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1)  โครงงานวทิยาศาสตรประเภททดลอง 

ระดับช้ัน ม.ตน (ทีม 3 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ช.กิตติธัช  บริรักษนรากุล ม.3/1 
2. ด.ช.ธนิสร  กังวานสกล  ม.3/1 
3. ด.ญ.ดวงเนตร  กุลจิตติชนก ม.3/1 

2)  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ระดับช้ัน ม.ตน  
(ทีม 3 คน) ผลการแขงขัน เหรียญทอง 
1. นายวรพงศ พรหมแกว   ม.3/1 
2. ด.ญ.ญานิกา ยุทธยศ   ม.3/1 
3. ด.ญ.สุธิตา ศานนิกรภาพ  ม.3/3 

3)  การแขงขันวิศวกรรมศาสตรทางวิทยาศาสตร 
ระดับช้ัน ม.ตน (ทีม 3 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง  
1. ด.ช.อลีฟ  รักไทรทอง  ม.3/3 
2. ด.ช.ชารีฟ  ประภาวิทย  ม.3/3 
3. ด.ช.ศุภกิจ  กฤตรัชตนันต ม.3/3 

4)  การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร  
     (Science Show) ระดับช้ัน ม.ตน (ทีม 3 คน)   

ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ช.รามิล เชาวพาณิชยเจรญิ ม.3/3 
2. ด.ญ.วรธิดา แสงโชติ  ม.3/3 
3. ด.ช.พีรพฤษภ  รัตนะ  ม.3/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5)  การแขงขันหุนยนตตอสู 1 ตัว  

ระดับช้ัน ม.ตน (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง  
1. ด.ช.อนิรุตต์ิ  มานิช  ม.2/4 
2. ด.ช.ภานุวัฒน  ไชยเทพ  ม.2/4 
3. ด.ช.ภากร  สมภู   ม.2/2 

6)  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง 
ระดับช้ัน ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.รัตติยา  มีษา  ม.6/2 
2. น.ส.พรทิพา  ชาลีผล  ม.6/2 
3. น.ส.สิริวดี  เวทมาหะ  ม.6/2 

7)  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  
ระดับช้ัน ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. นายชนวีร จักรวาลพิทักษ  ม.6/3 
2. น.ส.วลัยภรณ คงคําสวน  ม.6/3 
3. น.ส.ณัฐธิดา ขวัญลิขิต   ม.6/3 

8)  การแขงขันส่ิงประดิษฐ วิทยาศาสตร 
ระดับช้ัน ม.ปลาย (ทีม 3 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. น.ส.โมทนา  เกล้ียงทอง  ม.4/2 
2. น.ส.วรรณรัตน  กองแกว  ม.4/2 
3. น.ส.แกวอักษร  เสารวงษ  ม.4/3 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ปท่ี 5 ฉบับท่ี 11 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2553 
รางวัลการแขงขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน  

โรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  
(จังหวัดสงขลา และสตูล) 54 โรงเรียน 1 - 2 กันยายน 2553 ณ จังหวัดสตูล 
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9)  การแขงขันวิศวกรรมศาสตรทางวิทยาศาสตร 
ระดับช้ัน ม.ปลาย (ทีม 3 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. นายศรัณย  สันเกาะ  ม.4/1 
2. นายรัฐพงษ  ทองมาก  ม.4/3 
3. นายนราวิชญ  แสงเดน  ม.4/3 

10) การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร  
     (Science Show) ระดับช้ัน ม.ปลาย (ทีม 3 คน)    

ผลการแขงขัน เหรียญทอง   
1. น.ส.ประณิธิ  บัวดํา  ม.5/1 
2. นายธนวัฒน  วรสาร  ม.5/1 
3. นายณัฐวุฒิ  ธรรมโสภณ  ม.5/1 

11)  การแขงขันหุนยนตตอสู 2 ตัว  
ระดับช้ัน ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง  
1. นายชิตพล  กงเซง  ม.5/2 
2. นายชิษณุพงศ  วราพุธ  ม.5/2 
3. นายพงศกฤษณ  ทองแกว ม.5/2 

 

 
 
 

1)  การแขงขันผลงานสรางสรรคคณิตศาสตร  
โดยใชโปรแกรม GSP ระดับช้ัน ม.ตน (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ช.ภัคธร  เพียรเดชา  ม.2/3 
2. ด.ช.จิราวัฒน  นัยกองศิร ิ ม.2/3 

2)  การแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ม.ตน    
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ช.สรวิชญ พรหมนวล   ม.2/1 

3)  การแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ม.ปลาย 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. นายรัฐพงษ ทองมาก  ม.4/3 

4)  การแขงขันโจทยปญหา ระดับช้ัน ม.ตน 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ช.เกริกพล  ขุนเพ็ชร  ม.3/3 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ช.สรวิศ  รณภูมิ  ม.3/5 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. ด.ญ.ปญชณิตต  เอ่ียวสกุล ม.3/3 

5)  การแขงขันโจทยปญหา ระดับช้ัน ม.ตน (ทีม 3 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. ด.ช.เกริกพล  ขุนเพ็ชร  ม.3/3 
2. ด.ช.สรวิศ  รณภูมิ  ม.3/5  
3. ด.ญ.ปญชณิตต  เอ่ียวสกุล ม.3/3 

6)  การแขงขันโจทยปญหา ระดับช้ัน ม.ปลาย 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. นายชนวีร  จักรวาลพิทักษ ม.6/3 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. นายบญัญวัฒน  จักรวาลพิทักษ ม.6/3 
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง  
1. นายอยวุัฒน  วรรณโร  ม.6/3 

7)  การแขงขันโจทยปญหา ระดับช้ัน ม.ปลาย (ทีม 3 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. นายชนวีร  จักรวาลพิทักษ ม.6/3 
2. นายบญัญวัฒน  จักรวาลพิทักษ ม.6/3 
3. นายอยวุัฒน  วรรณโร  ม.6/3 

8)  A - math ระดับช้ัน ม.ตน (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง  
1. ด.ช.สรวิชญ  พรหมนวล  ม.2/1 
2. ด.ช.ศราวุธ  ปาติง  ม.2/1 

9)  ส่ิงประดิษฐคณิตศาสตร ระดับช้ัน ม.ตน  
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง (ทีม 3 คน)  
1. ด.ช.ชารีฟ  ประภาวิทย  ม.3/3 
2. ด.ช.กิตติธัช  ไชยศักด์ิ   ม.3/3 
3. ด.ญ.นภัสสร  ตันสกุล  ม.3/3 

10) ตอบปญหาคณิตศาสตร ระดับช้ัน ม.ตน (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. น.ส.ชนิกานต  กลับวงศา  ม.3/3 
2. ด.ญ.จิตติมา  ผาติวิทยาภรณ ม.3/3 

11) การแขงขันโครงงานคณติศาสตร  
ระดับช้ัน ม.ตน (ทีม 3 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.รจนา  ฮองสาย  ม.3/3 
2. ด.ญ.โรวีนา  หมาดบากา  ม.3/3 
3. ด.ญ.พิชญา  โกศิลญวงศ  ม.3/2 

 
 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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12) การแขงขันโครงงานคณติศาสตร  
ระดับช้ัน ม.ตน (ทีม 2 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง  
1. ด.ญ.ปรีชยา  แจงทว ี  ม.2/4 
2. ด.ญ.พรปวีณ  เพ็งพิณ  ม.2/4  

13) การแขงขันโครงงานคณติศาสตร  
ระดับช้ัน ม.ปลาย (ทีม 3 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.นุสลัน  ปริยะ  ม.5/2 
2. น.ส.สุวิสา   ไสลรัตน  ม.5/2 
3. นายสุดเขตต  อนุชิต  ม.5/2  

14) การแขงขันผลงานสรางสรรคคณิตศาสตร 
โดยใชโปรแกรม GSP ระดับช้ัน ม.ปลาย (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. นายศิริพงศ  เล่ืองฤทธิวุฒิ ม.5/3 
2. นายวงศธร  ตระการกิจนุกูล ม.4/3 

15) A - math ระดับช้ัน ม.ปลาย (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง  
1. นายภาสกร  โลหะจินดา  ม.5/3 
2. นายวริทธ์ิ  วิชยัธรรมธร  ม.5/3  

16) ส่ิงประดิษฐคณิตศาสตร ระดับช้ัน ม.ปลาย  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง (ทีม 3 คน)  
1. นายเจษฎา  ผุดลาภ  ม.4/3 
2. น.ส.ณัฐชยา  เขียดสังข   ม.4/3 
3. น.ส.ณัฐกานต  นอยสราง  ม.4/3 

 17)ตอบปญหาคณิตศาสตร ระดับช้ัน ม.ปลาย (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. นายบญัญวัฒน  จักรวาลพิทักษ ม.6/3 
2. นายอยวุัฒน  วรรณโร  ม.6/3 

 

 
1)  การแขงขันการพูด Speech Competition 
     ระดับช้ัน ม.ตน ผลการแขงขัน เหรียญทอง  

1. ด.ญ.ชมพูนุช ชูเล่ือน  ม.3/4 
2)  การแขงขันการพูด Speech Competition 
     ระดับช้ัน ม.ปลาย ผลการแขงขัน เหรียญทอง  

1. น.ส.ฮานาน สิดิ   ม.4/2 
 

3)  การแขงขันเลานิทาน (Story Telling)  
ระดับช้ัน ม.ตน ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. ด.ญ.โซเฟย อุมาจิ  ม.3/2 

4)  การแขงขันเลานิทาน (Story Telling)  
ระดับช้ัน ม.ปลาย ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.ยูมิตา ตําสําสู  ม.6/2 

5)  การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee  
ระดับช้ัน ม.ปลาย ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. นายวศิน รุงนิธิไพบูลย  ม.5/3 

6)  การแขงขัน English Quiz  
ระดับช้ัน ม.ตน (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง  
1. ด.ญ.นันทนภัส  จันทะโร  ม.3/3 
2. ด.ญ.มาฮาเราะ  พิมพประพันธ ม.3/3 

7)  การแขงขัน English Quiz  
ระดับช้ัน ม.ปลาย (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง  
1. นายธเนศ  ชํานาญนา  ม.5/2 
2. นายยุคุณธร  ยาหลี  ม.6/3 

8)  การแขงขัน Multi Skills Competition 
ระดับช้ัน ม.ตน ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. ด.ช.จิรวัฒน  จันทรรักษ  ม.3/4 

9)  การแขงขัน Multi Skills Competition 
ระดับช้ัน ม.ปลาย ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. น.ส.นฤมล พลศิริ  ม.4/3 

 

 
 

1)  การแขงขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย  
ระดับช้ัน ม.ตน ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง 
1. ด.ญ.วธิษฐา สอนจอน  ม.2/3 

2)  การแขงขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย  
ระดับช้ัน ม.ปลาย ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. น.ส.ศุภกัญญา โอมณ ี  ม.5/1 

3)  การเขียนเรียงความ ระดับช้ัน ม.ตน 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง 
1. ด.ญ.กนกวรรณ  พงศสวัสด์ิ ม.3/5 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
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4)  การเขียนเรียงความ ระดับช้ัน ม.ปลาย 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. น.ส.สุพัตรา  เกล้ียงจุย  ม.4/2 

5)  การประกวดหนังสือเลมเล็ก  
ระดับช้ัน ม.ปลาย (ทีม 3 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. ด.ญ.ปาจรีย  บัวดํา  ม.3/2 
2. ด.ญ.สุพิมพภรณ  มิสละ  ม.3/5 
3. ด.ญ.กฤตพร  จันทรชวย  ม.3/2 

6)  การประกวดหนังสือเลมเล็ก  
ระดับช้ัน ม.ปลาย (ทีม 3 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.พฤกษา  จันทรประทีป ม.5/1 
2. น.ส.พัชรีวรรณ  พรหมเดช ม.5/1 
3. นายอดิวิชญ  เหล็มปาน  ม.5/2 

7)  การคัดลายมือ ระดับช้ัน ม.ตน 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. ด.ญ.ศรสวรรค  บุตรแสง  ม.1/4 

8)  การคัดลายมือ ระดับช้ัน ม.ปลาย 
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง 
1. น.ส.ศศิวรรณ  เพชรชูกุล  ม.4/1 

9)  การแขงขันโตวาที ระดับช้ัน ม.ตน (ทีม 3 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.ชนากานต  จุฑาศิโรรัตน    ม.3/2                           
2. ด.ญ.อิงทุอร  วงศชวลิต  ม.3/2 
3. ด.ญ.ศรัณยพร  กาญจนปรีชากร ม.3/2 

10) การอานทํานองเสนาะ ระดับช้ัน ม.ตน 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. ด.ช.สิรวิชญ  สิงหหนู  ม.2/1 

11) การอานทํานองเสนาะ ระดับช้ัน ม.ปลาย 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. น.ส.เปมิกา  ปรัชญาวงศศานต์ิ ม.4/1 

12) การประกวดแตงกลอน ระดับช้ัน ม.ตน 
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง  
1. ด.ช.ชัชวาล ทพิยมณ ี  ม.3/1 

13) การประกวดแตงกลอน ระดับช้ัน ม.ปลาย 
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง 
1. นายนพรัตน เอียดสุย  ม.5/3 

14) การแขงขันเลานิทานพ้ืนบานภาคใต ระดับช้ัน ม.ตน  
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. ด.ช.เมธาสิทธ์ิ บุญยิ่ง  ม.1/4 

15) การแขงขันเปดพจนานุกรม ระดับช้ัน ม.ตน   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.พัชรประภา  แกวเขยีว  ม.3/5 

16) การแขงขันเปดพจนานุกรม ระดับช้ัน ม.ปลาย   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.ธัญจิรา  เรืองหิรญั   ม.4/1 

17) การแขงขันรองเพลงกลอมเด็ก ระดับช้ัน ม.ตน   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.ทิศารัส  จันแกมแกว  ม.2/3 

18) การแขงขันขับเสภา ระดับช้ัน ม.ตน   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.จันจิรา  ตําภู   ม.1/3 

19) การพูดสุนทรพจน ระดับช้ัน ม.ตน   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.รูปธรรมา  สุขเนียม  ม.2/2 

20) การอานออกเสียงรอยแกว ระดับช้ัน ม.ตน 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง 
1. ด.ญ.โจเฟย  ลิม   ม.3/5 

21) การอานออกเสียงรอยแกว ระดับช้ัน ม.ปลาย 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง 
1. นายสุทธิรักษ  สันงะ  ม.5/3 

 

 
 

 

 
 

1) การประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน ม.ตน (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ช.ปุญญพัฒน แกวทอง  ม.3/2 
2. ด.ญ.พัชรพร บุญสวาท  ม.3/2 

2)  การประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน ม.ปลาย  
(ทีม 2 คน) ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. นายภาคภูมิ  มาศภูมิ   ม.6/2  
2. น.ส.ธีรนันท  บุญมาก   ม.6/2 

3)  การประกวดเลานิทานคุณธรรม ระดับช้ัน ม.ปลาย  
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. น.ส.ปาลีรัฐ  สวัสดี  ม.6/2 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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4)  การแขงขนัตอบปญหาสังคม ปรนัย ระดับช้ัน ม.ตน  
(ทีม 2 คน) ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ช.ปรวีย  ฮองสาย  ม.3/5 
2. ด.ญ.อิงมาดา  วงษสวัสด์ิ  ม.3/5 

5)  การแขงขนัตอบปญหาสังคม ปรนัย ระดับช้ัน ม.ปลาย 
(ทีม 2 คน) ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง  
1. นายนท ี อนดํา    ม.6/1 
2. น.ส.มธุชารี  โตะยิ  ม.6/1  

 

 

 
1)  การแขงขันบาสเกตบอล (ชาย)   

ระดับช้ัน ม.ปลาย ผลการแขงขัน เหรียญทอง 
1. นายเขมรัฐ  วองนาว ี  ม.6/2 
2. นายชนวีร  จักรวาลพิทักษ ม.6/3 
3. นายหกธันวา  วิเชียรขู  ม.6/1 

2)  การแขงขันบาสเกตบอล (หญิง) 
ระดับช้ัน ม.ปลาย ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง 
1. น.ส.ชนุตพร  ชวยแทน  ม.4/1 
2. น.ส.ศุภัชฌา   ณะนวล  ม.4/1 
3. น.ส.ปทมา  ดาระมาน  ม.4/1 

3)  การแขงขันตอบปญหาสุขภาพ  
ระดับช้ัน ม.ตน (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง 
1. ด.ญ.รักษสิมา สิทธิวัย  ม.3/3 
2. ด.ญ.ณัฐนรี เนื่องนํา  ม.3/4 

4)  การแขงขันตอบปญหาสุขภาพ  
ระดับช้ัน ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง 
1. น.ส.ฮัสวานี  พันหวัง  ม.5/2 
2. น.ส.ฉัตรวรินทร  ศิริรัตน  ม.5/2 

 

 
1)  การแขงขันรวมศิลปสรางสรรค ระดับช้ัน ม.ตน  

(ทีม 3 คน) ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.กญัญวรา เจรญิทรัพย  ม.3/4 
2. ด.ญ.รตพร ละมัยสะอาด  ม.3/3 
3. ด.ญ.ปรัชพริมา  ระฆังทอง ม.3/3 

 

2)  การแขงขันรวมศิลปสรางสรรค ระดับช้ัน ม.ปลาย  
(ทีม 3 คน) ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.วาสิน ี กติติสุนทรากุล ม.6/1 
2. น.ส.ชนิกานต  สระมุณี  ม.6/2 
3. น.ส.ธีรนันท  บุญมาก  ม.6/2 

3)  การแขงขันวาดเสนดินสอดํา ระดับช้ัน ม.ปลาย 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. น.ส.ธิชา  เจะสา    ม.4/2 

4)  การแขงขันวาดภาพเสนน้ํา ระดับช้ัน ม.ปลาย 
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง  
1. น.ส.มัลลิกา พรหมบุตร   ม.5/2 

5)  การสรางสรรคภาพดวยการปะติด 
ระดับช้ัน ม.ตน (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.นูรียา  หมินเด็น  ม.2/5 
2. ด.ช.อนุสิษฐ  ชนะสงคราม ม.2/5 

6)  จิตรกรรมไทยประเพณ ีระดับช้ัน ม.ปลาย 
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง  
1. น.ส.สุทธวีร อินทกลู   ม.4/1 

 
 
 

1)  การแขงขันการแกะสลักผักผลไม ระดับช้ัน ม.ปลาย  
(ทีม 3 คน) ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.นฤมล  โรยนรินทร  ม.4/3 
2. น.ส.มนสิชา  ชํานาญเวช  ม.4/2 
3. น.ส.เสาวลักษณ  ทองเอียด  ม.4/2 

2)  การแขงขันโปรแกรมประมวลผลคํา 
ระดับช้ัน ม.ตน ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง  
1. ด.ช.ฐิติ  เทพษร    ม.3/2 

3)  การแขงขันโปรแกรมประมวลผลคํา 
ระดับช้ัน ม.ปลาย ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.ลัญวชัร  หมาดปูเตะ   ม.5/1 

4)  การแขงขันโปรแกรมตารางทําการ 
ระดับช้ัน ม.ตน ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ช. บญัญวัติ จางอิสระกุล   ม.3/3 

5)  การแขงขันโปรแกรมตารางทําการ 
ระดับช้ัน ม.ปลาย ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.ดียานา  สันหมุด    ม.4/3 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
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6)  การแขงขันโปรแกรมนําเสนอผลงาน 
ระดับช้ัน ม.ตน ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.นัทธมน  เหรียญกิจการ ม.3/2 

7)  การแขงขันโปรแกรมนําเสนอผลงาน 
ระดับช้ัน ม.ปลาย ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. น.ส.ศุกรธิดา หลีเดชดํารงค ม.6/3 

8)  การแขงขันตอบปญหา IT  
ระดับช้ัน ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง  
1. นายพุทธเทวญั  หยัง่ยนืยง ม.4/3 
2. นายฤทธิกร    อรุณแสงสด ม.4/2 

9)  การแขงขันการออกแบบเว็บไซต  
ระดับช้ัน ม.ตน (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.ณัฐนชิ อิสรเสรีธรรม  ม.2/2 
2. ด.ช.รัตภูมิ  นพพัตร  ม.1/3 
3. ด.ญ.รัชยา ศิรพัินธุ  ม.2/1 

10) การแขงขันการออกแบบเว็บไซต  
ระดับช้ัน ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.วิราพร เกตุแกว  ม.5/1 
2. น.ส.สุดารัตน พรหมคง  ม.5/1 
3. น.ส.สุชาดา แกวยวน  ม.5/2 

11) การแขงขันโครงงานคอมพิวเตอร  
ระดับช้ัน ม.1 - ม.6 (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.วรรณิตา ตอแลมา  ม.5/2 
2. นายธาดา   หวังธรรมม่ัง  ม.6/3 
3. ด.ช.สิงหา  ชางศิริวฒันา  ม.2/4 

12) การแขงขันการสรางภาพและตกแตงภาพดวย  
     Photoshop ระดับช้ัน ม.ตน  

ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. ด.ญ.ณัฐรนี สุนทรนันท  ม.2/4 

13) การแขงขันการสรางภาพและตกแตงภาพดวย  
     Photoshop ระดับช้ัน ม.ปลาย  

ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. น.ส.อรอินทุ สุกใส  ม.5/2 

 

14) การแขงขันโปรแกรมฐานขอมูล ระดับช้ัน ม.ปลาย  
(ทีม 3 คน) ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. นายกฤตยชญ  ขุนทอง  ม.6/2 
2. น.ส.มาริษา  หวันจิ  ม.4/3 
3. น.ส.ณูรซิม  เด็นจิ  ม.4/3 

 

 
 

1)  การสรางแบบจําลอง ระดับช้ัน ม.ตน (ทีม 8 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ช.ธาวนิ  สังขศิริ  ม.3/1 
2. ด.ช.ธนสิร  กงัวาลสกล  ม.3/1 
3. นายอิรฟาน  ปะดุกา  ม.3/1 
4. ด.ช.ฉัตรบดินทร  แวแม  ม.3/2 
5. ด.ช.ภากร  แหลมทองประทีป ม.3/2 
6. ด.ช.ภคพล  สังขแสตม  ม.3/2 
7. ด.ช.อาริฟ  ศิริวัฒน   ม.3/2 
8. นายปรเมศวร  ชูแกว  ม.3/5 

2)  การปฐมพยาบาล ระดับช้ัน ม.ตน (ทีม 8 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.กชกร  บุตตะจีน  ม.3/1 
2. ด.ญ.กัลยาณ ี กาญจนาภาส ม.3/1 
3. ด.ญ.ทวสิรา  แซล่ิม  ม.3/1 
4. ด.ญ.ปณณธร สงนวล  ม.3/1 
5. ด.ญ.ปณณพร  คงอาวุธ  ม.3/1 
6. ด.ญ.วัลยลิกา  กาละวรรณ ม.3/1 
7. ด.ญ.อภิชญา  ปนดีกา  ม.3/1 
8. ด.ญ.อพิชญาณ  หวงัดี  ม.3/1 

3)  โครงการหองสมุดเคล่ือนท่ี 
ระดับช้ัน ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.อมลดา  สานิง  ม.5/1 
2. น.ส.ภัคนิจ  ศานนกิรภาพ  ม.5/1 
3. น.ส.รสิตา  รื่นหาญ  ม.5/2 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 


