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   เด็กหญิงนัฐชา แหลํทองค า ม.3/5 (โครงการ Education 
Hub)ไ ด๎รับการพิจารณาคัดเ ลือกเข๎ ารํ วมกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนด๎านวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 30 
กันยายน - 31 ตุลาคม 2557 ณ ประเทศนวิซีแลนด๑ สนับสนุน
โดย สพฐ. 
 
     นางสาวยาสุมิน จิตต๑ปราณี ม.5/2 ได๎รับการพิจารณา
คัดเลือกเข๎ารํวมโครงการแลกเปล่ียนเยาวชน (JENESYS 2.0 
“Japanese Language 9th Batch”) เมื่อวันที่ 13 - 21 
ตุลาคม 2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนโดย ส านักความ 
 สัมพันธ๑ตํางประเทศกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 11 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2557 

 
 
 

ศึกษาดงูานประเทศองักฤษ 

โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนดา้นวิชาการ ภาษาและวฒันธรรม 

 

นายสรยทุธ  หนูเกื้อ ผอ.ร.ร.จ.ภ.สตูล และ นายสมพร ทิศเมือง 
รอง ผอ.ร.ร.จ.ภ.สตูล (ฝ่ายบริหารวิชาการ) ศึกษาดูงานการจัด
การศึกษาส าหรับนัก เรียนผู๎มีความสามารถพิเศษด๎าน
วิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ และเทคโนโลยี 28 ก.ย.- 5 ต.ค. 57 
ณ ประเทศอังกฤษ จัดโดย สวก.สพฐ. รํวมกับ บริติช เคาน๑ซิล 
 British Council Office London 
 British Science Association, London 
 Imperial College London 
 University of Brighton 
 Lampton School London 
 National STEM Centre, University of York 
The Association for Science Education, London  
 Science Museum, London  
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1)  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร๑ ระดับชั้น ม.ต๎น  

(ทีม 3 คน) ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง   
(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
1. เด็กหญิงปาลิตา  กังแฮ  ม.3/1 
2. เด็กหญิงภคพร  ปริชาตินนท๑ ม.3/1 
3. เด็กชายสิรวิชญ๑  เบญจมานนท๑ ม.3/1 

 

2)  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร๑ ระดับชั้น ม.ปลาย  
     (ทีม 3 คน) ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 

(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
1. นางสาวพิชชาภา  ตรียงค๑  ม.6/1 
2. นางสาวพิชญ๑สินี  ไหลพรรณงาม ม.6/1 
3. นายภัคธร  เพียรเดชา  ม.6/2 

 

3)  โครงงานวิทยาศาสตร๑ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.ต๎น (ทีม 3 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 
(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
1. เด็กหญิงกนกกฤษณ๑  แก๎ววิจิตร ม.3/1 
2. เด็กหญิงณัฏฐ๑นรี  นราวุฒิพันธ๑ ม.3/1 
3. เด็กหญิงศศิธร  ปุ่นอักษรชัย ม.3/1 

 

4)  โครงงานวิทยาศาสตร๑ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 
1. นางสาวนัซรียา  สันหละ  ม.6/5 
2. นางสาวฮัซมาวีย๑  หมันเพ็ง ม.6/5 
3. นางสาวอาตีก๏ะห๑  สบูบก  ม.6/5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5)  โครงงานวิทยาศาสตร๑ ประเภทสิ่งประดิษฐ๑ 
ระดับชั้น ม.ต๎น (ทีม 3 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ  
1. เด็กหญิงกาญจนา  สุวาหล า ม.3/2 
2. เด็กหญิงกมลทิพย๑  แซํเลี้ยง ม.3/4 
3. เด็กชายพศวัต  ทองกาวแก๎ว ม.3/4 

 

6)  โครงงานวิทยาศาสตร๑ ประเภทสิ่งประดิษฐ๑ 
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ  
1. นางสาวพรอรุณ  แซํอ๐อง  ม.6/3 
2. นายสุไลมาน  ดือราแม  ม.6/3 
3. นางสาวโรสิตา  ดารีเย๏าะ  ม.6/3 

7)  การแสดงทางวิทยาศาสตร๑ (Science Show)  
ระดบัชั้น ม.ต๎น (ทีม 3 คน)    
ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ 
1. เด็กหญิงชมพูนุช  ชาวสวน ม.2/1  
2. เด็กหญิงภคพร  วงศ๑ผุดผาด ม.2/1 
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ลีลาภัทรพันธุ๑ ม.2/1 

 

8)  การแสดงทางวิทยาศาสตร๑ (Science Show)  
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)    
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 
1. นางสาวเจียรนัย  ศรีสงคราม ม.4/5  
2. นางสาวภัทรวรรณ  ปาละสัน ม.4/1 
3. นางสาวพิชญากร  วัฒนาเนติกุล ม.4/5 

 

9)  ส่ิงประดิษฐ๑ทางวิทยาศาสตร๑ ระดับชั้น ม.ต๎น  
(ทีม 2 คน) ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ 
1. เด็กชายปรเมษฐ๑  สุวรรณโณ ม.2/2 
2. เด็กชายมุฮ๑มีน  มูเก็ม  ม.2/3 

 
 

 

กลุมํสาระการเรยีนรูว๎ทิยาศาสตร๑ 

รางวลัการแขงํขันทกัษะทางวชิาการและความสามารถของนักเรยีน  
ระดบัเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 16 (สงขลา - สตูล) 53 โรงเรยีน 

30 กนัยายน - 2 ตลุาคม 2557  
ณ โรงเรยีนนวมินทราชทูศิ ทกัษณิ จงัหวดัสงขลา 
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10) ส่ิงประดิษฐ๑ทางวิทยาศาสตร๑ ระดับชั้น ม.ปลาย  
      (ทีม 2 คน) ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ 

1. นายกรรปกรณ๑  เอี้ยวเล็ก  ม.5/2 
2. นายฐิติทัศน๑  เดชเดชะ  ม.5/2 

 

11) เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับชั้น ม.ต๎น    
     (ทีม 2 คน) ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ 

1. เด็กชายธนิสร๑พงศ๑  หลีเส็น ม.3/4 
2. เด็กชายพงศภร  ถึงมุสิก  ม.3/4 

 

12) เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับชั้น ม.ต๎น  
(ทีม 2 คน) ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ 
1. เด็กชายชยานันต๑  สุดรักษ๑ ม.3/4  
2. เด็กชายศิรวิชญ๑  แวอาลี  ม.3/4 

 

 ขอแสดงความยินดีด๎วย  
 
 
 

 
 

1)  การแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร๑  
ระดับชั้น ม.ปลาย  
ผลการแขํงขัน เหรยีญทองแดง  
นายวุฒิชน  อักโขสุวรรณ   ม.6/1 
 

2)  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร๑  
ระดับชั้น ม.ต๎น (ทีม 3 คน)   
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง  
(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
1. เด็กหญิงพิมพ๑ลภัส  มุสิกพันธ๑ ม.2/1 

2. เด็กหญิงสริตา  พฤกษเศรษฐ ม.2/1 

3. เด็กหญิงสุดารัตน๑  แซํยําง ม.2/1 

 

3)  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร๑  
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)   
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง  
(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
1. นายจิณณวัตร  ศรีชุม  ม.5/1 
2. นางสาวธนพร  เรืองหิรัญ  ม.5/1 
3. นางสาวนดา  ยีมัสซา  ม.5/1 

 
 
 

 

4)  การแขํงขันสร๎างสรรค๑ผลงานคณิตศาสตร๑  
โดยใช๎โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.ต๎น 
(ทีม 2 คน) ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง  
(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
1. เด็กชายอิฟฟาน  เกปัน  ม.1/3 
2. เด็กชายอธิคม  ยงสุวรรณกุล ม.2/1 

 

5)  การแขํงขันสร๎างสรรค๑ผลงานคณิตศาสตร๑ 
โดยใช๎โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.ปลาย 
(ทีม 2 คน) ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง  
(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
1. นายณัฐนันท๑  มาสินธุ๑  ม.6/1 
2. นายปริญญา  แก๎วกุล  ม.6/1 

 

6)  การแขํงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.ต๎น    
ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ 
เด็กชายชัยวัฒน๑  เต๎งเฉี้ยง   ม.2/1 

 

7)  การแขํงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.ปลาย 
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 
นายสรวิชญ๑  พรหมนวล  ม.6/1 
 

 ขอแสดงความยินดีด๎วย  
 
 
1)  พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
     ระดับชั้น ม.ต๎น ผลการแขํงขัน เหรียญเงนิ   

เด็กหญิงศษณา  มนัสศุภมงคล ม.3/5 
 

2)  พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
     ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ  

นางสาวอานาตี  มําเหล็ม  ม.4/5 
 

3)  Spelling Bee ระดับชั้น ม.ต๎น   
ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ 
เด็กชายวัฟรี  กาเจ   ม.2/5 

 

4)  Spelling Bee ระดับชั้น ม.ปลาย   
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 
นายพงศกร  เยาวพันธุ๑กุล  ม.4/2 
 
 
 

 

กลุมํสาระการเรยีนรูค๎ณติศาสตร๑ 

กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาตํางประเทศ 
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5)  เลํานิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.ต๎น  
ผลการแขํงขัน เหรยีญทองแดง 
เด็กหญิงนดา  ปะดุกา  ม.2/3 

 

6)  เลํานิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.ปลาย  
ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ  
นางสาววาซินี      ใจสมุทร  ม.5/3 

 

7)  Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.ต๎น  
ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ 
เด็กหญิงนัทซี      สุขมาศ  ม.3/5 

 

8)  Multi Skills Competition 
ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 
(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎  
นางสาวฟองชล  แซํเลํา  ม.5/1 

 

9)  ละครส้ันชวนหัว (Skit) ระดับชั้น ม.ต๎น 
(ทีม 5 คน) ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง  
1. เด็กหญิงพัชรพร  โส๏ะหนําย  ม.3/1 
2. เด็กชายธนโชติ  สุขสวัสด์ิ  ม.3/1 
3. เด็กชายธนพัทธ๑  อุทัยรังษี  ม.3/3 
4. เด็กหญิงญามีรา  บิลหมาด  ม.3/3 
5. เด็กหญิงชุติกาญจน๑  บุญเกื้อ  ม.3/4 

 

10)  ละครสั้นชวนหัว (Skit) ระดับชั้น ม.ปลาย 
(ทีม 5 คน) ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง  
1. นายสุพศิน  พฤกษเศรษฐ  ม.4/2 
2. นายณัฐกรณ๑  หนูมโน  ม.4/3 
3. นางสาวณัฐชาญ๑  สุภาพ  ม.4/3 
4. นายสิทธิกร  ทิ้งผอม  ม.4/4 
5. นายศุภกฤษณ๑  เยาด า  ม.5/4 

 

11) ตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ  
      ระดับชั้น ม.ต๎น (ทีม 2 คน)  
      ผลการแขํงขัน เหรียญทอง  

1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  วิพุฑฆิกุลวาทย๑    ม.3/5 
2. เด็กชายเพชรภูม ิ กสุรพ    ม.3/5 

 
 
 
 
 

12) ตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ  
      ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
      ผลการแขํงขัน เหรียญทอง  

1. นางสาววรนิษฐา  ยังมี  ม.5/4 
2. นางสาวอัจฉราวดี  รัชตเศรษฐ๑ ม.5/4 

 

 ขอแสดงความยินดีด๎วย  
 
 
1) การอํานเอาเรื่อง (อํานในใจ) ระดับชั้น ม.ต๎น 
    ผลการแขํงขัน เหรียญทอง 
    (ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
    เด็กหญิงพฤกษา  วิเศษสิงห๑  ม.2/1 
 

2) การอํานเอาเรื่อง (อํานในใจ) ระดับชั้น ม.ปลาย 
    ผลการแขํงขัน เหรียญเงนิ 
    นายพิชัยชิน  วินทะไชย  ม.4/2 
 

3) เรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม.ต๎น  
     ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ 

เด็กหญิงศุภาพิชญ๑  นรากิจ  ม.2/1 
 

4) เรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม.ปลาย  
     ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 

นายปิยพงศ๑  ปานแขวง  ม.5/2 
 

5)  ทํองอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.ปลาย 
     ผลการแขํงขัน เหรยีญทองแดง 
      นางสาวภารด ี จันทร๑เพชร  ม.4/3 
 

6)  แตํงบทร๎อยกรอง กลอนสุภาพ ระดับชั้น ม.ต๎น  
     ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 

(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎  
1. เด็กหญิงชลีกร  จันทร๑แก๎ว  ม.2/1 
2. เด็กหญิงรินรดา  คงคุณ  ม.2/1 

 

7)  หนังสือเลํมเล็ก ระดับชั้น ม.ต๎น (ทีม 3 คน) 
     ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 

1. เด็กหญิงคัคนา  ด๎วงอินทร๑ ม.2/5 
2. เด็กหญิงนันท๑มนัส  ทัพมงคล  ม.2/5 
3. เด็กหญิงพิมพ๑ชนก  ผิวเหลือง ม.3/1 
 ขอแสดงความยินดีด๎วย  
 

กลุมํสาระการเรยีนรูภ๎าษาไทย 
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1)  การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.ต๎น  
(ทีม 5 คน) ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ  
1. เด็กชายศุภวิชญ๑  สุภาพ  ม.2/5 
2. เด็กหญิงวรินทร  อินทรา  ม.3/2 
3. เด็กหญิงวริศรา  รัตนมูสิก ม.3/2 
4. เด็กหญิงคัทลียา  ค ามะณีย๑ ม.3/3 
5. เด็กหญิงแก๎วใจ  บุญเตี่ยว ม.3/3 

 

2)  การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.ต๎น  
(ทีม 5 คน) ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง  
1. นางสาวสุภัสสรา  พิก าพล ม.4/1 
2. นายนํานน้ า  เทพแก๎ว  ม.4/4 
3. นายปฐว ี มรรคาเขต  ม.4/6 
4. นายสุทธิภาคย๑  จุลานุพันธ๑ ม.5/1 
5. นางสาวฉัตรวีร๑  ภัทราภินันท๑ ม.5/1 

 

3)  การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.ต๎น  
(ทีม 5 คน) ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ  
1. เด็กหญิงกวินยา  มานิช  ม.1/2 
2. เด็กหญิงณัฐวศา  อรุณฤกษ๑ ม.1/2 
3. เด็กหญิงวริศรา  วงษ๑น๎อย ม.1/2 
4. เด็กหญิงอโรชา  ทองค า  ม.1/2 
5. เด็กหญิงเพ็ญพรรษา  ทับเทีย่ง ม.1/2 

 

4)  การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.ปลาย  
(ทีม 5 คน) ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 
(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
1. นายคมศร  สุขไสว  ม.5/2 
2. นางสาวจิรัชญา  ชายบุญแก๎ว ม.5/2 
3. นางสาวยาสุมิน  จิตต๑ปราณี ม.5/2 
4. นางสาวพัชชารัศมิ์  กิจพรอนันต๑ ม.5/2 
5. นางสาวนัศรีน  มูนะ  ม.5/6 

 

5)  เลํานิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.ต๎น  
     ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง  
     เด็กชายธรรมนูญ  คงสุวรรณ  ม.1/1 
 
 

6)  เลํานิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.ปลาย  
     ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง  
     นายประภาส  หลุงชุม  ม.4/1 
 

7)  ภาพยนตร๑ส้ัน ระดับชั้น ม.1-ม.6 (ทีม 5 คน) 
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง   
(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
1. นายเมธาสิทธ์ิ  บุญยิ่ง  ม.5/2 
2. นายศุภกร  ชวนวัฒนา   ม.5/3 
3. นางสาวประภาสิริ  ทํามศิริ ม.5/4 
4. นางสาวชญานิศ  ศรุตินันท๑ ม.5/4 
5. นายชัยวัฒน๑  ดีนนุ๎ย  ม.5/6 

 

8)  มารยาทไทย ระดับชั้น ม.ต๎น (ทีม 2 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ 
1. เด็กชายธัญวุฒิ  ภุมรี  ม.2/4 
2. เด็กหญิงโยษิตา  จรียานุวัฒน๑ ม.2/4 

 

9)  มารยาทไทย ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง  
1. นายเกียรติก๎อง ก๎องอุทัยทิพย๑ ม.6/4  
2. นางสาวปิยากร  มุสิกุล  ม.4/3  

 

 ขอแสดงความยินดีด๎วย  
 

 

1)  ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
     ระดับชั้น ม.ต๎น (ทีม 2 คน)  

ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 
1. เด็กหญิงนิชดา  รํวมสุข  ม.3/2 
2. เด็กชายภาณุวัฒน๑  วานิวารงค๑ ม.3/2 

 

2)  ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
     ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน) 

(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 
1. นางสาวฌามิญช๑  ชูวิริทธ์ิพล ม.5/2 
2. นางสาวปาลิตา  ศรีริภาพ ม.5/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมํสาระการเรยีนรูส๎งัคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 

กลุมํสาระการเรยีนรูส๎ขุศึกษาและพลศึกษา 
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3)  การแขํงขันแอโรบิก ระดับ ม.1-6 (ทีม 15 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ 
1. นายณัฐชนน  อโนทัยสถาพร ม.4/2 
2. นายวายุ  บุปผามาศ  ม.4/6 
3. นางสาวปภัสสร  ตันสกุล  ม.5/1 
4. นางสาวแพรวา  ฤทธิศักด์ิ ม.5/2 
5. นางสาวสุดารัตน๑  กาหยี  ม.5/3 
6. นางสาวนลพรรณ  หนํอนิล ม.5/3 
7. นางสาวรักษณาลี  สุขประเสริฐ  ม.5/3 
8. นางสาวแพรพรรณ  โกวิทพิทยาการ  ม.5/3 
9. นายกอฟฟาร๑  ลัดเลีย  ม.5/4 
10. นางสาวซานิยาฮ๑  ราโอบ      ม.5/4 
11. นางสาวญาณิศา  สํงแสง  ม.5/4 
12. นางสาวธัญพิชชา  พุฒสกุล ม.5/5 
13. นางสาวอัญชิสา  คงแก๎ว  ม.5/6 
14. นางสาวปณยา  เส็มสัน  ม.5/6 
15. นางสาวอรัชพร  หมวดสง ม.5/6 
 ขอแสดงความยินดีด๎วย  

 
 
 
 
 

1)  การแขํงขันรวมศิลป์สร๎างสรรค๑ ระดับชั้น ม.ต๎น  
ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ  

     เด็กหญิงศลิดา  ชูพงศ๑  ม.3/3 
 

2)  การแขํงขันรวมศิลป์สร๎างสรรค๑ ระดับชั้น ม.ปลาย  
ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ 

      นายอัฟนาน  จุลยานนท๑  ม.4/6 
 

3)  การแขํงขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.ต๎น  
     ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ  

เด็กหญิงนุชนก  หมอเล็ก  ม.3/4 
 

4)  การแขํงขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.ปลาย    
     ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 

นายอนุสิษฐ๑ ชนะสงคราม  ม.6/3  
 

5)  การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค๑ 
     ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแขํงขัน  เหรยีญทอง 

(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
     นายศิวกร  คงทอง   ม.4/6 
 
 

6)  การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น ระดับชั้น ม.ต๎น  
     ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 

เด็กหญิงหทัยภัทร  ทุํงปรือ  ม.3/1 
 

7) การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น ระดับชั้น ม.ปลาย  
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง  
(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
 นางสาวปริยวาท  พรหมน้ าด า ม.4/4 
 

8)  การขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทหญิง  
     ระดับชั้น ม.ต๎น ผลการแขํงขัน เหรียญทอง 
     (ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
     เด็กหญิงวิชญา  สมบูรณ๑มาก  ม.2/3 
 

9) การขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง 
    ระดับชั้น ม.ต๎น ผลการแขํงขัน เหรียญทองแดง 

 เด็กหญิงจิราลักษณ๑  หมันนาเกลือ ม.1/4 
 

10) การขับร๎องเพลงสากล ประเภทหญิง 
    ระดับชั้น ม.ต๎น ผลการแขํงขัน เหรียญทอง 

(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
 เด็กหญิงภามินี  ด าละเอียด  ม.1/2 
 

11) การขับร๎องเพลงสากล ประเภทหญิง 
    ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 

นางสาวรักษิณา  ยงสุวรรณกุล ม.5/1 
 

12) การขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑ ประเภทชาย   
      ระดับชั้น ม.ต๎น  ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 

(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
เด็กชายอภิรัก  คลายนา   ม.3/2 
 

13) การขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑ ประเภทหญิง   
      ระดับชั้น ม.ต๎น  ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 

(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
เดก็หญิงเจตสุภา  ศิริพันธุ๑   ม.3/2 
 

14) การขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑ ระดับชั้น ม.ปลาย 
ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ 
นางสาวอิสราพร  ศรีสุข   ม.5/3 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมํสาระการเรยีนรูศิ๎ลปะ 
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15) การแขํงขันร าวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.ต๎น 
 ผลการแขํงขัน เหรียญเงนิ 
1. เด็กหญิงเบญญา ภัทรมงคลเขตต๑ ม.2/1 
2. เด็กชายยุทธนา  ทองอินทราช ม.2/2 
3. เด็กชายรุซดี  เหมสลาหมาด ม.2/2 
4. เด็กหญิงศศินิภา  ชนะภัย  ม.2/2 
5. เด็กชายอนุวัฒน๑  แกสมาน ม.3/2 
6. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีชุม  ม.3/2 
7. เด็กชายอาสวาดี  รูปายี  ม.3/3 
8. เด็กหญิงชลลดา เรียบร๎อย  ม.3/3 
 

16) การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ๑ ระดับชั้น ม.ต๎น 
ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ 
1. เด็กหญิงภัทรวดี  อ าภา  ม.2/1 
2. เด็กหญิงณัฐนรี  พัฒนศิริ  ม.2/3 
3. เด็กหญิงพัทธมน  คงใหมํ  ม.2/3 
4. เด็กหญิงชนมล  จีนธาดา  ม.2/4 
5. เด็กหญิงจุฑาธิป  ปุ๋ยพรหม  ม.2/5 
6. เด็กหญิงรวิสรา  นราสฤษฎ๑กุล ม.2/5 
 

17) การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ๑  
      ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแขํงขัน เหรียญเงนิ 

1. นางสาวบัวบูชา  เต็มแก๎ว  ม.4/2 
2. นางสาวอุมาพร  อํุนอก  ม.4/3 
3. นางสาวกัญชพร  ราชสงฆ๑  ม.4/3 
4. นางสาวณัฐธยาน๑  ทองค า  ม.4/3 
5. นางสาวรอวิยานีย๑  ฮะนิง  ม.4/4 
6. นางสาวยศยา  รักษาผล  ม.4/6 
7. นางสาวชลิตา  พัชโรภาส  ม.4/6 
 ขอแสดงความยินดีด๎วย  
 
 

 
 
 

1)  การสร๎างการ๑ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) 
     ระดับชั้น ม.ต๎น (ทีม 2 คน)  
     ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ 
     1. เด็กหญิงรัยฮาน หลีเส็น    ม.1/4 
     2. เด็กหญิงพัทธนันท๑  คณานุรักษ๑ ม.3/1  

 

2)  การออกแบบส่ิงของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรม  
     คอมพิวเตอร๑ ระดับชั้น ม.ต๎น (ทีม 2 คน)  

ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง  
1. เด็กชายพิทักษ๑พล กลํอมพล ม.1/2 
2. เด็กชายกษิด์ิเดช สัตยานุมัฏฐ๑ ม.3/2  

 

3)  การออกแบบส่ิงของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร๑ ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ 
1. นายชัยปวีณ  อํอนเรือง  ม.5/3 
2. นายพีระพล  สุขกาล  ม.5/3 

 

4)  การสร๎างเกมสร๎างสรรค๑จากคอมพิวเตอร๑   
ระดับชั้น ม.ต๎น (ทีม 2 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 
(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
1. เด็กชายภทรกร  นิจจรัลกุล ม.1/1 
2. เด็กชายนบิลอาลี  ปะดุกา ม.3/2 

 

5)  การสร๎างเกมสร๎างสรรค๑จากคอมพิวเตอร๑   
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 
(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
1. นางสาวฮุซนี  สันหมุด  ม.4/6 
2. นางสาวบิลกิสย๑ เด็นเบ็น  ม.6/2 

 

6)  การสร๎างหนังสืออิเล็กทรอนิกส๑ (e- book)  
ระดับชั้น ม.ต๎น (ทีม 2 คน) 
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 

     1. เด็กชายพีรวิชญ๑ นววิภาพันธ๑ ม.2/4 
      2. เด็กชายภูวฉัตร  ขยันดี  ม.3/1 
 

7) การสร๎าง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้น ม.ต๎น 
     (ทีม 2 คน) ผลการแขํงขัน เหรยีญทองแดง 

1. เด็กหญิงนัสรียา  ทิพยานนท๑ ม.2/3 
2. เด็กหญิงเมษยาภรณ๑  เอียดแก๎ว ม.2/3 

 

8)  การสร๎าง Webpage ประเภท Web Editor   
ระดับชั้น ม.ต๎น (ทีม 2 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรียญทองแดง 
1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยอํอนแก๎ว ม.1/2   
2. นางสาวณัฎฐพิชา  อํอนคง ม.3/4 

 

กลุมํสาระการเรยีนรูก๎ารงานอาชพี 
และเทคโนโลย ี
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9)  การสร๎าง Webpage ประเภท Web Editor   
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรียญทอง 
1. นางสาววสนันท๑  ทองนอก ม.5/5 
2. นายสิงหรัฐ  กันหนองผือ  ม.5/5 

 

10)  การสร๎าง Webpage ประเภท Text Editor   
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรียญทอง 
1. นางสาวเปมิกา  ชายแก๎ว  ม.4/2 
2. นางสาวเพ็ญนภา  สงขินี   ม.4/3 

 

11) การเขียนโปรแกรมด๎วยภาษาคอมพิวเตอร๑   
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง  
(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
1. นายชัชพิมุข  หอมชะเอม  ม.6/3 
2. นางสาวภัทราวดี  ชุมดี  ม.6/5 

 

12) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร๑  
ประเภทซอฟต๑แวร๑  ระดับชั้น ม.ต๎น (ทีม 3 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ 
1. เด็กหญิงชนัญชิดา  อยูํทรัพย๑ ม.1/4 
2. เด็กหญิงสรัลพร  ทองบุญ   ม.2/2 
3. เด็กหญิงรุํงพชรกร  โกมลตรี ม.2/3 

 

13) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร๑  
ประเภทซอฟต๑แวร๑  ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง  
1. นางสาวสิริยากร  ก๎องก่ า  ม.4/5 
2. นางสาวปริชญา  บ ารุงเสนา ม.6/4 
3. นางสาวนิสรีน  สานิง  ม.6/6 

 

14) การตัดตํอภาพยนตร๑ ระดับชั้น ม.ปลาย  
      (ทีม 2 คน) ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 

1. นายวรากร  เก๎าเอี้ยน  ม.4/3 
2. นายรัตภูม ิ นพพัตร  ม.5/1 

 

 ขอแสดงความยินดีด๎วย  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑     3  รายการ 
 กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑      4  รายการ 
 กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ2 รายการ 
 กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย         2  รายการ 
 กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ     2  รายการ 
 กลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาฯ        1  รายการ 
 กลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ         6  รายการ 
 กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพฯ  3  รายการ   

รวมทัง้หมด 23 รายการ 
 ขอแสดงความยินดีด๎วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรปุตวัแทนการแขงํขนั ระดบัภาคใต ๎

จดัท าโดย : งานสารสนเทศ 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
โทร. 074-725985 โทรสาร 074-725981 


