีม 2 คน) 

ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. ด.ช.รามิล เชาวพาณิชยเจรญิ ม.2/3 
2. ด.ญ.รักษสิมา สิทธิวัย  ม.2/3 

 

2)  ตอบปญหาสุขภาพ ชวงชั้นที่ 4 (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. น.ส.รัตติยา มีษา  ม.5/2 
2. น.ส.วาสินี กิตติสุนทรากุล ม.5/1 

 

 

 
 ผลการแขงขันจังหวัดสตูล 

1)  การแขงขันรวมพลัง “ศิลปสรางสรรค”  
ชวงช้ันที่ 3 (ทีม 3 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. ด.ญ.กญัญวรา เจรญิทรัพย  ม.2/4 
2. ด.ช.ธนิสร กังวาลสกล   ม.2/1 
3. ด.ญ.กฤตพร จันทรชวย  ม.2/2 
* เหรียญทองแดง ระดับภาคใต 

 

2)  การแขงขันวาดภาพระบายสี ชวงช้ันที่ 3 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. ด.ญ.ดวงฤทยั ลอมเมือง   ม.3/1 
* เหรียญทองแดง ระดับภาคใต 

 

3)  การแขงขันเด่ียวดนตรีไทย ชวงช้ันที่ 3 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. ด.ญ.ไหมแกว รามแกว   ม.2/2 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. ด.ญ.พัชรพร บุญสวาท   ม.2/2 

 

4)  การแขงขันรวมพลัง “ศิลปสรางสรรค”  
ชวงช้ันที่ 4 (ทีม 3 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. น.ส.สุพรรณษา วุนซิว้   ม.6/3 
2. น.ส.ธีรนันท บุญมาก   ม.5/2 
3. น.ส.พฤกษา จันทรประทีป ม.4/1 

 

 
 ผลการแขงขันจังหวัดสตูล 

1)  โครงงานอาชีพ ชวงช้ันที่ 3 (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.พรปวีณ จิตรัตน    ม.3/3 
2. ด.ญ.ชนัตนันท นุนหนู   ม.3/3 
3. ด.ญ.อัญลดา พลดอน   ม.3/3 

 

2)  การแขงขันงานแกะสลักผักผลไม  
ชวงช้ันที่ 3 (ทมี 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. ด.ญ.นฤมล โรยนรินทร  ม.3/2 
2. ด.ญ.พฤกษา การะนันต   ม.2/4 
3. ด.ญ.สุธิมา สุวรรณกิจ   ม.1/5 
* เหรียญทอง ระดับภาคใต 

 

3)  การแขงขันสรางภาพเคลื่อนไหว 
ชวงช้ันที่ 3 (ทมี 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.อนุสรา ปะวะเสริม    ม.1/4 
2. ด.ญ.อารีเซยี บวรวฒันพงศ   ม.1/3 
3. ด.ช.บญัญวัต    จางอิสระกุล  ม.2/3 

 

4)  การแขงขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 
ชวงช้ันที่ 3 (ทมี 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง *  
1. ด.ช.ไพสิฐ สิรพัินธุ     ม.2/3 
2. ด.ช.ฐิติ เทพษร     ม.2/2 
3. ด.ญ.นัทธมน เหรียญกิจการ    ม.2/2 
* เหรียญทอง ระดับภาคใต 
* ตัวแทนแขงขันระดับประเทศ 

 

5)  การแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
กราฟก ชวงช้ันที่ 3 (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.ชาริยา ปยะตู    ม.3/1 
2. ด.ญ.ณัฐรนี สุนทรนันท     ม.1/4 
3. ด.ช.สิงหา ชางศิริวัฒนา   ม.1/4 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
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6)  การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ  
(Presentation) ชวงช้ันที่ 3 (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. น.ส.ดียานา สันหมุด    ม.3/3 
2. ด.ช.บุพกร อดิเศรษฐกุล    ม.1/3 
3. ด.ช.กนตธร สุขใส   ม.3/1 
* เหรียญเงิน ระดับภาคใต 

 

7)  การแขงขันการสราง Webpage ดวยโปรแกรม  
Web Editor ชวงช้ันที่ 3 (ทีม 3 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.ปุณณภา กลํ่าทิม   ม.3/3 
2. ด.ญ.ณัฐนชิ อิสรเสรีธรรม   ม.1/2 
3. ด.ญ.อลิสา สมานววิัฒน   ม.1/3 

 

8)  การแขงขันสรางภาพเคลื่อนไหว 
ชวงช้ันที่ 4 (ทมี 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. นายปยวฒัน มณีนวล    ม.6/3 
2. นายอภิศักด์ิ เพ็ชราการ   ม.6/3 
3. นายจักรี รกัหนู   ม.6/1 
* เหรียญเงิน ระดับภาคใต 

 

9)  การแขงขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 
ชวงช้ันที่ 4 (ทมี 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง *  
1. นายชนกณัฑ พรหมใจดี     ม.6/3 
2. นายณฐัดนยั ครสระนอย    ม.6/2 
3. นายนวพงศ จีนเมือง    ม.6/1 
* เหรียญทองแดง ระดับภาคใต 

 

10) การแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
กราฟก ชวงช้ันที่ 4 (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.วรรณิตา ตอแลมา    ม.4/2 
2. น.ส.อรอินทุ สุกใส   ม.4/2 
3. น.ส.นุสริน แตมามุ   ม.4/2 

 
 
 

11)  การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ  
(Presentation) ชวงช้ันที่ 4 (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. นายณฐัพงษ กลาจรงิ    ม.6/1 
2. นายติมานนท หลอสุพรรณพร  ม.6/3 
3. นายชยกร แคยิหวา   ม.6/3 
* เหรียญทอง ระดับภาคใต 
* ตัวแทนแขงขันระดับประเทศ 

 

12) การแขงขันการสราง Webpage ดวยโปรแกรม  
Text Editor ชวงช้ันที่ 3,4 (ทีม 3 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. ด.ญ.จินตศุจี อารีวรกุล   ม.3/2 
2. ด.ญ.นิศานาถ ผิวเหมาะ   ม.3/5 
3. น.ส.อลีนา บูสู    ม.3/5 
* ชมเชย ระดับภาคใต 

  

13) การแขงขันการสราง Webpage ดวยโปรแกรม  
Web Editor ชวงช้ันที่ 4 (ทีม 3 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. น.ส.สุดารัตน พรหมคง    ม.4/1 
2. น.ส.วิราพร เกตุแกว    ม.4/1 
3. น.ส.สุชาดา แกวยวน    ม.4/2 
* เหรียญเงิน ระดับภาคใต 

 

14) การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรเบื้องตน  
ชวงช้ันที่ 3,4 (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง * 
1. นายธาดา หวงัธรรมม่ัง   ม.5/3 
2. นายอภินทัธ  สินวิรยิะกิจ   ม.5/2 
3. น.ส.ชลพินทุ    ตันสกุล   ม.5/3 
* เหรียญทอง ระดับภาคใต 
* ตัวแทนแขงขันระดับประเทศ 
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นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ไดรับรางวัลในการแขงทักษะทางวิชาการในสัปดาห
วิทยาศาสตร เม่ือวันที่ 17 - 20 สิงหาคม 2552  
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และพัทลุง 

 ทักษะคณิตศาสตร (ม.ปลาย) 
ผลการแขงขัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

1. นายระพี เลาประสพวัฒนา ม.6/3 
2. น.ส.เสาวนิตย แซอ่ึง  ม.6/3 

 

 การสรางส่ือการเรียนรูดวยโปรแกรม GSP 
ผลการแขงขัน รางวัลชนะเลิศ 

1. นายสิทธินนัท หิรัญโรจน  ม.5/3 
2. นายธนนิ กองพัฒนพานชิ  ม.5/3 

 

 ปนดินประดิษฐ 
ผลการแขงขัน รางวัลชนะเลิศ 

1. น.ส.เสริมสิริ นวลิขิต    ม.5/1 
2. น.ส.วาสินี กิตติสุนทรากลุ  ม.5/1 
3. น.ส.จิรภัทร ขานโบ  ม.5/2 

 

 การแขงขันการพัฒนาเว็บไซต 
ผลการแขงขัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
พรอมเงินทุนการศึกษา 2,000 บาท 

1. ด.ญ.ปุณณภา กลํ่าทิม    ม.3/3 
2. น.ส.ดียานา สันหมุด  ม.3/3 

 

 การประยุกตใช  Microsoft Office 
ผลการแขงขันรวม โลรางวัล “สถาบัน 
การศึกษาผูสงเสริมการแขงขันและมีทักษะ
คอมพิวเตอรยอดเย่ียม” ท่ีทําคะแนนรวมสูงสุด 
ของนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 

 

ผลการแขงขัน รางวัลชมเชย 
1. ด.ช.ภากร มาตรพลากร    ม.3/2 

 

ผลการแขงขัน รองชนะเลิศอันดับ 1 
พรอมเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท 

1. น.ส.ดียานา สันหมุด    ม.3/3 

ผลการแขงขัน รางวัลชมเชย 
1. นายติมานนท หลอสุพรรณพร ม.6/3 

 

 การออกแบบเว็บไซต 
ผลการแขงขัน รางวัลชมเชย 

1. น.ส.ชาริยา ปยะตู    ม.3/1 
 

ผลการแขงขัน รางวัลชมเชย 
1. น.ส.ฐิติรัตน ธรรมพูนพิสัย ม.4/1 

 

 การใชงานโปรแกรมตารางทํางาน  
Microsoft Excel ชวงช้ันท่ี 4 
ผลการแขงขัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
พรอมเงินทุนการศึกษา 1,000 บาท 

1. นายชนกณัฑ พรหมใจดี    ม.6/3 
 
 
 
 นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ไดรับรางวัลการแขงขันทักษะคอมพิวเตอร “ชิงแชมป
ภาคใต” เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2552 ณ โรงเรียน 
ศรีธรรมราชศึกษา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  

 รางวัลชมเชย การใชงานโปรแกรม Paint ชวงช้ันท่ี 3 
1. ด.ญ.ณัฐรนี สุนทรนันท     ม.1/4 
2. ด.ญ.ณัฐนชิ อิสรเสรีธรรม   ม.1/2 

 

 สอบขอเขียน ชวงช้ันท่ี 3 
* อันดับท่ี 6 จากผูเขารวม 806 คน 
1. ด.ช.กนตธร สุขใส     ม.3/1 

 

 สอบขอเขียน ชวงช้ันท่ี 4 
* อันดับท่ี 5 จากผูเขารวม 763 คน 
1. นายณฐัพงษ กลาจรงิ    ม.6/1 

 

* อันดับท่ี 7 จากผูเขารวม 763 คน 
2. นายติมานนท หลอสุพรรณพร ม.6/3 

รางวัลคอมพิวเตอรชิงแชมปภาคใต 

รางวัลสัปดาหวิทยาศาสตรระดับภาคใต 


