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นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

ไดรับรางวัลจาก การแขงขันทักษะทางวิชาการและ
ความสามารถของนักเรียน งาน จ.ภ.วิชาการ’53  
13 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล ระดับม.ตน และ ม.ปลาย จากโรงเรียนใน 8 
จังหวัดภาคใต (สตูล ยะลา ปตตานี นราธิวาส สงขลา 
พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช) และโรงเรียนคูแฝด 
Tuanku Syed Putra รัฐเปอรลิศ ประเทศ
มาเลเซีย 
 

 
 
การทดสอบความรูทางวิทยาศาสตร ระดับ ม.ตน 
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 เด็กหญงิญานกิา ยุทธยศ  ม.3/1 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กหญงิสุธิตา ศานนิกรภาพ ม.3/3 
 เด็กหญงิเจณิสตา เจะเลาะ ม.3/4 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กหญงิปญชณิตต เอ่ียวสกลุ ม.3/3 
 เด็กหญงิชนกิานต กลับวงศา ม.3/3 
 เด็กหญงิจิตติมา ผาติวิทยาภรณ ม.3/3 
 เด็กหญงิปรัชพริมา ระฆงัทอง ม.3/3 
 เด็กหญงิปราณปรียา หรีรักษ ม.3/3 
 เด็กหญงิชุติกาญจน ถิ่นมาส ม.3/4 
 เด็กหญงิชญานิน ถาวรลัญฉ ม.3/3 
 เด็กชายธรรมรัตน สังขจินดา ม.2/1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรือประดิษฐ ระดับ ม.ตน (ทีม 3 คน) 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

 เด็กชายนวนิตย เพียรศรีวชัรา  ม.2/4 
 เด็กชายเจษฏากร เจะเลาะ ม.2/4 
 เด็กชายนพวฒัน เองเถี้ยว ม.2/3 

 

การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร ระดับ ม.ตน (ทีม 3 คน) 
ชนะเลิศ 

 เด็กชายกิตติธัช บริรักษนรากุล  ม.3/1 
 เด็กชายธนิสร กังวานสกล ม.3/1 
 เด็กหญงิดวงเนตร กุลจิตติชนก ม.3/1 

 

การทดสอบความรูทางฟสิกส ระดับ ม.ปลาย 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 นายสุทธิวัฒน สุวรรณรัตน ม.6/3 
 นายชิตพล กงเซง  ม.5/2 
 นายปวิชา กาเส็มสะ  ม.5/2 
 นางสาวอุไซนา นิยมเดชา  ม.5/3 

  

การทดสอบความรูทางเคม ีระดับ ม.ปลาย 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นางสาวชริตา วิชิตพงศ  ม.5/3 
 นายอานุ หวังกุหลํา  ม.6/2 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 นายเขมรัฐ วองนาว ี  ม.6/2 
 นายภาคภูมิ มาศภูมิ  ม.6/2  
 นางสาวภาวิดา สังหาด  ม.6/3 

 

กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร 

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 4 ประจําเดือน เมษายน 2554 

รางวัลการแขงขันทักษะทางวิชาการ งาน จ.ภ.วิชาการ’53 
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การทดสอบความรูทางชีววิทยา ระดับ ม.ปลาย 
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 นางสาววลยัภรณ คงคําสวน ม.6/3 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นายศิริพงศ เล่ืองฤทธิวุฒ ิ ม.5/3 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 นางสาวศุภมาศ รัตนพยัต ม.4/3 
 

เรือประดิษฐ ระดับ ม.ปลาย (ทีม 3 คน) 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

 นางสาวศุภัชฌา ณะนวล  ม.4/1 
 นางสาวโมทนา เกล้ียงทอง ม.4/2 
 นางสาวจินตศุจี อารีวรกุล ม.4/3 

 

การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร ระดับ ม.ปลาย  
(ประเภททมี) 
ชนะเลิศ 

 นางสาวรัตติยา มีษา  ม.6/2 
 นางสาวพรทิพา ชาลีผล  ม.6/2 
 นางสาวสิริวดี เวทมาหะ  ม.6/2 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
 นางสาวศุกรธิดา หลีเดชดํารงค ม.6/3 
 นางสาวมธุชารี โตะย ิ  ม.6/1 

 

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ระดับ ม.ปลาย (ทีม 3 คน) 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นายมูฮาํหมัดอัฟนัน แวดอเลาะ  ม.5/3 
 นางสาวมนญัชยา ยาหมิน ม.5/3 
 นางสาวแพรวรุง พงศมานะวุฒ ิ ม.5/3 

 
 
 

การทดสอบความรูทางคณิตศาสตร ระดับ ม.ตน 
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 เด็กชายสรวิศ รณภูมิ  ม.3/5 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 เด็กชายอิลเลยีส คลานุรักษ ม.3/3 
 เด็กหญงิดวงเนตร กุลจิตติชนก ม.3/1 
 เด็กหญงิมาฮาเราะ พิมพประพันธ ม.3/3 

คิดเลขเร็ว ระดับ ม.ตน  
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 เด็กชายสรวิชญ พรหมนวล ม.2/1 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กหญงิภาณนินุช รัตนะ  ม.1/6 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 เด็กชายศราวธุ ปาติง  ม.2/1 
 เด็กชายเมธาว ีกอไวทยเจตน ม.1/3 
 เด็กชายสุทธิภาคย จุลานุพันธ ม.1/3 
 เด็กชายธาวนิ สังขศิร ิ  ม.3/1 
 เด็กหญงิรกัษสิมา สิทธิวัย ม.3/3 
 เด็กหญงินภัสสร ตันสกุล  ม.3/3 

 

การใชงานโปรแกรม GSP ระดับ ม.ตน (ทีม 2 คน) 
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 เด็กชายภัคธร เพียรเดชา  ม.2/3 
 เด็กชายจิราวฒัน นัยกองศริิ ม.2/3 

เกียรติบัตรเหรยีญทอง 
 เด็กชายธนธร บุญอดิศัย  ม.2/3 
 เด็กชายณัฐนันท มาสินธุ  ม.2/3 

 

การทดสอบความรูทางคณิตศาสตร ระดับ ม.ปลาย 
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 นายชนวีร จักรวาลพิทักษ  ม.6/3 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นายอยวุัฒน วรรณโร  ม.6/3 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 นายบญัญวัฒน จักรวาลพิทกัษ ม.6/3 
 นายนพรัตน เอียดสุย  ม.5/3 
 นายศุกรี สาและ   ม.5/3 

 

คิดเลขเร็ว ระดับ ม.ปลาย  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นายรัฐพงษ ทองมาก  ม.4/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร 
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การทดสอบความรูทางภาษาองักฤษ ระดับ ม.ตน 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กหญงิธนัชชา เขมะชยัเวช ม.3/1 
 เด็กหญงิพิชญานันท ตันติมงคลสกุล ม.3/3 
 เด็กหญงิอัสมะห ดอเลาะ  ม.3/5 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กหญงิกนกวรรณ แกวมณ ี ม.3/5 
 เด็กชายจิรวัฒน จันทรรักษ ม.3/4 
 เด็กหญงิญาสมุิน ตอแลมา ม.3/3 

 

Reading ระดับ ม.ตน  
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 เด็กหญงิไหมฟา คงเเสน  ม.2/3 
 เด็กชายวิชานนท หนูไหม  ม.2/4 
 เด็กหญงิโซเฟย อุมาจิ  ม.3/2 
 เด็กชายนพรุจ พัสสระ  ม.2/3 
 เด็กชายฟาอิส เล็งฮะ  ม.2/3 
 เด็กหญงิถงุเพชร ทิมเปย  ม.2/2 
 เด็กหญงิชาลิสา หมัดโสะ  ม.2/2 
 เด็กชายชัชวาล ทิพยมณี  ม.3/1 
 เด็กชายธนโชติ ชุมวงษ  ม.1/5 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 เด็กหญงิจิวราภรณ หมานเสง ม.1/5 

 

Speech ระดับ ม.ตน  
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 เด็กหญงิชมพนูุท ชูเล่ือน  ม.3/4 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กหญงิวรธิดา แสงโชต ิ  ม.3/3 
 เด็กหญงิพิชญาภา ศรีสุวงศ ม.3/4 
 เด็กหญงิวรรลยิา วิไลลักษณ ม.3/4 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กหญงิกนกพร แกวหลา ม.3/4 
 เด็กหญงิโจเฟย ลิม  ม.3/5 
 เด็กชายรามิล เชาวพาณิชยเจริญ ม.3/3 

 

การทดสอบความรูทางภาษาองักฤษ ระดับ ม.ปลาย 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 นางสาวนฤมล พลศิริ  ม.4/3 
 นางสาววริญญา หมัดชา  ม.5/2 
 นางสาวสุธาสิณีย หลังจ ิ  ม.5/2 
 นางสาววรรณรดา รักนุย  ม.4/2 
 นางสาวสุพัตรา เกล้ียงจุย  ม.4/2 
 นางสาวสุวรา กองพัฒนพาณิชย ม.4/3 

 

Spelling Bee ระดับ ม.ปลาย  
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 นายวศิน รุงนธิิไพบูลย  ม.5/3 
 

Speech ระดับ ม.ปลาย  
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 นางสาวฮานาน สิดิ  ม.4/2 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นายธเนศ ชาํนาญนา  ม.5/2 
 นายวชัรินทร เนติวุฒิสาร  ม.5/1 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 นางสาวอมลรดา สานิง  ม.5/1 

 

 
 
การเปดพจนานกุรม ระดับ ม.ตน  
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 เด็กหญงิรุงนภา หอมขาว  ม.1/1 
 เด็กหญงิสุธินี เชื้อแหลม  ม.1/2 
 เด็กหญงิสุธิมา เชื้อแหลม  ม.1/2 
 เด็กหญงิหทยัรัตน ศรีแสงจันทร ม.3/4 
 เด็กหญงิชญานิษฐ ทองจินดา ม.3/2 
 เด็กหญงิพีรยา เกิดไชยศร ี ม.3/4 
 เด็กหญงิพัชรประภา แกวเขยีว ม.3/5 
 เด็กชายกิตติธัช บริรักษนรากุล ม.3/1 
 เด็กหญงิพิมพลภัส สีชมภู  ม.1/1 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 เด็กหญงิพัชรพร บุญสวาท ม.3/2 

 

กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 

กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 
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การทดสอบความรูทางภาษาไทย ระดับ ม.ตน 
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 เด็กหญงิอัจฉรา ศรีมะหันโต ม.1/4 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กหญงิณัฐชยา รักแปน  ม.2/4 
 เด็กหญงิหยาดน้ําคาง พรหมสกุล ม.1/1 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
 เด็กชายอัมมาร มานะกลา ม.1/3 
 เด็กหญงิวรรณศร หลายประดิษฐ ม.1/3 
 เด็กหญงิศรสวรรค บุตรแสง ม.1/4 
 เด็กหญงิจันจิรา ตําภู  ม.1/3 
 เด็กหญงิเจนจิรา จารุสาร  ม.2/2 
 เด็กหญงิกนกพร ผิวเหลือง ม.2/4 

การทดสอบความรูทางภาษาไทย ระดับ ม.ปลาย 
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 นางสาวจิรภัทร ขานโบ  ม.6/2 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นางสาวณิชารยี จันทรนวล ม.6/2 
 นางสาวชนากานต รัตนชาตรี ม.6/2 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
 นางสาวธนพร วัฒนเสน  ม.6/1 
 นางสาวจิตรา เกษมกุล  ม.6/2 
 นางสาวกรรณฑาทิพย อุยจาย ม.6/1 
 นางสาววรรณพร ศานนิกรภาพ ม.6/2 
 นางสาวพิชญา ดิษฐสุวรรณ ม.6/2 
 นางสาวอนันตญา ลาลําโกน ม.6/2 

 

 

 
การทดสอบความรูทางสังคมศึกษา ระดับ ม.ตน 
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 เด็กชายปรวีย ฮองสาย  ม.3/5 
 เด็กหญงิพิชชาภา ตรียงค  ม.2/3 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 เด็กหญงิปรีชยา แจงทว ี  ม.2/4 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กหญงิอิงมาดา วงษสวัสดิ์ ม.3/5 
 เด็กชายอัซรอน นนทพิพัฒน ม.3/5 

 เด็กหญงิรุสมนีี ยูโซะ  ม.2/3 
 เด็กหญงิกญัชลิตา รอดเพ็ง ม.2/5 
 เด็กหญงินันทนัช แกวพูล  ม.2/3 

การทดสอบความรูทางประวติัศาสตรไทย ระดับ ม.ตน 
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 นางสาวทวิสรา แซล่ิม  ม.3/1 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กหญงิกัลยาณี กาญจนาภาส ม.3/1 
 เด็กชายปุญญพัฒน แกวทอง ม.3/2 
 เด็กหญงิชิดชนก ชินไชยชนะ ม.1/4 
 เด็กหญงิศรัณยพร กาญจนปรีชากร ม.3/2 
 เด็กหญงิธนวรรณ คณานุรกัษ ม.2/4 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
 เด็กหญงิเบญจมา ชูชวย  ม.2/4 
 เด็กหญงิชนิตา ชูจิต  ม.2/1 
 เด็กหญงิอรัชพร มาสินธุ  ม.1/4 

การทดสอบความรูทางพระพุทธศาสนา ระดับ ม.ตน 
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 เด็กหญงิตรีลักษณ ธรรมดี ม.1/4 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กหญงิโกญจนาท จิตปาโล ม.1/1 
 นายปรเมศวร ชูแกว  ม.3/5 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
 เด็กหญงินัทธมน คุมภะสาโน ม.1/3 
 เด็กหญงินวพร ศรีเอียด  ม.1/4 
 เด็กหญงิปณณพร คงอาวุธ ม.3/1 
 เด็กหญงิกชกร บุตตะจีน  ม.3/1 

การทดสอบความรูทางอิสลามศึกษา ระดับ ม.ตน  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กชายอิรฟาน ปะดุกา  ม.3/1 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 เด็กหญงิอารซีา เหร็มด ี  ม.2/3 
 เด็กชายอักรอม หลีนุย  ม.2/1 
 เด็กหญงิอัฟณาญ เจะสาเระ ม.2/5 
 เด็กหญงินารีตา เปรมใจ  ม.3/1 
 เด็กหญงิสิตานันท หวันเก  ม.3/1 

กลุมสาระการเรยีนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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การทดสอบความรูทางสังคมศึกษา ระดับ ม.ปลาย 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นายพงศกฤษณ ทองแกว  ม.5/2 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 นายอภินัทธ สินวิริยะกิจ  ม.6/2 
 นายธนพล นิยมเดช  ม.4/3 
 นางสาวชนิสรา ไชยชนะ  ม.4/1 
 นางสาวเวสุนยี จารีมิตร  ม.6/2 
 นายนราวิชญ แสงเดน  ม.4/3 

การทดสอบความรูทางประวติัศาสตรไทย ระดับ ม.ปลาย 
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 นายยุคุณธร ยาหล ี  ม.6/3 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นายนที อนดํา   ม.6/1 
เกียรติบัตรเหรียญทอดแดง 

 นางสาวมธุชารี โตะย ิ  ม.6/1 
 นางสาวอักษิพร ศิลปสอน ม.6/3 
 นายยทุธพิชัย โตะปลัด  ม.6/2 
 นางสาวกันตยา พรหมไชย ม.6/2 
 นายพรเทพ ไหมใจดี  ม.6/2 

การทดสอบความรูทางพระพุทธศาสนา ระดับ ม.ปลาย 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นางสาวนรมน วงคประดิษฐ ม.6/2 
 นางสาวสุชัญญา เสาวพงศ ม.4/2 
 นายพงศธรณ จันทรเพ็ญ  ม.6/2 
 นายสหรัฐ ชูแสวง  ม.5/2 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
 นางสาวกมลชนก ชอบชิงชยั ม.4/1 
 นางสาววันวิสาข คงเพ็ชร  ม.4/1 
 นางสาวธัญจิรา เรืองหิรัญ ม.4/1 

การทดสอบความรูทางอิสลามศึกษา ระดับ ม.ปลาย  
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 นายพิพัฒพงษ คงแกว  ม.4/3 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นางสาววิมลสริิ บีรู  ม.4/1 
 นายวิศรุต สองเมือง  ม.4/1 

 นางสาวศุภกญัญา โอมณ ี ม.5/1 
เกียรติบัตรเหรยีญทองแดง 

 นางสาวมริษา อีแต  ม.5/2 
 นายศรันย สันเกาะ  ม.4/1 

 

 
 
 

วาดภาพดวยสีโปสเตอร ระดับ ม.ตน  
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 เด็กหญงิกญัญวรา เจริญทรพัย ม.3/4 
 เด็กชายอนุสิษฐ ชนะสงคราม ม.2/5 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 เด็กหญงินูรอสัมา อีแต  ม.3/4 
 เด็กชายเอกรตัน มาตราช  ม.1/2 

วาดภาพแสง - เงาหุนน่ิงดวยดินสอ ระดับ ม.ตน  
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 เด็กหญงินดา ยีมัสซา  ม.1/3 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กหญงิปาณศิา นราวุฒิพันธ ม.1/1 
 เด็กหญงิฟารีดา ชาวเขาใคร ม.1/1 
 เด็กหญงิวรดา เพ็งสง  ม.1/3 
 เด็กหญงิญาณนันท แสงมณ ี ม.1/3 
 เด็กหญงินภัสวรรณ คงเกลีย้ง ม.1/3 
 เด็กหญงิปณิตา ตาวาโต  ม.1/3 
 เด็กชายนิติธร สุกใส  ม.1/4 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กหญงิวิดารกัษ พรหมจันทร ม.1/2 
 เด็กหญงิบญุญาธิการ ตูดํา ม.1/5 
 เด็กหญงิกวิสรา กลแกม  ม.1/2 
 เด็กหญงิชลฤทัย แสงสุวรรณ ม.1/4 
 เด็กชายคมศร สุขไสว  ม.1/5 
 เด็กหญงินพลกัษณ รัตนอุบล ม.1/5 

วาดภาพดวยสีโปสเตอร ระดับ ม.ปลาย  
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 นางสาวมัลลิกา พรหมบุตร ม.5/2 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นางสาวธีรนันท บุญมาก  ม.6/2 

กลุมสาระการเรยีนรูศิลปะ 
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 นางสาวพฤกษา จันทรประทปี ม.5/1 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 นางสาวชนกิานต สระมุณี  ม.6/2 
วาดภาพแสง - เงาหุนน่ิงดวยดินสอ ระดับ ม.ปลาย  
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 นางสาวธิชา เจะสา  ม.4/2 
 

 
 

การทดสอบความรูทางสุขศึกษา ระดับ ม.ตน  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กหญงิชนานนัท ขุนจันทร ม.2/5 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 เด็กหญงิเบญญา อนันตประเสริฐ ม.2/5 
การทดสอบความรูทางสุขศึกษา ระดับ ม.ปลาย  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นางสาวฉัตรวรินทร ศิริรัตน ม.5/2 
เกียรติบัตรเหรยีญทองแดง 

 นางสาวธมนธร ศรีสุวรรณ ม.5/1 
 นางสาวฮัสวานี พันหวัง  ม.5/2 
 นางสาวกุลิสรา ปญญาชาตริักษ ม.5/1 
 นางสาวอังคณา ยอดดํา  ม.5/1 
 นางสาวพัชรีวรรณ พรหมเดช ม.5/1 
 นายณัฐวุฒิ ธรรมโสภณ  ม.5/1 

 

 
 
ประดิษฐดอกไมจากแปงสําเร็จรูป ระดับ ม.ตน (ทีม 3 คน) 
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 เด็กหญงิจุฬาลักษณ พรหมจนัทร ม.1/4 
 เด็กหญงิพิชามญช พุฒแกว ม.1/3 
 เด็กหญงิณัฏฐณิชา ปริธัญ ม.1/6 

ประดิษฐดอกไมจากแปงสําเร็จรูป ระดับ ม.ปลาย  
(ทีม 3 คน) 
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 นางสาวกรรณกิา แซขู  ม.4/1 
 นางสาวดิษวรรณ สันหมุด ม.4/1 
 นางสาวนฤมล โรยนรินทร ม.4/3 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Word ระดับ ม.ตน  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กหญงิพิมภรณี หลุดหละ ม.2/1 
 เด็กหญงินัสรนิทร ตาพา  ม.2/5 
 เด็กหญงิศิริรกัษ สวางพงศ ม.2/5 
 เด็กหญงิณัฐรนี สุนทรนันท ม.2/4 
 เด็กชายรัตภูม ินพพัตร  ม.1/3 
 เด็กหญงิธมลวรรณ โอสถาน ม.1/2 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กหญงิจุฑารตัน สินทะเกิด ม.2/5 
 เด็กชายจิณณวัตร ศรีชุม  ม.1/3 
 เด็กชายมาตรการ มาตรชมภู ม.1/2 
 เด็กหญงิทิพยนรี หมัดเห  ม.2/5 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel ระดับ ม.ตน  
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 เด็กชายภาณวุฒัน นุนชื่น  ม.3/4 
 เด็กหญงิทิศารสั จันแกมแกว ม.2/3 
 เด็กหญงิบิลกสิย เด็นเบ็น  ม.2/1 
 เด็กหญงิณัฐกมล คงทน  ม.2/1 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 เด็กหญงินิสรนี สานิง  ม.2/4 
 เด็กชายปยพงศ สุวรรณกูล ม.2/3 
 เด็กหญงิชนกนันท ศรีบุตรตา ม.2/2 
 เด็กหญงิณัฐนชิ อิสรเสรีธรรม ม.2/2 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กชายศุภกร ชวนวัฒนา  ม.1/4 
 เด็กหญงิรัชยา ศิริพันธ  ม.2/1 

การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร ระดับมัธยมศึกษา 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นางสาวดียานา สันหมุด  ม.4/3 
 นายวงศธร ตระการกิจนุกูล ม.4/3 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กชายธนพล มะโนภักด์ิ  ม.2/3 
 นายพุทธเทวญั หยั่งยืนยง ม.4/3 

 
 

กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

กลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 


