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นายอิรฟาน  ปะดุกานายอิรฟาน  ปะดุกานายอิรฟาน  ปะดุกานายอิรฟาน  ปะดุกา  ม.5/6 เป�นตัวแทนประเทศไทย เข�าร�วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเอเอฟเอสเอเอฟเอสเอเอฟเอส    รุ�นที่ 51 

(พ.ศ. 2555-2556) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ดรดรดรดร....สินีนาฏ  ธรรมชาติสินีนาฏ  ธรรมชาติสินีนาฏ  ธรรมชาติสินีนาฏ  ธรรมชาติ ครูผู�สอนวิชาฟ3สิกส4 และหัวหน�ากลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร4 ได�รับการ
พิจารณาคัดเลือกจาก สพฐ. ได�เข�าร�วมโครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
เด็กนักเรียนผู�ที่มีความสามารถพิเศษด�านวิทยาศาสตร4และคณิตศาสตร4 ระหว�างวันที่ 28 กันยายน - 12 ตุลาคม 
2556 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกา 

ป�ที ่ป�ที ่ป�ที ่ป�ที ่8888    ฉบัฉบัฉบัฉบับที ่บที ่บที ่บที ่11 11 11 11 ประจําเดอืนประจําเดอืนประจําเดอืนประจําเดอืน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน 2556255625562556    
โครงการเยาวชน เอเอฟเอส รุ�นท่ีโครงการเยาวชน เอเอฟเอส รุ�นท่ีโครงการเยาวชน เอเอฟเอส รุ�นท่ีโครงการเยาวชน เอเอฟเอส รุ�นท่ี51515151 

โครงการโครงการโครงการโครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพคสัมมนาการพัฒนาศักยภาพคสัมมนาการพัฒนาศักยภาพคสัมมนาการพัฒนาศักยภาพครูรูรูรู 
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โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล    
ผลการประเมินคณุภาพภายนอก ผลการประเมินคณุภาพภายนอก ผลการประเมินคณุภาพภายนอก ผลการประเมินคณุภาพภายนอก รอบสามรอบสามรอบสามรอบสาม    ((((พพพพ....ศศศศ....    2554 2554 2554 2554 ----    2558) 2558) 2558) 2558) จาก สมจาก สมจาก สมจาก สมศศศศ....    

ดีมาก ทุกตัวบ3งช้ีดีมาก ทุกตัวบ3งช้ีดีมาก ทุกตัวบ3งช้ีดีมาก ทุกตัวบ3งช้ี    
        

    

การศกึษาขัน้พ้ืนฐานการศกึษาขัน้พ้ืนฐานการศกึษาขัน้พ้ืนฐานการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน    
((((มธัยมศกึษามธัยมศกึษามธัยมศกึษามธัยมศกึษา))))    

น้าํหนกัน้าํหนกัน้าํหนกัน้าํหนกั    
((((คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน))))    

คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน
ทีไ่ด=ทีไ่ด=ทีไ่ด=ทีไ่ด=    

ระดบัระดบัระดบัระดบั
คณุภาพคณุภาพคณุภาพคณุภาพ    

กลุ่มตัวบ่งชี �พื �นฐาน    
ตวับง่ชี 	ที� 1 ผู้ เรียนมีสขุภาพกายและสขุภาพจิตที�ดี 10.00 9.76 ดีมาก 
ตวับง่ชี 	ที� 2 ผู้ เรียนมีคณุธรรมจริยธรรมและคา่นิยมที�พงึประสงค์ 10.00 9.88 ดีมาก 
ตวับง่ชี 	ที� 3 ผู้ เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งตอ่เนื�อง 10.00 9.93 ดีมาก 
ตวับง่ชี 	ที� 4 ผู้ เรียนคดิเป็น ทําเป็น 10.00 9.90 ดีมาก 
ตวับง่ชี 	ที� 5 ผลสมัฤทธิ:ทางการเรียนของผู้ เรียน 20.00 16.96 ดีมาก 
ตวับง่ชี 	ที� 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที�เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 10.00 10.00 ดีมาก 
ตวับง่ชี 	ที� 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศกึษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับง่ชี 	ที� 8 พฒันาการของการประกนัคณุภาพภายในโดยสถานศกึษาและต้นสงักดั 5.00 4.92 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี �อัตลักษณ์    
ตวับง่ชี 	ที� 9 ผลการพฒันาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ
วตัถปุระสงค์ของการจดัตั 	งสถานศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับง่ชี 	ที� 10 ผลการพฒันาตามจดุเน้นและจดุเดน่ที�สง่ผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี �มาตรการส่งเสริม    
ตวับง่ชี 	ที� 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื�อสง่เสริมบทบาทของสถานศกึษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับง่ชี 	ที� 12 ผลการสง่เสริมพฒันาสถานศกึษาเพื�อยกระดบัมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลิศ ที�สอดคล้องกบัแนวทางการปฏิรูปการศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

รวมคะแนนรวมคะแนนรวมคะแนนรวมคะแนน    100100100100.00.00.00.00    96.3596.3596.3596.35    ดีมากดีมากดีมากดีมาก    
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1)  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร4 ระดับชั้น ม.ต�น  
(ทีม 3 คน) ผลการแข�งขัน เหรยีญทอเหรยีญทอเหรยีญทอเหรยีญทองงงงแดงแดงแดงแดง            
((((ตัตตััตัวแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�วแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�วแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�วแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�)))) 
1. เด็กหญิงต�วนซุไรยา  ตูแวมะ ม.3/5 
2. เด็กชายฟ3กกรี  ตาเดอิน   ม.3/5 
3. เด็กชายอภิสิทธ์ิ  วงศ4ชวลิต ม.3/5 

2)  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร4 ระดับชั้น ม.ปลาย  
     (ทีม 3 คน) ผลการแข�งขัน เหรยีญเงนิ เหรยีญเงนิ เหรยีญเงนิ เหรยีญเงนิ         

1. นายภัคธร  เพียรเดชา  ม.5/2 
2. นายศิรสิทธ์ิ  เหล�าเพชรสกุลชัย ม.6/4 
3. นายอิลเลียส  คลานุรักษ4  ม.6/4 

3)  โครงงานวิทยาศาสตร4 ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.ต�น (ทีม 3 คน)        
ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญเงนิเงนิเงนิเงนิ 
1. เด็กชายนราธิป  หวันมะรัตน4 ม.3/5 
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  พิกําพล ม.3/5 
3. เด็กชายโยฮัน  ฟ3เล�  ม.3/5 

4)  โครงงานวิทยาศาสตร4 ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)        
ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญทองทองทองทอง 
1. นางสาวชมพูนุช  ชูเล่ือน  ม.6/3 
2. นางสาวนภัสสร  ตันสกุล  ม.6/3 
3. นางสาวเจณิสตา  เจะเลาะ ม.6/3 

5)  โครงงานวิทยาศาสตร4 ประเภทส่ิงประดิษฐ4 
ระดับชั้น ม.ต�น (ทีม 3 คน)        
ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญทองทองทองทอง  
((((ตวัแทนแข�งขัตวัแทนแข�งขัตวัแทนแข�งขัตวัแทนแข�งขันระดบัภาคใต�นระดบัภาคใต�นระดบัภาคใต�นระดบัภาคใต�)))) 
1. เด็กหญิงณิชยา  แก�นสุวรรณ ม.3/1 
2. เด็กหญิงศรุดา  จินดาผล  ม.3/1 

3. เด็กหญิงอภิญญา  ธนิกมงคลกุล ม.3/1 
 
 

6)  การแสดงทางวิทยาศาสตร4 (Science Show)  
ระดับชั้น ม.ต�น (ทีม 3 คน)             
ผลการแข�งขัน เหรยีญทอเหรยีญทอเหรยีญทอเหรยีญทองงงง 
1. เด็กหญิงณัฐกานต4  อินทร4นวล ม.3/1  
2. เด็กชายรวีวัฒน4  สําเภานิล ม.3/2 
3. เด็กหญิงอุมาพร  อุ�นอก  ม.3/1 

7)  การแสดงทางวิทยาศาสตร4 (Science Show)  
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)             
ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญเงนิเงนิเงนิเงนิ 
1. นางสาวชวัลนุช  ลําโป  ม.4/2  
2. นางสาวฟารีดา  ขาวเขาใคร ม.4/4 
3. นางสาวไอรดา  ตรียงค4  ม.4/2 

8)  ส่ิงประดิษฐ4ทางวิทยาศาสตร4 ระดับชั้น ม.ต�น  
(ทีม 2 คน)    ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญทองทองทองทอง  
1. เด็กชายมุฮ4มีน  มูเก็ม  ม.1/3 
2. เด็กชายอากิล  แวมามะ  ม.1/1 

9)  ส่ิงประดิษฐ4ทางวิทยาศาสตร4 ระดับชั้น ม.ปลาย  
     (ทีม 2 คน)    ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญเงนิเงนิเงนิเงนิ 

1. นายฟุรกอน  อุเซ�ง  ม.5/6 
2. นายภรัณยู  สุดสาย  ม.5/6 

10) เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับชั้น ม.ต�น    
     (ทีม 2 คน) ผลการแข�งขัน เเเเข�าร�วมข�าร�วมข�าร�วมข�าร�วม  

1. เด็กชายธนาคม  เจ�ยจู  ม.3/1 
2. เด็กชายนราคินทร4  วงษ4น�อย ม.3/1 

11) เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับชั้น ม.ต�น  
(ทีม 2 คน)    ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญเงนิเงนิเงนิเงนิ    
((((ตวัแทนแข�งขนัรตวัแทนแข�งขนัรตวัแทนแข�งขนัรตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ะดบัภาคใต�ะดบัภาคใต�ะดบัภาคใต�)))) 
1. เด็กชายกันตพงศ4  ศรีบุตรตา ม.3/1  
2. เด็กชายคีตะรวี  ไชยโยธา  ม.3/6 

 

กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร4กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร4กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร4กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร4    

รางวลัรางวลัรางวลัรางวลัการแข�งขันทักษะทางวชิาการและความสามารถของนักเรยีน การแข�งขันทักษะทางวชิาการและความสามารถของนักเรยีน การแข�งขันทักษะทางวชิาการและความสามารถของนักเรยีน การแข�งขันทักษะทางวชิาการและความสามารถของนักเรยีน     
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16161616    ((((สงขลาสงขลาสงขลาสงขลา    ----    สตูล สตูล สตูล สตูล 54 54 54 54 โรงเรยีนโรงเรยีนโรงเรยีนโรงเรยีน))))    

5555    ----    7777    กนัยายน กนัยายน กนัยายน กนัยายน 2556255625562556    ณ โรงเรยีนณ โรงเรยีนณ โรงเรยีนณ โรงเรยีนหาดใหญ�วทิยาลัยหาดใหญ�วทิยาลัยหาดใหญ�วทิยาลัยหาดใหญ�วทิยาลัย    
โรงเรยีนโรงเรยีนโรงเรยีนโรงเรยีนหาดใหญ�วทิยาลัยสมบูรณ4กลุกนัยา  โรงเรยีนหาหาดใหญ�วทิยาลัยสมบูรณ4กลุกนัยา  โรงเรยีนหาหาดใหญ�วทิยาลัยสมบูรณ4กลุกนัยา  โรงเรยีนหาหาดใหญ�วทิยาลัยสมบูรณ4กลุกนัยา  โรงเรยีนหาดใหญ�รฐัประชาสรรค4ดใหญ�รฐัประชาสรรค4ดใหญ�รฐัประชาสรรค4ดใหญ�รฐัประชาสรรค4 
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12) เครื่องบินเล็กบังคับด�วยวิทยุ ระดับชั้น ม.ปลาย  
(ทีม 3 คน)    ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญทองแดงทองแดงทองแดงทองแดง 
1. นายกันตพล  มานิช  ม.5/2  
2. นายพิชชากร  อ�องหลี  ม.5/6 
3. นายภากร  สมภู   ม.5/4 
☺ ขอแสดงความยินดีด�วย ☺    

 
 
 

 
 

1)  การแข�งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร4 
ระดับชั้น ม.ต�น ผลการแข�งขัน เข�าร�วม เข�าร�วม เข�าร�วม เข�าร�วม     
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�)))) 
เด็กชายจิรสิทธ์ิ  บูรณถาวรสม  ม.3/5 

2)  การแข�งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร4  
ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแข�งขัน     
เหรียญทองแดง เหรียญทองแดง เหรียญทองแดง เหรียญทองแดง ((((ตวัแทนแข�งขนัระดัตวัแทนแข�งขนัระดัตวัแทนแข�งขนัระดัตวัแทนแข�งขนัระดับภาคใต�บภาคใต�บภาคใต�บภาคใต�))))    
นายวุฒิชน  อักโขสุวรรณ   ม.5/1 

3)  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร4  
ระดับชั้น ม.ต�น (ทีม 3 คน)         
ผลการแข�งขัน เหรยีญทอเหรยีญทอเหรยีญทอเหรยีญทอง ง ง ง     
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�)))) 
1. เด็กหญิงกนกกฤษณ4  แก�ววิจิตร ม.2/1 
2. เด็กหญิงปาลิตา  กังแฮ  ม.2/1 
3. เด็กหญิงภคพร  ปริชาตินนท4  ม.2/1 

4)  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร4  
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)         
ผลการแข�งขัน เหรยีญทอเหรยีญทอเหรยีญทอเหรยีญทอง ง ง ง     
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�)))) 
1. นางสาวพิชญ4สินี  ไหลพรรณงาม ม.5/1 
2. นางสาววิยดา  บุญรัตน4  ม.5/1 
3. นางสาวสุชาดา  เจนกุลประสูตร ม.5/1 

5)  การแข�งขันสร�างสรรค4ผลงานคณิตศาสตร4  
โดยใช�โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.ต�น (ทีม 2 คน) 
ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทอง        
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�))))    
1. เด็กชายสมาธิ  ผิวเหลือง  ม.3/3 
2. เด็กชายอธิวัฒน4  แดงเอียด ม.3/5 

 
 

6)  การแข�งขันสร�างสรรค4ผลงานคณิตศาสตร4 
โดยใช�โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน) 
ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญทอทอทอทอง ง ง ง     
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�)))) 
1. นายณัฐนันท4  มาสินธุ4  ม.5/1 
2. นายปริญญา  แก�วกุล  ม.5/1 

7)  การแข�งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.ต�น          
ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทอง    
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�)))) 
เด็กชายชัยวัฒน4  เต�งเฉ้ียง   ม.1/1 

8)  การแข�งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.ปลาย 
ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทอง  
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�)))) 
นายสรวิชญ4  พรหมนวล  ม.5/1 

9) การแข�งขัน A MATH ระดับชั้น ม.ต�น (ทีม 2 คน)  
ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญทองทองทองทอง  
1. เด็กชายพชรพล  อโศกสกุล  ม.3/3 
2. เด็กชายอรรถพล  ชูมาปาน ม.3/3 

10) การแข�งขัน A MATH ระดับชั้น ม.ปลาย  
ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญทองทองทองทอง   

                    นายศราวุธ  ปาติง   ม.5/1 
11) ซูโดกุ ระดับชั้น ม.ต�น ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญทองทองทองทอง   

    ((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�)))) 
 เด็กชายพิชเยศ  พัชโรภาส  ม.3/5 

12) ซูโดกุ ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแข�งขัน เหรียญเหรียญเหรียญเหรียญทองทองทองทอง   
    ((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�)))) 
 นางสาวลลิตา  อภิสรพาณิชย4 ม.4/1 
 ☺ ขอแสดงความยินดีด�วย ☺    

 
 

1)  พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
     ระดับชั้น ม.ต�น ผลการแข�งขัน เหรียญทอง เหรียญทอง เหรียญทอง เหรียญทอง         

เด็กหญิงบัวบูชา  เต็มแก�ว  ม.3/6 
2)  พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
     ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแข�งขัน เหรยีญเงนิเหรยีญเงนิเหรยีญเงนิเหรยีญเงนิ        

นางสาวฟองชล  แซ�เล�า  ม.4/1 
 
 

กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตคณิตคณิตคณิตศาสตร4ศาสตร4ศาสตร4ศาสตร4    

กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศภาษาต�างประเทศภาษาต�างประเทศภาษาต�างประเทศ    
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3)  Spelling Bee ระดับชั้น ม.ต�น   
ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญเงนิเงนิเงนิเงนิ    
เด็กหญิงพัทธนันท4  คณานุรักษ4 ม.2/1 

4)  เล�านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.ต�น  
ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญเงนิเงนิเงนิเงนิ 
เด็กชายรุซดี  เหมสลาหมาด  ม.1/2 

5)  เล�านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.ปลาย  
ผลการแข�งขัน เหรยีญเงนิเหรยีญเงนิเหรยีญเงนิเหรยีญเงนิ     
นายเมธาสิทธ์ิ  บุญย่ิง  ม.4/2 

6)  Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.ต�น  
ผลการแข�งขัน เหรยีเหรยีเหรยีเหรยีญญญญเงนิเงนิเงนิเงนิ 
เด็กหญิงฮัซนาห4  สะหมัดหานาย ม.3/4 

7)  Multi Skills Competition 
ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองแดงแดงแดงแดง         
นายเสฎฐวุฒิ  เหล�าที  ม.5/6 

8)  ละครส้ันชวนหัว (Skit) ระดับชั้น ม.ต�น 
(ทีม 5 คน) ผลการแข�งขัน เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง     
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�))))  
1. เด็กชายณัฐกรณ4  หนูมโน  ม.3/1 
2. เด็กชายณัฐปคัลภ4  จันทร4พงษ4 ม.3/6 
3. เด็กชายภานุภัทร  ชัยแก�ว ม.3/4 
4. เด็กชายวาริส  หมันเบ็ญหมัด ม.3/4 
5. เด็กชายสุพศิน  พฤกษเศรษฐ ม.3/6 

9)  ละครส้ันชวนหัว (Skit) ระดับชั้น ม.ปลาย 
(ทีม 5 คน) ผลการแข�งขัน เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง     
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�))))  
1. นางสาวณิชกานต4  ทัพชัยยุทธ ม.4/4 
2. นางสาวนัทธมน  เกล้ียงทอง ม.5/4 
3. นางสาวพิชามญช4  เกียรติธนภูษิต ม.5/5 
4. นางสาวรูปธรรมา  สุขเนียม ม.5/3 
5. นายศุภกฤษณ4  เยาดํา  ม.4/4 

10) ตอบปjญหาอาเซียน ASEAN QUIZ  
      ระดับชั้น ม.ต�น (ทีม 2 คน)  
      ผลการแข�งขัน เหรียญทอง เหรียญทอง เหรียญทอง เหรียญทอง  

1. เด็กชายชานนท4  กาบูลย4  ม.3/6 
2. เด็กหญิงมนต4นภา  เศรษฐสุข ม.3/4 

 
 

11) Crossword Competition 
ระดับชั้น ม.ต�น (ทีม 2 คน)  
ผลการแข�งขัน เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง     
1. เด็กชายกานตพงศ4  คุปตาสา ม.1/4 
2. เด็กชายมุซิน  มาลินี  ม.1/3 
☺ ขอแสดงความยินดีด�วย ☺ 

 
 
1)  คําคม ระดับชั้น ม.ต�น (ทีม 2 คน)  
     ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญเงนิเงนิเงนิเงนิ 

1. เด็กชายณภัทร  พิศาลสุทธิกุล ม.1/1 
2. เด็กชายภูมนัทธ4  เด�นบุรณะ ม.1/2 

 

2) คําคม ระดับชั้น ม.ปลาย   
     ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญทองทองทองทอง    
     นางสาวกนกพิชญ4  เจqะมะ  ม.5/4 
3)  การอ�าน ระดับชั้น ม.ต�น  
     ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญเงนิเงนิเงนิเงนิ 
     เด็กชายนิติธร  เวชสิทธ์ิ  ม.3/5 
4)  การอ�าน ระดับชั้น ม.ปลาย  
     ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญทองแดงทองแดงทองแดงทองแดง    

นางสาวฟารินดา  สือรี  ม.5/2 
5)  เรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม.ปลาย  
     ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญเงนิเงนิเงนิเงนิ    

นางสาวกนกวรรณ  พงศ4สวัสด์ิ ม.6/2 
6)  ท�องอาขยานทํานองเสนาะ ระดับชั้น ม.ต�น  
     ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญเงนิเงนิเงนิเงนิ 
      เด็กหญิงพัทธมน  คงใหม�  ม.1/3 
7)  ท�องอาขยานทํานองเสนาะ ระดับชั้น ม.ปลาย  
     ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญเงนิเงนิเงนิเงนิ 

((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�))))     
     นางสาวศุภนิดา  เมืองกเสม  ม.5/3 
8)  สุนทรพจน4 ระดับชั้น ม.ต�น         

ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทอง  
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�))))     
เด็กหญิงศศินา  ทองขาว   ม.2/3 

 
 

กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทย    
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9)  สุนทรพจน4 ระดับชั้น ม.ปลาย         
ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทอง  
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�))))     
นายคมสัน  ลิมปมาศ   ม.5/1 

10) แต�งบทร�อยกรอง กาพย4ยานี 11  
      ระดับชั้น ม.ต�น (ทีม 2 คน) 
      ผลการแข�งขัน เหรียญเหรียญเหรียญเหรียญเงนิเงนิเงนิเงนิ 

((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�))))     
1. เด็กหญิงมัญชรี  เส็นบัตร  ม.3/5 
2. นางสาวอาลดา  ชาตรีวงศ4 ม.3/5 

11)  แต�งบทร�อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท4  
      ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน) 
      ผลการแข�งขัน เหรียญทองเหรียญทองเหรียญทองเหรียญทอง 

1. นางสาวศรสวรรค4  บุตรแสง ม.4/5 
2. นางสาวอัจฉรา  ศรีมะหันรวย ม.4/5 

 

☺ ขอแสดงความยินดีด�วย ☺ 
 

 
 
 

1)  การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.ต�น  
(ทีม 5 คน) ผลการแข�งขัน เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง     
1. เด็กหญิงภรณ4เพชรรัตน4  เพชรภาน ม.3/3 
2. เด็กหญิงวชิรญาณ4 แบ�สกุล ม.3/1 
3. เด็กหญิงสริตา  ป3rนแก�ว  ม.3/1 
4. เด็กหญิงอามาลีน�า  วาหะ ม.3/4 
5. เด็กหญิงเนตรดาว ผสมทรัพย4 ม.3/1 

 

2)  การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.ต�น  
(ทีม 5 คน) ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทอง        
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�)))) 
1. เด็กหญิงกิรณา  เภาจ๋ี  ม.3/4 
2. เด็กหญิงชิษณุชา  ชํานาญ  ม.3/2 
3. เด็กหญิงณัฐมน  กิจจาสวัสด์ิ ม.3/4 
4. เด็กหญิงนุสรียา  นุ�ยเด็น  ม.3/4 
5. เด็กหญิงรอวิยานีย4  ฮะนิง ม.3/4 

3)  การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.ปลาย  
(ทีม 5 คน) ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทอง        
1. นายคมศร  สุขไสว  ม.4/2 
2. นางสาวจิรัชญา  ชายบุญแก�ว ม.4/2 

3. นางสาวนัศรีน  มูนะ   ม.4/6 
4. นางสาวพัชชารัศม์ิ  กิจพรอนันต4 ม.4/2 
5. นางสาวยาสุมิน  จิตต4ปราณี ม.4/2 

4)  ภาพยนตร4ส้ัน ระดับชั้น ม.1-ม.6 (ทีม 5 คน) 
ผลการแข�งขัน เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง         
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาตวัแทนแข�งขนัระดบัภาตวัแทนแข�งขนัระดบัภาตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�คใต�คใต�คใต�)))) 
1. นายชัยวัฒน4  ดีนนุ�ย  ม.4/6 
2. นางสาวรวินันท4  ตันติวุฒิพงศ4 ม.5/2 
3. นายอิรฟาน  ปะดุกา  ม.5/6 
4. นางสาวเบญจวรรณ  เพชรสังข4 ม.5/2 
5. นางสาวเสาวลักษณ4  บัวพูล ม.5/3 

5)  เล�านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.ต�น  
ผลการแข�งขัน เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง     
เด็กหญิงชมพูนุช  ชาวสวน  ม.1/1 

6)  เล�านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.ปลาย  
ผลการแข�งขัน เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง     
นางสาววันสุข  นกหมุด  ม.6/2 

7)  มารยาทไทย ระดับชั้น ม.ต�น (ทีม 2 คน)  
ผลการแข�งขัน เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง     
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�)))) 
1. เด็กหญิงพิมพ4ณดา  นิธิกรจิรวัฒน4 ม.2/1 
2. เด็กชายภูวฉัตร ขยันดี  ม.2/1 

8)  มารยาทไทย ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแข�งขัน เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง     
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�)))) 
1. นางสาวปรียานุช  แซ�พ�าง  ม.5/5  
2. นายเกียรติก�อง ก�องอุทัยทิพย4 ม.5/4  
☺ ขอแสดงความยินดีด�วย ☺    
    

 

 
 

1)  ตอบปjญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
     ระดับชั้น ม.ต�น (ทีม 2 คน)  

ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทอง    
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�)))) 
1. เด็กชายฟารุต  ตอแลมา  ม.3/3 
2. เด็กหญิงเคียงชนก  ยะโกบ ม.3/3 

 
 

กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา สังคมศึกษา สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
ศาสนาศาสนาศาสนาศาสนา    และวัฒนธรรมและวัฒนธรรมและวัฒนธรรมและวัฒนธรรม    

กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา    
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2)  ตอบปjญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
     ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน) 

ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญทองทองทองทอง    
1. นางสาวชนานันท4  ขุนจันทร4 ม.5/3 
2. นางสาวเบญญา  อนันตประเสริฐ ม.5/2 
☺ ขอแสดงความยินดีด�วย ☺    

 

 
 
 
 
 

1)  การแข�งขันรวมศิลปtสร�างสรรค4 ระดับชั้น ม.ต�น  
ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทอง     
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�)))) 

      เด็กชายอัฟนาน จุลยานนท4  ม.3/5 
2)  การแข�งขันรวมศิลปtสร�างสรรค4 ระดับชั้น ม.ปลาย  

ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทอง    
      นางสาวรตพร ละมัยสะอาด  ม.6/4 
3)  การแข�งขันวาดภาพระบายสี  

ระดับชั้น ม.ต�น ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทอง     
เด็กชายศิวกร แสงคงทอง  ม.3/3 

4)  การแข�งขันวาดภาพระบายสี  
ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทอง    
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�)))) 
นายอนุสิษฐ4 ชนะสงคราม  ม.5/3  

5)  การแข�งขันเขียนภาพไทยประเพณ ี 
ระดับชั้น ม.ต�น ผลการแข�งขัน เหรยีญทองแดงเหรยีญทองแดงเหรยีญทองแดงเหรยีญทองแดง     
เด็กหญิงศลิดา  ชูพงศ4  ม.2/3 

6)  การแข�งขันเขียนภาพไทยประเพณ ี 
ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแข�งขัน เหรยีญทองแดงเหรยีญทองแดงเหรยีญทองแดงเหรยีญทองแดง     
นายนัฐวุฒิ  หนูพุ�ม   ม.6/3 

7)  การแข�งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค4 
     ระดับชั้น ม.ต�น ผลการแข�งขัน  เหรยีญทองแดงเหรยีญทองแดงเหรยีญทองแดงเหรยีญทองแดง 
     เด็กหญิงกันตยา  มีกว�าน  ม.1/2 
8)  การแข�งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค4 
     ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแข�งขัน  เหรยีญทอเหรยีญทอเหรยีญทอเหรยีญทองงงง    

((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�)))) 
     นางสาวนดา  ยีมัสซา  ม.4/1 
 
 

9)  การแข�งขันวาดภาพลายเส�น  
ระดับชั้น ม.ต�น ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทอง    
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�)))) 
เด็กหญิงปริยวาท  พรหมน้ําดํา ม.3/1 

10) การแข�งขันวาดภาพลายเส�น 
 ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแข�งขัน เหรียญทองเหรียญทองเหรียญทองเหรียญทอง     
 นางสาววิสัชนา ทิพย4สมบัติ   ม.6/3 

 

11) การขับร�องเพลงไทยลูกทุ�ง ระดับชั้น ม.ต�น 
      ผลการแข�งขัน เหรียญทองเหรียญทองเหรียญทองเหรียญทอง 

 เด็กหญิงปาริฉัตร  ชูนวล  ม.3/1 
12) การขับร�องเพลงพระราชนิพนธ4 ระดับชั้น ม.ต�น 

ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทอง    
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�)))) 
เด็กหญิงเจตสุภา ศิริพันธุ4   ม.2/2 
☺ ขอแสดงความยินดีด�วย ☺    
    

    
 

 

1)  การสร�างการ4ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) 
     ระดับชั้น ม.ต�น (ทีม 2 คน)     
     ผลการแข�งขัน เหรยีญเงนิเหรยีญเงนิเหรยีญเงนิเหรยีญเงนิ 

1. เด็กชายพงศกร  แก�วมณี  ม.3/2 
2. เด็กชายวรากร  เก�าเฮี้ยน  ม.3/1 

2)  การออกแบบส่ิงของเครื่องใช�ด�วยโปรแกรม  
     คอมพิวเตอร4 ระดับชั้น ม.ต�น (ทีม 2 คน)        

ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทอง     
1. เด็กชายกษิด์ิเดช  สัตยานุมัฏฐ4 ม.2/2 
2. เด็กชายณัฐภัทร  บุญเรืองขาว ม.2/3 

3)  การออกแบบส่ิงของเครื่องใช�ด�วยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร4 ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)        
ผลการแข�งขัน เหรยีญเงนิเหรยีญเงนิเหรยีญเงนิเหรยีญเงนิ    
1. นายพีระพล  สุขกาล  ม.4/3 
2. นายรัตภูมิ  นพพัตร  ม.4/1 

 
 
 
 

กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะศิลปะศิลปะศิลปะ    

กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชพีการงานอาชพีการงานอาชพีการงานอาชพี    
และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีและเทคโนโลยีและเทคโนโลยี    
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4)  การสร�างเกมสร�างสรรค4จากคอมพิวเตอร4   
ระดับชั้น ม.ต�น (ทีม 2 คน)        
ผลการแข�งขัน เหรยีญทอเหรยีญทอเหรยีญทอเหรยีญทองงงงแดงแดงแดงแดง        
1. เด็กชายนบิลอาลี  ปะดุกา ม.2/2 
2. เด็กชายพิชยมงคล  นระโต ม.3/2 

5)  การสร�างเกมสร�างสรรค4จากคอมพิวเตอร4   
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)        
ผลการแข�งขัน เหรยีญเงนิเหรยีญเงนิเหรยีญเงนิเหรยีญเงนิ    
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�))))    
1. นางสาวบิลกิสย4 เด็นเบ็น  ม.5/2 
2. นางสาวปริชญา บํารุงเสนา ม.5/4 

6)  การสร�างหนังสืออิเล็กทรอนิกส4 (e- book)  
ระดับชั้น ม.ต�น (ทีม 2 คน)    
ผลการแข�งขัน เหรยีญทองแดงเหรยีญทองแดงเหรยีญทองแดงเหรยีญทองแดง    
1. เด็กชายพชรพล  มณีรัตนโชติ ม.3/2 
2. เด็กชายศิริวัฒน4  ไชยสุวรรณ ม.3/2 

7)  การสร�าง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้น ม.ต�น 
     (ทีม 2 คน)    ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทอง    

((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�))))    
1. เด็กหญิงนัสรียา  ทิพยานนท4 ม.1/3 
2. เด็กหญิงเปมิกา  ชายแก�ว ม.3/2 

8)  การสร�าง Webpage ประเภท Web Editor   
ระดับชั้น ม.ต�น (ทีม 2 คน)    ผลการแข�งขัน เหรียญทองเหรียญทองเหรียญทองเหรียญทอง    
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�))))    
1. เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณธาดา  ม.3/2 
2. เด็กชายสารัช  ศรีสุวรรณ4  ม.3/1 

9)  การสร�าง Webpage ประเภท Web Editor   
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)     
ผลการแข�งขัน เหรียญทองเหรียญทองเหรียญทองเหรียญทอง    
1. นางสาววสนันท4  ทองนอก ม.4/5 
2. นายสิงหรัฐ  กันหนองผือ  ม.4/5 

10)  การสร�าง Webpage ประเภท Text Editor   
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)     
ผลการแข�งขัน เหรียญทองเหรียญทองเหรียญทองเหรียญทอง    
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�))))    
1. นางสาวถุงเพชร  ทิมเปzย  ม.5/2 
2. นายธรรมรัตน4  สังขจินดา ม.5/5 

 

11) การเขียนโปรแกรมด�วยภาษาคอมพิวเตอร4   
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)        
ผลการแข�งขัน เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง     
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�))))    
1. นางสาวภัทราวดี  ชุมดี  ม.5/5 
2. นายไพสิฐ  ศิริพันธุ4  ม.6/2 

12) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร4  
ประเภทซอฟต4แวร4  ระดับชั้น ม.ต�น (ทีม 3 คน)        
ผลการแข�งขัน เหรยีญทองแดงเหรยีญทองแดงเหรยีญทองแดงเหรยีญทองแดง    
1. เด็กหญิงณัฏฐพิชา  อ�อนคง ม.2/4 
2. เด็กหญิงรุ�งพชรกร  โกมลตรี ม.1/3 
3. เด็กหญิงอมรรัตน4  ปราณจันทร4 ม.2/3 

13) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร4  
ประเภทซอฟต4แวร4  ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)        
ผลการแข�งขัน เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง     
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�))))    
1. นางสาวทวิสรา  แซ�ล่ิม  ม.6/4 
2. นายธนิสร  กังวานสกล  ม.6/4 
3. นางสาววัลย4ลิกา  กาละวรรณ ม.6/4 

14) การตัดต�อภาพยนตร4 ระดับชั้น ม.ปลาย  
      (ทีม 2 คน)    ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญทองทองทองทอง 

1. นายชัยปวีณ  อ�อนเรือง  ม.4/3 
2. นายศุภกร  ชวนวัฒนา  ม.4/3 

15) หุ�นยนต4อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.ต�น (ทีม 3 คน)        
ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทอง    
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�ตวัแทนแข�งขนัระดบัภาคใต�))))    
1. เด็กชายณภัทร  ตระการกิจนุกูล ม.1/3 
2. เด็กชายภูมิ  อาจณรงค4  ม.1/3 
3. เด็กชายศุภณัฐ  ขจรเจริญกุล ม.1/3 

16) หุ�นยนต4อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)        
ผลการแข�งขัน เหรยีญเงนิเหรยีญเงนิเหรยีญเงนิเหรยีญเงนิ    
1. นายกรรปกรณ4  เอ้ียวเล็ก  ม.4/2 
2. นายจิราวัฒน4  นัยกองศิริ  ม.5/6 
3. นายรัฐธนนท4  นิธิกรจิรวัฒน4 ม.5/6  
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