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1) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 
    (ทีม 3 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง 
    (ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 

1. เด็กชายฮาริซ  วารีรัตน์  ม.3/1 
2. เด็กหญิงฮุสนา อุเจ๊ะ  ม.3/3 
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา กุลโรจนสิริ ม.3/1 

2) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 
    (ทีม 3 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง 

(ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 
1. นายธาม   เลี้ยงพันธุ์สกุล  ม.6/1 
2. นายณัฐชนน  อโนทัยสถาพร ม.6/2 
3. นางสาวมุซีรา  ยาประจันทร์ ม.6/3 

3) การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
    ม.ต้น (ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญเงนิ 

1. เด็กหญิงนริสา  ดือราแม  ม.3/3 
2. เด็กหญิงพนิดา  สมภู  ม.3/3 

4) การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
    ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  ผลการแข่งขัน เหรยีญทองแดง 

1. นายมุฮ์มีน  มูเก็ม  ม.5/5 
2. นายอัดนาน  นาคสง่า  ม.5/2 
 
 

 

5) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
    ม.ต้น (ทีม 3 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญเงนิ 

1. เด็กหญิงโชโกะ โยธี  ม.3/2 
2. เด็กหญิงอภิชญา ด ารงรักษ์ ม.3/2 
3. เด็กหญิงอรัชพร วารีคาม  ม.3/2 

6) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง     
    ม.ปลาย (ทีม 3 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง 

(ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 
1. นางสาวนัตฐิกานต์  ชูเงิน  ม.6/3 
2. นางสาวนัตฐิญา  ชูเงิน  ม.6/3 
3. นายภาณุวัฒน์  กลับเนียม ม.6/3 

7) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท  
    ส่ิงประดิษฐ์ ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
    ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 

1. นายชามิล  ด าสมุทร  ม.5/4 
2. นายมุซิน  มาลินี   ม.5/4 
3. นายปาณัสม์  ชินทอง  ม.5/4 

8) การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science   
    Show) ม.ปลาย ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง 

(ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 
1. นางสาวนัสญามีย์  ด าเต๊ะ ม.5/4 
2. นายธนกฤต  ชิณพงษ์  ม.5/3 
3. นางสาวอมลธีรา  สารบัญ ม.5/5 

ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 11 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2560 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

รางวลัการแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการและความสามารถของนกัเรยีน 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรยีน ครัง้ที ่67 ปกีารศึกษา 2560   

ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 (สงขลา - สตูล)  
17 - 19 ตุลาคม 2560  

ณ โรงเรยีนหาดใหญว่ทิยาลยั 2 อ าเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา 
 

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
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9) การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D)    
    ปล่อยอิสระ ม.ต้น (ทีม 2 คน)  
    ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง 

1. เด็กหญิงนาฏศิลป์  ภู่สกุล  ม.3/4 
2. นางสาวนุชชิสา  ชูอ่อน  ม.3/4 

10) การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน   
     ปล่อยอิสระ ม.ต้น (ทีม 2 คน)  
     ผลการแข่งขัน เหรยีญทองแดง 

1. เด็กชายชัชพล ด ากระบี่  ม.3/3 
2. เด็กชายณภัทร เวลาดี  ม.2/4 

 

       ขอแสดงความยินดีด้วย  
 
 

 

1) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น 
    ผลการแข่งขัน เหรียญทอง   
    (ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 

เด็กหญิงตัสนีม  มู่เก็ม  ม.3/1 
2) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
    ผลการแข่งขัน เหรียญทอง   

นางสาวยัสมิน  ตาพา  ม.6/1 
3) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง 
    ทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น 
    (ทีม 3 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง   
    (ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 

1. เด็กหญิงอัญรัตน์  สุจริต  ม.2/1 
2. เด็กหญิงบัซลาอ์  ศิริพัธนะ  ม.2/4 
3. เด็กหญิงกันติชา  แก้วทอง  ม.2/4 

4) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง 
    ทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
    (ทีม 3 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง   
    (ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 

1. นางสาวพิมพ์ลภัส  มุสิกพันธ ์ ม.5/1 
2. นางสาวเจนจิรา  ลีลาภัทรพันธุ์ ม.5/1 
3. นางสาววรรษมน  ชูเผือก  ม.5/1 

5)  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 
     บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  
     ม.ต้น (ทีม 3 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง   

1. เด็กหญิงกลอเรีย  อาหมัน  ม.2/1 
2. เด็กหญิงไอชวารายา  เรทมิฬ ม.2/1 
3. เด็กหญิงรัชฎา  แดงนุ้ย  ม.2/2 

6)  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 
     บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  
     ม.ปลาย (ทีม 3 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง   

1. นายชัยวัฒน์  เต้งเฉี้ยง  ม.5/1 
2. นางสาวซารีฟา  สือนี  ม.5/1 
3. นางสาวณิชารีย์  ศรีสุข  ม.5/1 

7)  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้ 
     โปรแกรม GSP ม.ต้น (ทีม 2 คน) 
     ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง   
    (ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 

1. เด็กชายจิรภัทร  ตระการกิจนุกูล ม.3/1 
2. เด็กชายฐปวรรฒ  หมื่นสุวรรณ ม.3/1 

8)  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้ 
     โปรแกรม GSP ม.ปลาย (ทีม 2 คน) 
     ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง   
     (ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 

1. นายสัณฐิติ  ไตรยศักดา  ม.6/1 
2. นายธนภัทร  สัมพันธ์รัตน์ ม.6/1 

9)  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย 
ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน 

นางสาวซิลมีย์  หมีนคลาน ม.4/5 
10) การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  
     ม.ต้น (ทีม 2 คน) 
     ผลการแข่งขัน เหรยีญเงนิ   

1. เด็กชายณฐวรรธ  โพธ์ิแก้ว ม.2/2 
2. เดก็ชายธนพัฒน์  ศิริพันธ์ ม.2/2 

11) การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  
     ม.ปลาย ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน 

นางสาววริศรา  บุญเตี่ยว  ม.4/1 
12) การแข่งขันซูโดก ุม.ต้น 
    ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 
    (ตัวแทนแข่งขันระดับภาคใต้) 

เด็กหญิงธีจุฑา  ว่องภาณุสกุล ม.1/2 
        ขอแสดงความยินดีด้วย  
 
 

 

1)  คัดลายมือส่ือภาษาไทย ม.ต้น 
    ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 

เด็กชายนะอีม  มาลิกุลสลาม ม.1/3 
 

กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
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2)  คัดลายมือส่ือภาษาไทย ม.ปลาย 
    ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 

นางสาวสุไรยา  ระมะลี  ม.4/4 
3)  อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.ต้น 
     ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 

เด็กหญิงนัชชา  ปานยิ่ง  ม.2/4 
4)  อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.ปลาย 
     ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน 

นางสาวพฤกษา  วิเศษสิงห์ ม.5/1 
5)  เรียงร้อยถ้อยความ ม.ต้น 
     ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง 

เด็กหญิงณัฐสินี  เรืองสิริ  ม.1/2 
6)  เรียงร้อยถ้อยความ ม.ปลาย 
     ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 

นางสาวนาเดีย  ฉิมฉ่ า  ม.4/2 
7)  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น 
     (ทีม 3 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน 

1. เด็กชายพีรพล มะโนภักด์ิ  ม.3/1 
2. เด็กหญิงบัซลาอ์ หยีราเหม ม.3/1 
3. เด็กหญิงจิตรางคฑา  สิทธิชัย ม.3/1 

8)  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย 
     (ทีม 3 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน 

1. นายอับดุลมุมิน  จิสวัสด์ิ  ม.4/1 
2. นางสาวชญานิศ  ส่งแสง  ม.4/2 
3. นางสาวมาลาตี  สาริปา  ม.4/6 

9)  ต่อค าศัพท์ภาษาไทย ม.ต้น 
     (ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 
    (ตัวแทนแข่งขันระดับภาคใต้) 

1. เด็กชายอินทร์ทัช  ภาณุวัฒน์ภิญโญ  ม.3/1 
2. เด็กชายพชรพล  สุทธิโพธ์ิ ม.3/2 

10) ต่อค าศัพท์ภาษาไทย ม.ปลาย 
     (ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 
    (ตัวแทนแข่งขันระดับภาคใต้) 

นายภูมนัทธ ์ เด่นบุรณะ  ม.5/3 
11) ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.ต้น 
     (ทีม 3 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน 

1. เด็กหญิงนาเดีย  งะสมัน  ม.3/1  
2. เด็กหญิงฟาฏิล  หะยีอาแว ม.3/2 
3. เด็กหญิงนัจญม ี เหมสลาหมาด ม.3/4 
 

12) ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.ปลาย 
      (ทีม 3 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน 

1. นางสาวนภัสสร  เพชรรักษ์ ม.4/4 
2. นางสาวสมิตานัน  ตาเดอิน ม.4/2 
3. นางสาวสุนิตา  สมันตรัฐ  ม.4/4 

13) การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ  
     ม.ปลาย ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 

นายฐาปกรณ์  มเหษี  ม.6/5 
14) กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี 11 ม.ต้น 
     (ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน 

1. เด็กชายพีรพล มะโนภักด์ิ  ม.3/1 
2. เด็กหญิงทักษิณี  ลาเตะ  ม.3/1 

15) กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ม.ปลาย 
     (ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 

1. นางสาวปาริมา  ทิ้งปากถ้ า ม.4/4 
2. นางสาวพิมพ์มาดา  มะอาลา ม.4/6 

        ขอแสดงความยินดีด้วย  
 
 
 
 

1)  การประกวดเพลงคุณธรรม ม.ต้น 
     (ทีม 5 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง   
     (ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 

1. เด็กหญิงณัฐพร  ด้วงเมือง ม.2/3 
2. เด็กหญิงธมนพัชร์  หิรันย์ณรงค์ ม.2/2 
3. เด็กหญิงธฤษวรรณ ล่ิวคุณูปการ ม.1/2 
4. เด็กชายยศวรรธ์  เพชรแก้ว ม.2/3 
5. เด็กหญิงศศิวิมล  ชมเชย ม.1/3 

2)  การประกวดเพลงคุณธรรม ม.ปลาย 
     (ทีม 5 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง   
     (ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 

1. นางสาวเพียงตะวัน  พงศาปาน ม.4/6 
2. นางสาวนูรฮาซียัน  เซรัง ม.6/2 
3. นางสาวณิชา  ถิ่นไทย  ม.4/6 
4. นางสาวตฤณศร กงเซ่ง  ม.4/6 
5. นางสาวสรัลชนา  ทองค า ม.6/6 

3)  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.ปลาย 
ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง   

นายธรรมนูญ  คงสุวรรณ ม.4/4 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 
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4)  การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.ต้น 
     (ทีม 5 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง   

1. เด็กหญิงปรมี  อุโหยบ  ม.2/3 
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  พงษ์อภัย ม.2/1 
3. เด็กหญิงวริศรา  มานะ  ม.2/3 
4. เด็กหญิงศิริธร  สมบูรณ์  ม.2/3 
5. เด็กหญิงไลลา  มิหัด  ม.2/3 

5)  การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.ปลาย 
     (ทีม 5 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง   

1. นางสาววริศรา  วงษ์น้อย  ม.4/1 
2. นางสาวอโรชา   ทองค า  ม.4/1 
3. นางสาวสิขรินทร์  แก้วกุล  ม.4/1 
4. นางสาวกวินยา  มานิช  ม.4/3 
5. นางสาวธิดารัตน์  เอียดสุย ม.4/3 

6)  ภาพยนตร์ส้ัน ม.ต้น (ทีม 5 คน) 
ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง   
(ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 
1. เด็กหญิงกมลชนก  รัตนะ  ม.1/4 
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาละสัน ม.1/4 
3. เด็กชายธนภูม ิ ไชยสวัสด์ิ ม.1/2 
4. เด็กชายนูรุดดีน  แวนามะ ม.2/3 
5. เด็กชายรุดฟาน  ไมมะหาด ม.2/2 

7)  มารยาทไทย ระดับชั้น ม.ต้น (ทีม 2 คน)  
ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง 
(ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 
1. เด็กชายธีรภัทร์  ฟูคณะ  ม.1/5 
2. เด็กหญิงศุธัญญา  นรากุลมงคล ม.2/3 

8)  มารยาทไทย ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแข่งขัน เหรยีญเงนิ 
1. นายศุภณัฐ  เบญจวัฒนสวัสด์ิ ม.6/2 
2. นางสาวนพวรรณ  ศรีสุวรรณ ม.6/4 
       ขอแสดงความยินดีด้วย  
 
 
 

1)  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
     ม.ต้น (ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง  

(ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 
1. เด็กชายบรรณสรณ์  ปราบปัญจะ ม.3/4 
2. เด็กชายภรัณย ู บุพศิริ  ม.3/2 

 

2)  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
     ม.ปลาย (ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง  

(ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 
1. นางสาวรุ่งพชรกร  โกมลตรี ม.5/1 
2. นางสาวณัฐธยา  ชิณพงษ์ ม.5/4 

       ขอแสดงความยินดีด้วย  
 

 
 
 

1)  การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.ปลาย  
ผลการแข่งขัน เหรยีญเงนิ 
นางสาวปองกานต์  สุขทอง  ม.4/6 

2)  การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.ต้น  
     ผลการแข่งขัน เหรยีญทองแดง 

เด็กหญิงปุณิกา  มณีพรหม  ม.1/3 
 

3)  การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.ปลาย    
     ผลการแข่งขัน เหรยีญเงนิ 

นางสาวพัชรมัย  ศิริ  ม.4/6 
4)  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.ต้น  
     ผลการแข่งขัน เหรยีญเงนิ 

เด็กหญิงนภัทร  ทิพกองลาด ม.1/4 
5) การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.ปลาย  

ผลการแข่งขัน เหรยีญเงนิ  
นายอัฟฮาม  จุลยานนท์    ม.4/6 

6) การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
    ม.ต้น ผลการแข่งขัน เหรยีญทองแดง 

เด็กหญิงณัฐวดี  ทองเอียบ  ม.3/4 
7) การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
    ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแข่งขัน เหรยีญเงนิ 

นางสาววิชญา  สมบูรณ์มาก ม.5/3 
8) การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง 
    ม.ต้น ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง 

เด็กหญิงวริสรา  ไหมฉิม  ม.2/1 
9) การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง 
   ม.ปลาย ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง 

นางสาวธัญพิชชา  ไชยอ่อนแก้ว ม.4/4 
10) การขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง 
      ม.ต้น ผลการแข่งขัน เหรยีญเงนิ 

เด็กหญิงนุมา  จินเดหวา  ม.2/2 
 
 

กลุม่สาระการเรยีนรูศิ้ลปะ 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศึกษาและพลศึกษา 
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11) การขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง 
     ม.ปลาย ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง 

(ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 
 นางสาวเจตสุภา  ศิริพันธ์ุ  ม.6/2 
12) การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง   
      ม.ต้น  ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง 

เด็กหญิงบัณฑิตา  สว่างแจ้ง ม.1/4 
13) การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง  
      ม.ปลาย ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง 

(ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 
นางสาวเจตสุภา  ศิริพันธ์ุ   ม.6/2 

14) การประกวดวงดนตรีสตริง ม.ต้น  
ผลการแข่งขัน เหรยีญเงนิ 

1. เด็กชายอนันตกานต์ ขาวเผือก ม.2/1 
2. เด็กชายยุทธพิชัย เยี่ยงยุทธพิชัย ม.2/2 
3. เด็กชายยุทธนา ฉัตรชัย  ม.2/5 
4. เด็กชายวัชร์นล  จริงจิตร ม.2/3 
5. เด็กชายธนพัฒน์  จุฑามณี ม.2/5 
6. เด็กชายภูเบศ  เดชนครินทร์ ม.2/5 

15) การประกวดวงดนตรีสตริง ม.ปลาย 
ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง 

1. นายรัชชกันต์  บริรักษ์กิจด ารง ม.6/1 
2. นางสาวเจตสุภา  ศิริพันธ์ุ ม.6/2 
3. นายบุญยภาช  แก้วพูล  ม.6/2 
4. นายรัชชกานต์  บริรักษ์กิจด ารง  ม.6/4 
5. นายณัฐภัทร  รัตนกรัณฑ์ ม.6/4 

16) การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.ต้น 
 ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 
 (ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 

1. เด็กหญิงณัฐกมล  ไชยม่ัน ม.3/1 
2. เดก็ชายฟานีล  นนทรีย์  ม.3/1 
3. เด็กหญิงศิรประภา  จิวานิจ ม.3/2 
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลายชุม ม.3/2 
5. เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญเต่ียว ม.3/3 
6. เด็กชายอารีฟีน  หมาดสตูล ม.3/3 
7. เด็กหญิงดาราพรรณ  โชติพันธ์ ม.3/4 
8. เด็กชายปิยพงศ ์ หนูมอ  ม.3/4 
9. เด็กชายพีรวิชญ์  พราหมณ์นาค ม.3/4 
10 เด็กชายวรันธร  คลังข้อง ม.3/4 

 

17) การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.ปลาย 
 ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 
(ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 

1. นายภาณุวัฒน์ กลับเนียม ม.6/3 
2. นางสาวอะมานะฮ์  ดินกาหมีน ม.4/5 
3. นายรุซดี  เหมสลาหมาด ม.5/5 
4. นางสาวชนมล  จีนธาดา  ม.5/5 
5. นางสาวจิณห์จุฑา  วงศ์ฤคเวช ม.4/3 
6. นายพิทักษ์พล  กล่อมพล ม.4/4 
7. นางสาวอรอนงค์  สิงห์อินทร์ ม.4/5 
8. นายชินวัฒน์  จันทรเ์กต ุ ม.4/1 
9. นางสาวชลดา  เรียบร้อย ม.6/4 
10. นายนูรอัซรีย ์จะปะกิยา ม.4/5 

18) การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ต้น    
      ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 

(ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 
1.เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  วิริยะสุข ม.2/1 
2. เด็กหญิงสมิตานัน  ก่อประเสริฐ ม.2/1 
3. เด็กหญิงศุภนิดา  แซ่ล่ิว  ม.2/2 
4. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ไชยสงคราม ม.2/3 
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  ปัจฉิมศิริ ม.2/4 
6. เด็กหญิงพันธ์วิรา  ด้วงเขียว ม.2/5 
7. เด็กหญิงพาขวัญ เชื้อวงศ์ ม.2/5 
8. เด็กหญิงพิทยารัตน์  รัตนบุณโณ ม.2/5 

19) การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.ต้น   
      ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 

 (ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 
1. เด็กหญิงวริศรา  นลินเบญจพรรณ  ม.2/1 
2. เด็กหญิงประภัสสร  กออวยชัย ม.2/4 
3. เด็กหญิงกันติชา  แก้วทอง ม.2/4 
4. เด็กหญิงศศิฌา  สาดีน  ม.3/2 
5. เด็กหญิงจรินทร  หยีมะเหร็ม ม.3/4 
6. เด็กหญิงปีย์รดา  กายพันธ ์ ม.3/5 
7. เด็กหญิงสุธิตา  นิลวิสุทธิ ์ ม.3/5 
8. เด็กหญิงอิสรารัศม์ิ  ศรีสาครสุข ม.3/5 
9. เด็กหญิงพรรภษา  เรืองรุ่งโรจน ์ ม.2/2 
10. เด็กหญิงยมลพร  จุลานนท์ ม.2/5 
11. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทรังษี ม.2/5 

         ขอแสดงความยินดีด้วย  
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กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี 
และเทคโนโลย ี

 
 
 

 

1)  การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) 
     ม.ต้น (ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง 

(ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 
1. เด็กหญิงสิริภกัด์ิ  มาวงศ์ ม.2/2 
2. เด็กหญิงชญาดา  ชาวสวน ม.3/1 

2)  การออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม  
     คอมพิวเตอร์ ม.ต้น (ทีม 2 คน)  

ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง 
1. เด็กชายเวชสาราช  ผาแก้ว ม.1/3 
2. เด็กชายธีธัช  ศรีชุมแสง  ม.1/4 

3)  การออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแข่งขัน เหรยีญเงนิ 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ด่อล๊ะ ม.4/4 
2. นายพีรดนย ์ แดงนุ้ย  ม.4/4 

4)  การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์   
ม.ต้น (ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญเงนิ 
1. เด็กชายกอฟฟารี่  หมาดทิ้ง ม.1/1 
2. เด็กชายประภวิษณุ์  อิศโร ม.1/4 

5)  การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์   
ม.ปลาย (ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญทองแดง 
1. นายปฤษฎางค ์ ปานศิริ  ม.5/2 
2. นายไตรแมน  เพิ่มหรรษา ม.5/6 

6)  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E- book)  
ม.ต้น (ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญเงนิ 
1. เด็กชายเกริกชัย  ดีใจ  ม.1/3 
2. เด็กชายธารทอง  คงพรหม ม.1/4 

7)  การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor   
ม.ต้น (ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน 
1. เด็กหญิงนภัสสร  รัตนสุวรรณ ม.3/1 
2. เด็กชายกษิด์ิเดช  สุทธิพัฒน์อนันต์  ม.2/1 

8)  การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor   
ม.ต้น (ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 
(ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 

1. เด็กหญิงเมธาวดี  สุขหรรษา ม.1/3 
2. เด็กชายปรัชญ์  อับดุลเลาะ ม.3/5 
 

9)  การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor   
ม.ปลาย (ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง 

1. นางสาวพิชามญชุ์  หวังเจริญมณี  ม.4/3 
2. นายจักรกฤษณ์  นวลแก้ว ม.5/6 

10) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์   
ม.ปลาย (ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง  
(ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 

1. นายภทรกร  นิจจรัลกุล  ม.4/3 
2. นายบุคอรีย์  หมาดทิ้ง  ม.4/6 

11) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์  
ประเภทซอฟต์แวร์  ม.ต้น (ทีม 3 คน)  
ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง 
(ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 

1. เด็กหญิงนภัสสร  รัตนสุวรรณ ม.3/1 
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  ภมรานนท์ ม.2/4 
3. เด็กหญิงชนกานต์  เกษมปิติ ม.2/4 

12) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์  
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง  
(ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 

1. นางสาวสุรีย์นิภา  จินดารัตน์ ม.5/4 
2. นายณัฐนัย  ยาพระจันทร์ ม.5/4 
3. นางสาววรางคณา  กล่ินหอม ม.5/4 

13) การตัดต่อภาพยนตร์ ม.ปลาย  
      (ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง 

 (ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 
1. นายสยามรัฐ  แววเพ็ชร ม.5/3 
2. นายอากิล  แวมามะ  ม.5/2 

14) หุ่นยนต์ระดับสูง ม.ต้น (ทีม 3 คน)  
      ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 

 (ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 
1. เด็กชายวุฒิภัทร  อินทร์ทองค า ม.2/2 
2. เด็กชายธนวิชญ์  ธนัตวรานุกูล ม.2/2 
3. เด็กชายนพรุจ  คงแก้ว  ม.1/1 

15) หุ่นยนต์ระดับสูง ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
      ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 

 (ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 
1. นายปฏิพัฒน์  มะสีละ  ม.6/1 
2. นายพีรวิชญ์  นววิภาพันธ์ ม.5/1 
3. นายศุภณัฐ  ขจรเจริญกุล ม.5/1 
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16) หุ่นยนต์ระดับกลาง ม.ต้น (ทีม 3 คน)  
      ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 

 (ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 
1.เด็กชายปฏิภาณ  รามวงศ์ ม.1/2 
2. เด็กชายภูวินท์  โพธ์ิเงิน  ม.1/3 
3. เด็กชายพงศ์อมร แก้วอุพัย ม.1/2 

17) หุ่นยนต์ระดับกลาง ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
      ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 
     (ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 

1. นายจตุพร  วัฒนสิน  ม.5/5 
2. นายณภัทร  ตระการกิจนุกูล ม.5/3 
3. นายปฏิญญา จงสุภางค์พันธุ์ ม.4/5 

18) หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.ต้น (ทีม 3 คน)  
      ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 

 (ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 
1. เด็กชายภัทรพล กุลมาตย์ ม.1/4 
2. เด็กชายเตชทัต  ค าอุดม  ม.3/1 
3. เด็กชายอนันตชัย  ทรัพย์ฤทธ์ิ ม.3/4 

19) หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
      ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 

 (ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 
1. นายอนิรุทธ์ิ  มาลีกามัน  ม.4/3 
2. นายชยุต  เลิศเมธากุล  ม.5/2 
3. นายวิลดาน หลงลูวา  ม.4/2 
 ขอแสดงความยินดีด้วย  
 

 
1)  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.ต้น 
     ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง 

เด็กหญิงนูอัยม์  ดาโอะ  ม.3/5 
2)  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.ต้น 
     ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง 

นางสาวฟาตีมะห์  วายูโซ๊ะ  ม.6/3 
3)  การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.ต้น 
     ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง 

เด็กชายเมธาสิทธิ ์ สุวรรณรักษ์ ม.3/2 
4)  การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.ต้น 
     ผลการแข่งขัน เหรยีญทองแดง 

นางสาวรสิกา  จันทิภาโส  ม.5/6 
 

5)  การแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ม.ต้น 
     ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง 

(ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 
1. เด็กชายรอฟูล  ปังหลีเส็น ม.2/5 
2. เด็กชายจิรกิตต์  พัชรด ารงกุล ม.2/5 
3. เด็กหญิงจูนี่  หวัดแท่น  ม.2/5 
4. เด็กหญิงดวงชนก  ราเหม ม.2/5 
5. เด็กหญิงเพียงหนึ่ง  กาฬศิริ ม.2/5 

6)  การแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ม.ต้น 
     ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง 

1. นางสาวนดา  ปะดุกา  ม.5/3 
2. นางสาวจุติพร  เส้งแก้ว  ม.5/5 
3. นางสาวพัชรพร  โส๊ะหน่าย ม.6/1 
4. นายฟาริส  ปันจอร์  ม.6/2 
5. นายบุญญามีญ  เตาวะโต ม.6/4 

7)  การต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword)  
     ม.ปลาย ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 

     นายกานตพงศ์  คุปตาสา  ม.5/1 
         ขอแสดงความยินดีด้วย  

 
 

1)  การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ต้น 
     ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง 

(ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 
1. เด็กหญิงนุชนาฏ  รักบ ารุง ม.3/4 
2. เด็กหญิงทักษพร  ขะหมิมะ ม.3/4 
3. เด็กชายนนทนันท์  จินตเมฆา ม.1/4 

2)  การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ต้น 
     ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง 

(ตวัแทนแขง่ขนัระดบัภาคใต)้ 
1. นางสาวขวัญชนก  ขุนแดหวา ม.4/4 
2. นางสาวจิราลักษณ์  หมันนาเกลือ ม.4/2 
3. นางสาวอริษา  มาลี  ม.4/5 

3)  กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.ต้น 
     ผลการแข่งขัน เหรยีญเงนิ 

1. เด็กหญิงเฟิร์น ดลภัค  พิริยะไทย   ม.2/2 
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิชญนิตินัย    ม.2/3 
3. เด็กหญิงวศินี  ปิ่นทองพันธุ์    ม.2/3 
4. เด็กหญิงโปร่งฟ้า  แก้วตาทิพย์    ม.2/4 
5. เด็กหญิงยานีดา  ฮะปาน    ม.2/4 

              ขอแสดงความยินดีด้วย  

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
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Thailand-Japan Game Programing Hackathon 

 

 
 
 
 
 
 

 ครูและ น.ร.จ.ภ.สตูล จ านวน 4 คน เข้าร่วมงาน Thailand-Japan Game Programing 
Hackathon ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โดยการสนับสนุนของ JICA ประเทศไทย ซึ่งมีครู
อาสาสมัคร JOCV เป็นผู้ริเริ่มด าเนินการ  โดยมีตัวแทนนักเรียน 3 คน และครูคอมพิวเตอร์ 1 คน ของโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง เข้าร่วมงาน กิจกรรม ประกอบด้วยการให้ความรู้โปรแกรม unity เพื่อให้
นักเรียนแต่ละทีมที่มาจากต่างโรงเรียนกันได้ออกแบบเกมภายใต้โจทย์ ให้มีการเคล่ือนไหว ผลการแข่งขัน  

 ชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทีม NTW  
นายวิลดาน หลงลูวา ม.4/2 
 ครูที่ปรึกษา ยอดเยี่ยม 
น.ส. รุ่งนภา บุญธรรม  

ครูและนักเรียน จะเป็นตัวแทนไปร่วมแข่งขันกับ นักเรียนจากสถาบัน KOSEN ณ เมือง Hakodate, 
Hokkaido ในเดือน มีนาคม 2561 ต่อไป 
 

ค่ายเวทวีทิยาศาสตร์รุ่นเยาวแ์หง่ชาติ ครัง้ที ่13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

น.ร.จ.ภ.สตูล จ านวน 3 คน เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ "ค่ายเวทีวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 13" ระหว่างวันที่ 14-17 ต.ค. 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด
โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  

 รางวัลเหรียญทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ 
1. นายณรงค์ศักด์ิ หลีเหล็ม ม.6/6 
2. นางสาววรินทร อินทรา ม.6/6 
3. นางสาวแก้วใจ บุญเตี่ยว ม.6/6 


