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1)  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ระดับช้ัน ม.ตน  
(ทีม 3 คน) ผลการแขงขัน เหรียญทอง   
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
1. เด็กหญิงปณัฏฐา  ดําทองเสน ม.3/3 
2. เด็กชายดานิส  หะยีสาและ ม.3/3 
3. เด็กชายอัมมาร  มานะกลา ม.3/3 

 

2)  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ระดับช้ัน ม.ปลาย  
     (ทีม 3 คน) ผลการแขงขัน เหรียญเงนิ   

(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
1. นางสาวศุภมาศ  รตันพยัต ม.6/3 
2. นางสาวสุวรา  กองพัฒนพาณิชย ม.6/3 
3. นายนัฐวุฒิ   หนูพุม  ม.5/3 

 

3)  โครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญเงนิ  
1. เด็กหญิงธนภรณ  ชยโสภัฏฐ ม.3/3 
2. เด็กหญิงนัจญยวา  โตะหลัง ม.3/3 
3. เด็กหญิงณฐัวด ี เจะจาโรจน ม.3/1 

 

4)  ส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตร ระดับช้ัน ม.ตน  
(ทีม 2 คน) ผลการแขงขัน เหรียญเงนิ  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
1. เด็กชายชัยวุฒิ  นาคสงา  ม.3/4 
2. เด็กหญิงณชิกานต  ทัพชัยยุทธ ม.3/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5)  ส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตร ระดับช้ัน ม.ปลาย  
     (ทีม 2 คน) ผลการแขงขัน เหรียญทอง  

(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
1. นายธาวิน  สังขศิร ิ  ม.5/3 
2. นางสาวเกษธนา  ลือกิจนา ม.5/3 

 

6)  โครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญเงนิ  
1. นางสาวชนัตนันท  นุนหนู  ม.6/3 
2. นางสาวดวงฤทัย  ลอมเมือง ม.6/2 
3. นางสาวศุภมาศ  รตันพยัต ม.6/3 

 

7)  โครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ 
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
1. เด็กชายกิติพัฒน  กัญจาจิโรจน ม.3/4 
2. เด็กชายพรรษชล  ชุมชาต ิ ม.3/4 
3. นายสุรชาติ  อกัษรช่ืน  ม.3/4 

 

8)  โครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ 
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญเงนิ  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
1. นางสาวนฤมล  พลศิร ิ  ม.6/3 
2. นางสาวนฤมล  โรยนรินทร ม.6/3 

 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 11 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2555 
รางวัลการแขงขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน  

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 16 (สงขลา - สตูล 54 โรงเรียน) 
13 - 15 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม จังหวัดสงขลา 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
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9)  การแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show)  
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 3 คน)    
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง  
1. เด็กหญิงฟารีดา  ขาวเขาใคร ม.3/1  
2. เด็กหญิงณฐัวด ี เจะจาโรจน ม.3/1 
3. เด็กหญิงไอรดา  ตรียงค  ม.3/1 

 

10) การแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show)  
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)    
ผลการแขงขัน เหรียญเงนิ 
1. นายภานุวัฒน  แสงจันทร  ม.5/4  
2. นายศิรสิทธิ์  เหลาเพชรสกุลชัย ม.5/4 
3. นางสาวชมพูนุท  ชูเล่ือน  ม.5/3 

 

11) เครื่องรอนประเภทบินไกล ระดับชั้น ม.ตน  
(ทีม 2 คน) ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง 
1. เด็กชายศรัณย  ดษิฐพงศภักดี ม.3/1  
2. นายชัยวัฒน  ดีนนุย  ม.3/2 

 

12) เครื่องบินสรางสรรค ระดับช้ัน ม.ปลาย  
(ทีม 2 คน) ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง 
1. นายกันตพล  มานิช  ม.4/2  
2. นายภากร  สมภู   ม.4/4 
3. นายจิราวัฒน  นัยกองศิริ  ม.4/6 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

 
 
 

 
 

1)  การแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ม.ตน    
ผลการแขงขัน เหรียญเงนิ  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
เด็กหญิงภาณนินุช  รตันะ   ม.3/6 

 

2)  การแขงขนัคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ม.ปลาย 
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
นายสรวิชญ  พรหมนวล  ม.4/1 

 

3)  การแขงขนัอัจฉริยภาพทางคณติศาสตร  
ระดับชั้น ม.ตน ผลการแขงขัน ผานเกณฑ  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
เด็กชายปพน  บํารุงเมือง   ม.3/3 

 

4)  การแขงขนัอัจฉริยภาพทางคณติศาสตร  
ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแขงขัน ผานเกณฑ  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
นางสาวณัฐกานต  นอยสราง   ม.6/3 

 

5)  การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตร  
โดยใชโปรแกรม GSP ระดบัชั้น ม.ตน (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
1. เด็กชายสมาธิ  ผิวเหลือง  ม.2/3 
2. เด็กชายอธิวัฒน  แดงเอียด ม.2/5 

 

6)  การแขงขนัสรางสรรคผลงานคณิตศาสตร 
โดยใชโปรแกรม GSP ระดบัชั้น ม.ปลาย(ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
1. นายวีรภัทร  รตันชัดเจน  ม.6/3 
2. นายภัคธร  เพียรเดชา  ม.4/2 

 

7) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร  
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 3 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
1. เด็กหญิงนะดา  ตงิหวัง  ม.2/5 
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  ทองจับ ม.2/5 
3. เด็กหญิงอาลดา  ชาตรีวงศ  ม.2/5 

 

8)  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร  
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
1. นายวงศธร  ตระการกิจนุกูล ม.6/3 
2. นายณัฐนันท  มาสินธุ  ม.4/1 
3. นายกฤตภาส  มีแกว  ม.4/1 

 

9)  ซูโดกุ ระดบัช้ัน ม.ตน ผลการแขงขัน เหรียญทอง   
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
เด็กชายพิชเยศ  พัชโรภาส  ม.2/5 

 

10) ซูโดกุ ระดับช้ัน ม.ปลาย ผลการแขงขัน เหรียญเงนิ   
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
นางสาววิยดา  บุญรัตน  ม.4/1 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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11) A MATH ระดับช้ัน ม.ตน (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญเงนิ   
1. เด็กชายอรรถพล  ชูมาปาน ม.2/3 
2. เด็กชายจิรสิทธ์ิ  บูรณถาวรสม ม.2/5 

 

12) A MATH ระดับช้ัน ม.ปลาย  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง   
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
นายคมสัน  ลิมปมาศ  ม.4/1 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

 
 
 

1)  พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
     ระดับช้ัน ม.ปลาย ผลการแขงขัน เหรียญทอง   

(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
นางสาวฮานาน สิด ิ   ม.6/2 

 

2)  Spelling Bee ระดับชัน้ ม.ตน   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
เด็กหญิงพัทธนันท  คณานุรักษ ม.1/1 

 

3)  Spelling Bee ระดับชัน้ ม.ตน   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
นายวศิน   รุงนิธิไพบูลย  ม.6/3 

 

4)  เลานิทาน (Story Telling) ระดับช้ัน ม.ตน  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
เด็กหญิงณฐัชาญ   สุภาพ  ม.3/6 

 

5)  เลานิทาน (Story Telling) ระดับช้ัน ม.ปลาย  
ผลการแขงขัน เหรียญเงนิ  
นางสาวบุษยา   อาษาวิมลกิจ  ม.4/2 

 

6)  Multi Skills Competition ระดบัช้ัน ม.ตน  
ผลการแขงขัน เหรียญเงนิ 
เด็กหญิงณฐัธิดา   ทองในเมือง ม.3/6 

 

7)  Multi Skills Competition 
ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต)  
นางสาวศิวนาถ  โปษยาอนุวัตร ม.6/3 

8)  Crossword Competition 
ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต)  
นางสาวมาฮาเราะ  พิมพประพันธ  ม.5/3 

 

9)  พูดภาษามลายู (Melayu Speech) 
ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
เด็กหญิงนัสรินทร ตาพา   ม.4/6 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

 
 
1)  เรียงความและคดัลายมือ ระดับช้ัน ม.ตน  
     ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง 
     เด็กหญิงนัทธมน คุมภะสาโน  ม.3/3 
 

2)  เรียงความและคดัลายมือ ระดับช้ัน ม.ปลาย  
     ผลการแขงขัน เหรียญเงนิ 

(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
นางสาวกนกวรรณ  พงศสวัสดิ ์ ม.5/2 

 

3)  สุนทรพจน ระดับชั้น ม.ตน   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต)  
เด็กหญิงศศินา  ทองขาว   ม.1/3 

 

4)  สุนทรพจน ระดับชั้น ม.ปลาย   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
นางสาวรูปธรรมา สุขเนียม   ม.4/3 

 

5)  หนังสือเลมเล็ก ระดับชัน้ ม.ตน (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง   
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต)  
1. เด็กหญิงนิชดา รวมสุข  ม.1/2 
2. เด็กหญิงอัญชญา นาคินทร ม.3/1 
3. เด็กหญิงกชวรรณ มากจันทร ม.3/1  

 

6)  การอาน ระดับชั้น ม.ตน  
     ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง 
     เด็กชายชนาธิป ชวยดู  ม.3/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 
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7)  การอาน ระดับชั้น ม.ปลาย  
     ผลการแขงขัน เหรียญเงนิ 

(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต)  
นางสาวฟารินดา  สือร ี  ม.4/2 

8)  ทองอาขยานทํานองเสนาะ ระดับช้ัน ม.ตน  
     ผลการแขงขัน เหรียญทอง 
      เด็กหญิงจันจิรา  ตําภู  ม.3/3 
 

9)  ทองอาขยานทํานองเสนาะ ระดับช้ัน ม.ปลาย  
     ผลการแขงขัน เหรียญเงนิ 
     นางสาวพัชรพร ยอดรตัน  ม.5/2 
 

10) คําคม ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 2 คน)  
     ผลการแขงขัน เหรียญทอง 

(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต)  
1. เด็กชายจัฟร่ี ยีแสม   ม.3/1 
2. เด็กชายฐานทัพพ  จุลเอียด ม.3/2 

 

11) คําคม ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
     ผลการแขงขัน เหรียญเงนิ 

1. นางสาวกนกพิชญ  เจะมะ ม.4/4 
2. นางสาวธันยชนก ทองขาวเผือก ม.4/4 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 

 
 
 
 

1)  การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ม.ตน  
(ทีม 5 คน) ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต)  
1. เด็กหญิงเนตรดาว ผสมทรัพย ม.2/1 
2. เด็กหญิงปวีณนุช ศิริอนันตเจริญ ม.2/1 
3. เด็กหญิงวชิรญาณ แบสกุล ม.2/1 
4. เด็กหญิงสัณหวดี เจริญฤทธ์ิ ม.2/1 
5. เด็กหญงิรอวิยานีย ฮะนิง  ม.2/4 

2)  การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ม.ปลาย  
(ทีม 5 คน) ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. นายปยพงศ  สุวรรณกุล  ม.4/1 
2. นายอนุสิษฐ  ชนะสงคราม ม.4/3 
3. นางสาวรูปธรรมา  สุขเนียม ม.4/3 
4. นางสาวกนกพรรณ ล่ิมกุลพงษ ม.4/4 
5. นางสาวกุนดาลินี   อินทรปรีชา ม.4/5 

3)  การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.ตน  
(ทีม 5 คน) ผลการแขงขัน เหรียญเงนิ  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
1. เด็กหญิงสรติา  ปนแกว  ม.2/1 
2. เด็กหญิงอุมาพร  อุนอก  ม.2/1 
3. เด็กหญิงภรณเพชรรัตน  เพชรภาน ม.2/3 
4. เด็กหญิงณชิารีย  ธัญญเกษตร ม.2/4 
5. เด็กหญิงอามาลีนา  วาหะ ม.2/4 

 

4)  การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.ปลาย  
(ทีม 5 คน) ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. นางสาวปญชณิตต   เอ่ียวสกุล ม.5/3 
2. นางสาวกนกพร  แกวหลา ม.5/3 
3. นางสาวภัททิยา   เดชชนินทร  ม.5/3 
4. นางสาวกัญญวรา  เจรญิทรพัย ม.5/3 
5. นางสาวเจณิสตา   เจะเลาะ ม.5/3 

 

5)  เลานิทานคุณธรรม ระดบัช้ัน ม.ตน  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
เด็กหญิงณัฐกานต  อินทรนวล ม.2/1 

 

6)  เลานิทานคุณธรรม ระดบัช้ัน ม.ปลาย  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
นางสาวเสาวลักษณ  บัวพูล  ม.4/3 

 

7)  ภาพยนตรส้ัน ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 5 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง   
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
1. นายรามิล  เชาวพาณิชยเจริญ ม.5/4 
2. นางสาวชุติกาญจน  ถ่ินมาส ม.5/4 
3. นางสาวพิริยา  อนันตชัยวณิช ม.5/4 
4. นางสาววรธิดา   แสงโชต ิ ม.5/3 
5. นายฐิติ  เทพษร   ม.5/2 

 

8)  มารยาทไทย ระดบัชั้น ม.ตน (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
1. เด็กหญิงพิมพณดา  นิธิกรจริวัฒน ม.1/1 
2. เด็กชายภูวฉัตร ขยันดี  ม.1/1 

 
 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
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9)  มารยาทไทย ระดบัชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
1. นางสาวพัชรพร  บุญสวาท  ม.5/2  
2. นายเกียรติกอง กองอุทัยทิพย ม.4/4  

 

10) สวดมนตแปล ระดับช้ัน ม.ปลาย (ทีม 10 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญเงนิ  
1. เด็กหญิงชตุิกาญจน  บญุเก้ือ  ม.1/4  
2. เด็กหญิงปาลติา  กังแฮ  ม.1/1  
3. เด็กหญิงอจัฉราพรรณ  เหมาภรณ ม.1/4  
4. เด็กหญิงภคพร  ปริชาตินนท ม.1/1  
5. เด็กหญิงนุชนก  หมอเล็ก  ม.1/4  
6. เด็กหญิงกิติยา บุญศิริ  ม.1/2  
7. เด็กหญิงวรินทร  อินทรา   ม.1/2  
8. เด็กหญิงกนกกฤษณ  แกววิจติร ม.1/1  
9. เด็กหญิงศศิธร  ปุนอักษรชัย  ม.1/1  
10. เด็กหญิงณัฏฐนรี นราวุฒิพันธ ม.1/1  
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

 

 
 

1)  ตอบปญหาสุขภาพ ระดบัชั้น ม.ตน (ทมี 2 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง 
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
1. เด็กหญิงฌามญิช  ชูวิริทธ์ิพล ม.3/2 
2. เด็กหญิงปาลติา  ศรีริภาพ ม.3/2 

 

2)  ตอบปญหาสุขภาพ ระดบัชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง 
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
1. นางสาวชนานันท  ขุนจันทร ม.4/3 
2. นางสาวเบญญา  อนันตประเสริฐ ม.4/2 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

 

 
 
 
 
 
 

1)  การขับรองเพลงพระราชนิพนธ ระดับช้ัน ม.ตน 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
เด็กหญิงเจตสุภา ศิริพันธุ   ม.1/2 

2)  การแขงขันรวมศิลปสรางสรรค ระดบัช้ัน ม.ตน  
(ทีม 3 คน) ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สงขินี  ม.2/4 
2. เด็กหญิงวิภาวี  มาลีวัด  ม.2/4 
3. เด็กชายอัฟนาน จุลยานนท ม.2/5 

 

3)  การแขงขันรวมศิลปสรางสรรค ระดบัช้ัน ม.ปลาย  
(ทีม 3 คน) ผลการแขงขัน เหรียญทอง 
1. นางสาวกัญญวรา เจริญทรพัย ม.5/3 
2. นางสาวรตพร ละมัยสะอาด ม.5/4 
3. นางสาวเสาวลักษณ ทองเอียด ม.6/2 

 

4)  การแขงขันวาดภาพลายเสนดวยดินสอ  
ระดับชั้น ม.ตน ผลการแขงขัน เหรียญเงนิ  
นางสาวนภัสวรรณ  คงเกลี้ยง  ม.3/3 

 

5)  การแขงขันวาดภาพลายเสนดวยดินสอ  
ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
นางสาววิสัชนา ทิพยสมบัติ   ม.5/3 

 

6)  การแขงขันวาดภาพระบายสี  
ระดับชั้น ม.ตน ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
เด็กชายศิวกร แสงคงทอง  ม.2/3 

 

7)  การแขงขันวาดภาพระบายสี  
ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
นายอนุสิษฐ ชนะสงคราม  ม.4/3  

 

8)  การแขงขันภาพปะติด ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญเงนิ  
1. เด็กหญงิปริยวาท  พรหมน้ําดํา ม.2/1 
2. เด็กหญิงทิพรดา วิชัยดิษฐ ม.2/1 

 

9)  การแขงขันภาพไทยประเพณี  
ระดับชั้น ม.ตน ผลการแขงขัน เหรียญเงนิ  
เด็กหญิงศลิดา  ชูพงศ  ม.1/3 

 

10) การแขงขันภาพไทยประเพณี  
ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแขงขัน เหรียญเงนิ  
นางสาวบิลกิสย  เด็นเบ็น  ม.4/2 

11) การแขงขันวาดภาพลายเสน ระดับช้ัน ม.ตน 
ผลการแขงขัน เหรียญเงนิ  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
นางสาวนดา  ยีมัสซา  ม.3/3 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

กลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
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1)  การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาต ิ
ในทองถ่ิน ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. นางสาวมนสิชา  ชํานาญเวช ม.6/2 
2. นางสาวเสาวลักษณ  ทองเอียด  ม.6/2 
3. นางสาวนฤมล  โรยนรินทร ม.6/3 

 

2)  การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร   
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง  
1. เด็กหญิงธมลวรรณ  โอสถาน ม.3/2 
2. เด็กชายจิณณวัตร  ศรีชุม  ม.3/3 

 

3)  การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร   
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
1. นางสาวบิลกิสย เด็นเบ็น  ม.4/2 
2. นางสาวปริชญา บํารุงเสนา ม.4/4 

 

4)  การตัดตอภาพยนตร ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญเงนิ 
1. นายภูรีทัศน แกวศรี  ม.5/2 
2. นายอาริฟ ศิรวัิฒน  ม.5/2 

 

5)  การออกแบบสิ่งของเครือ่งใชดวยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร ระดับช้ัน ม.ตน (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง 
1. เด็กชายกษิดิ์เดช  สตัยานุมัฏฐ ม.1/2 
2. เด็กหญิงอมรรัตน  ปราณจันทร ม.1/3 

 

6)  การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e- book)  
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญเงนิ 
1. เด็กหญิงชลลดา  เรียบรอย ม.1/3 
2. เด็กหญิงณัฎฐพิชา  ออนคง ม.1/4 

 

7)  การสราง Webpage ประเภท CMS ระดับช้ัน ม.ตน 
     (ทีม 2 คน) ผลการแขงขัน เหรียญทอง 

(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
1. เด็กหญิงเปมิกา  ชายแกว ม.2/2 
2. เด็กชายณัฐกรณ  หนูมโน  ม.2/1 

 

8)  การสราง Webpage ประเภท Web Editor   
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 2 คน) ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. เด็กชายศุภกร  ชวนวัฒนา  ม.3/4 
2. เด็กชายรัตภูมิ  นพพัตร  ม.3/3 

 

9)  การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร   
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขัน เขารวมการแขงขัน  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
1. นายพุทธเทวัญ หย่ังยืนยง ม.6/3 
2. นางสาวดียานา   สันหมุด ม.6/3 

 

10) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร  
ประเภทซอฟตแวร  ระดับช้ัน ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. นายไพสิฐ ศริพัินธุ  ม.5/2 
2. นางสาวพิริยา  อนันตชัยวณิช ม.5/4 
3. นางสาวชุติกาญจน ถ่ินมาส ม.5/4 

 

11) การคนหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร   
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
1. เด็กชายศุภพล  เสนพงษ  ม.3/2 
2. นายชัยปวีณ  ออนเรือง  ม.3/1 

 

12) หุนยนตอัตโนมัติ ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญเงนิ  
(ตวัแทนแขงขนัระดับภาคใต) 
1. นายวุฒิชน  อักโขสุวรรณ  ม.4/1 
2. นายปริญญา  แกวกุล  ม.4/1 
3. นายเกียรติกอง  กองอุทัยทพิย ม.4/4 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพี 
และเทคโนโลย ี


