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1)  การแขงขนัอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญเงิน   
1. เด็กชายนพรุจ   พัสสระ  ม.3/3 
2. เด็กหญงิพิชชาภา  ตรียงค ม.3/3 
3. เด็กหญงิอลิสา  สมานวิวัฒน ม.3/3 

 
 

 
 

 
 

1)  การแขงขนัคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.ตน    
ผลการแขงขนั เหรียญเงิน  
(ตัวแทนแขงขันระดับประเทศ) 
1. เด็กชายสรวิชญ พรหมนวล  ม.3/1 

2)  การแขงขนัคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.ปลาย 
ผลการแขงขนั เหรียญทองแดง  
1. นายรัฐพงษ ทองมาก  ม.5/3 

3)  การแขงขนัผลงานสรางสรรคคณิตศาสตร  
โดยใชโปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
(ตัวแทนแขงขันระดับประเทศ) 
1. เด็กชายภัคธร  เพียรเดชา ม.3/3 
2. เด็กชายจิราวฒัน  นัยกองศริิ ม.3/3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4)  การแขงขนัผลงานสรางสรรคคณิตศาสตร 

โดยใชโปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.ปลาย(ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขนั เหรียญเงิน  
1. นายวรีภัทร  รัตนชัดเจน  ม.5/3 
2. นายธนิสร  กังวานสกล  ม.4/4 

5) การแขงขันโครงงานคณิตศาสตร  
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 3 คน)   
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
1. เด็กหญงิปณิตา  ตาวาโต  ม.2/3 
2. เด็กหญงินดา  ยีมัสซา  ม.2/3 
3. เด็กหญงิปณัฏฐา  ดําทองเสน ม.2/3 

6) การแขงขันโครงงานคณิตศาสตร  
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)   
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
1. นางสาวพุทธชาติ   ศรีประไพ ม.5/2 
2. นางสาวสุพัตรา  เกล้ียงจุย ม.5/2 
3. นางสาวกญัญวรา   ยุวเบญจพล ม.5/2 

 

 
 
1)  การแขงขนั Spelling Bee ระดับชั้น ม.ตน   

ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
1. เด็กชายวิชชานนท  หนูไหม ม.3/4 

 
 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม 2555 
รางวัลการแขงขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนกัเรียน  
ระดับภาคใต งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต ประจําป 2554  

6 - 9 ธันวาคม 2554 ณ จังหวัดชุมพร 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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2)  การแขงขนั Multi Skills Competition 
ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
(ตัวแทนแขงขันระดับประเทศ)  
1. นายสุทธิรักษ สันงะ  ม.6/3 
 
 

 
 
 
 
 

1)  ภาพยนตรส้ัน ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 5 คน) 
ผลการแขงขนั เหรียญทอง   
1. นายเสฏฐวุฒิ   นอยเอียด ม.4/2 
2. นายอิรฟาน  ปะดุกา  ม.4/1 
3. นายฐิติ   เทพษร   ม.4/2 
4. นายรามิล   เชาวพาณิชยเจริญ  ม.4/4 
5. นางสาวสิตานนัท   หวันเก ม.4/1 

2)  การประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
1. นายภานุวัฒน   แสงจันทร  ม.4/4  
2. นางสาวณัฏฐธิดา   นิ่มนวล ม.4/1  

3)  การประกวดโครงงานคณุธรรม 

ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 5 คน) 
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
(ตัวแทนแขงขันระดับประเทศ) 
1. เด็กหญงิโกญจนาท  จิตปาโล ม.2/1 
2. เด็กหญงิพิมพลภัส  สีชมภู ม.2/1 
3. เด็กหญงิรุงนภา  หอมขาว ม.2/1 
4. เด็กหญงิตรีลักษณ  ธรรมดี ม.2/4 
5. เด็กหญงินวพร  ศรีเอียด  ม.2/4 
 

 

 
 
 

 

1)  การแขงขนัรวมศิลปสรางสรรค  
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทอง 
1. นางสาวกญัญวรา เจรญิทรพัย ม.4/3 
2. นางสาวพฤกษา  จันทรประทปี ม.6/1 
3. นายศิวัช  เรืองเรงิกุลฤทธิ ์ ม.6/3 

 

 
 
 
 

1)  การแขงขนัการแกะสลักผักผลไม  
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
1. เด็กหญงิปาณศิา  นราวุฒิพันธ ม.2/1 
2. เด็กหญงิสุธิมา  สุวรรณกิจ ม.3/5 
3. เด็กหญงิแพรวพรรณ  จันทรพงศ  ม.2/5 

2)  การแขงขนัการแกะสลักผักผลไม  
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
1. นางสาวมนสิชา  ชํานาญเวช ม.5/2 
2. นางสาวเสาวลกัษณ  ทองเอยีด  ม.5/2 
3. นางสาวนฤมล  โรยนรินทร ม.5/3 

3)  การสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)   
ระดับชั้น ม.ตน(ทีม 2 คน) ผลการแขงขนั เหรียญเงิน  
1. เด็กหญงิรัชยา  ศิริพันธุ  ม.3/1 
2. เด็กหญงิถงุเพชร  ทิมเปย  ม.3/2 

4)  การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร   
ระดับชั้น ม.1 - ม.6(ทีม 2 คน) ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. เด็กหญงิปริชญา บํารงุเสนา ม.3/3 
2. เด็กหญงิบิลกสิย เด็นเบ็น  ม.3/1 

5)  การสราง Webpage ประเภท Web Editor   
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทองแดง  
1. เด็กหญงิณัฐนชิ อิสรเสรีธรรม ม.3/2 
2. เด็กชายรัตภูม ิ นพพัตร  ม.2/3 

6) การคนหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร   
ระดับชั้น ม.1 - ม.6 (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญเงิน  
1. นายฐิติ   เทพษร   ม.4/2 
2. นายไพสิฐ  ศิริพันธุ  ม.4/2 

7) การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร   
ระดับชั้น ม.1 - ม.6 (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
1. นายวงศธร  ตระการกิจนุกูล ม.5/3 
2. นางสาวดียานา   สันหมุด ม.5/3 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ี


