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 การแขงขันนักสืบนิติวิทยาศาสตร  
วันที่ 16 ส.ค. 55 ณ ม.สงขลานครินทร (หาดใหญ)  

 รางวัลชนะเลิศ 
1. นายศิรสิทธ์ิ เหลาเพชรสกุลชัย ม.5/4 
2. นายธาวิน สังขศิริ   ม.5/3 
3. นายภานุวัฒน แสงจันทร  ม.5/4 
 รางวัลชมเชย 
1. นายนัฐวุฒิ หนูพุม  ม.5/3 
2. น.ส.กนกพร แกวหลา ม.5/3 
3. น.ส.ภัททิยา เดชชนินทร ม.5/3 

 

 การแขงขันรถบรรทุกไข  
วันที่ 16 ส.ค. 55 ณ ม.สงขลานครินทร (หาดใหญ)   

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
1. นายนราวิชญ แสงเดน ม.6/3 
2. นายศศิพงษ รัญตะเสวี ม.6/1 
3. นายศุภณัฐ สวางโรจน ม.6/3 

 

 การแขงขันวาดภาพจินตนาการ  
วันที่ 18 ส.ค. 55 ณ ม.ทักษิณ (พัทลุง)  

 รางวัลชมเชย 
ด.ช.ศิวกร แสงคงทอง  ม.2/3 
 

 การแขงขันทักษะการพูด  
วันที่ 19 ส.ค. 55 ณ ม.ทักษิณ (พัทลุง)  

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ด.ญ.กนกกฤษณ แกววิจิตร ม.1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 การแขงขัน Science Show  
วันที่ 17 ส.ค. 55 ณ ม.สงขลานครินทร (หาดใหญ) 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
1. นายศิรสิทธ์ิ เหลาเพชรสกุลชัย ม.5/4 
2. นายภานุวัฒน แสงจันทร  ม.5/4 
3. น.ส.ปญชนิตต เอ่ียวสกุล ม.5/3 
4. น.ส.ชมพูนุช ชูเลื่อน  ม.5/3 
5. น.ส.นภัสสร ตันสกุล  ม.5/3 

 

 การแขงขันส่ิงประดิษฐจากวัสดุ  
วันที่ 17 ส.ค. 55 ณ ม.สงขลานครินทร (หาดใหญ)  

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
1. นายสุรชาติ อักษรช่ืน  ม.3/4 
2. ด.ช.ศรัณย ดิษฐพงศภักดี ม.3/1 
3. ด.ช.ชัยวัฒน ดีนนุย  ม.3/2 

 

 การแขงขัน Science Walk Rally 
วันที่ 19 ส.ค. 55 ณ ม.ทักษิณ (พัทลุง)  

 รางวัลชนะเลิศ 
1. ด.ช.ฟกกรี ตาเดอิน  ม.2/5 
2. ด.ช.อภิสิทธ์ิ วงศชวลิต ม.2/5 
3. ด.ญ.ตวนซุไรยา ตูแวมะ ม.2/5 

 

 
 
 การแขงขัน GSP ระดับ ม.ปลาย  

วันที่ 16 ส.ค. 55 ณ ม.สงขลานครินทร (หาดใหญ)   
 รางวัลชนะเลิศ 
1. นายวงศธร ตระการกิจนุกูล ม.6/3 
2. นายภัคธร เพียรเดชา ม.4/2 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 ประจําเดือน กันยายน 2555 
รางวลัสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจาํป 2555 ระดับภาคใต 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร 
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 การแขงขันตอบปญหาทางคณิตศาสตร  
วันที่ 17 ส.ค. 55 ณ ม.สงขลานครินทร (หาดใหญ)   

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
1. นายวีรภัทร รัตนชัดเจน ม.6/3 
2. น.ส.สุวรา กองพัฒนพาณิชย ม.6/3 

 

 การแขงขันตอบปญหาทางคณิตศาสตร  
วันที่ 20 ส.ค. 55 ณ ม.ทักษิณ (พัทลุง)  

 รางวัลชนะเลิศ 
1. นายวีรภัทร รัตนชัดเจน ม.6/3 
2. น.ส.สุวรา กองพัฒนพาณิชย ม.6/3 

 

 

 
 การแขงขันปนประดิษฐ ประเภทสวยงาม  
วันที่ 16 ส.ค. 55 ณ ม.สงขลานครินทร (หาดใหญ)   

 รางวัลชนะเลิศ 
1. น.ส.ดิษวรรณ สันหมุด ม.6/1 
2. น.ส.แกวอักษร เสารวงษ ม.6/3 
3. น.ส.นฤมล โรยนรินทร ม.6/3 

 

 การแขงขันโปรแกรม Microsoft Excel 2010   
วันที่ 17 ส.ค. 55 ณ ม.สงขลานครินทร (หาดใหญ)   

 รางวัลชนะเลิศ  
นายไพสิฐ ศิริพันธุ  ม.5/2 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
น.ส.ดียานา สันหมุด  ม.6/3 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
น.ส.พิริยา อนันตชัยวณิช  ม.5/4 

 

 การแขงขันโปรแกรม Microsoft word 2010   
วันที่ 17 ส.ค. 55 ณ ม.สงขลานครินทร (หาดใหญ)   

 รางวัลชนะเลิศ  
น.ส.ดียานา สันหมุด  ม.6/3 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
นายไพสิฐ ศิริพันธุ  ม.5/2 

 
 
 
 
 
 

 การแขงขันวาดภาพดวยคอมพิวเตอร 
วันที่ 17 ส.ค. 55 ณ ม.สงขลานครินทร (หาดใหญ)   

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ด.ญ.อมรรัตน ปราณจันทร ม.1/3 

 

 การแขงขันพัฒนาเว็บไซต  
วันที่ 18 ส.ค. 55 ณ ม.สงขลานครินทร (หาดใหญ)   

 รางวัลชมเชย 
1. ด.ช.ศุภกร ชวนวัฒนา ม.3/4 
2. ด.ช.รัตภูมิ นพพัตร  ม.3/3 

 

 การแขงขันทักษะการวาดภาพดวยโปรแกรม 
Paint/Photoshop ม.1-3  

วันที่ 19 ส.ค. 55 ณ ม.ทักษิณ (พัทลุง)  
 รางวัลชนะเลิศ 
ด.ช.กษิดิ์เดช สัตยานุมัฏฐ ม.1/2 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ด.ญ.ณัฏฐพิชา ออนคง  ม.1/4 

 

 การแขงขันทักษะการใชโปรแกรม Microsoft  
Excel 2010 ม.4-6  

วันที่ 17 ส.ค. 55 ณ ม.ทักษิณ (พัทลุง)   
 รางวัลชนะเลิศ  
น.ส.ดียานา สันหมุด  ม.6/3 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
นายไพสิฐ ศิริพันธุ  ม.5/2 

 

 การแขงขันการประยุกตใชโปรแกรม Microsoft  
Excel 2010  

วันที่ 15 ส.ค. 55 ณ ม.ทักษิณ (สงขลา)   
 รางวัลชนะเลิศ  
นายฐิติ เทพษร   ม.5/2 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
นายพุทธเทวัญ หย่ังยืนยง ม.6/3 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
น.ส.บิลกิสย เด็นเบ็น  ม.4/2 

 โรงเรียนไดรับรางวัลดีเดน อันดับที่ 2 การแขงขัน 
ทักษะคอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา 2555 โดย 
มหาวิทยาลัยทักษิณ (สงขลา) 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี


