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1) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 
    (ทีม 3 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญทองแดง 

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 เหรยีญทองแดง 

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

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

1. นางสาวนัตฐิกานต์  ชูเงิน  ม.6/3 
2. นางสาวนัตธิญา  ชูเงิน  ม.6/3 
3. นายภาณุวัฒน์  วานิวารงค์ ม.6/3 

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

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

 ขอแสดงความยินดีด้วย  

 
 

 

1) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง 
    ทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น 
    (ทีม 3 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง   
    (ตวัแทนแขง่ขนัระดบัชาต)ิ 

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

2) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง 
    ทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
    (ทีม 3 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญเงนิ 

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

3) การแข่งขันซูโดก ุม.ต้น  ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 
เด็กหญิงธีจุฑา  ว่องภาณุสกุล ม.1/2 

4) การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.ต้น (ทีม 2 คน)   
(ตวัแทนแขง่ขนัระดบัชาต)ิ 
     1. เด็กชายจิรภัทร ตระการกิจนุกูล    ม.3/1 
     2. เด็กชายฐปวรรฒ หมื่นสุวรรณ     ม.3/1 

        ขอแสดงความยินดีด้วย  

ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 ประจ าเดือน มกราคม 2561 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

รางวลัการแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการและความสามารถของนกัเรยีน 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรยีน ครัง้ที ่67 ปกีารศึกษา 2560   

ระดับภาคใต้  
ระหว่างวนัที1่9 - 21 ธนัวาคม 2560  

ณ จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี
 

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์
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1)  ต่อค าศัพท์ภาษาไทย ม.ต้น 
     (ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน 

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

2) ต่อค าศัพท์ภาษาไทย ม.ปลาย 
ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน 
นายภูมนัทธ ์ เด่นบุรณะ       ม.5/3 

        ขอแสดงความยินดีด้วย  
 
 
 
 

1)  การประกวดเพลงคุณธรรม ม.ต้น 
     (ทีม 5 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญเงนิ  

1. เด็กหญิงสุตาภัทร อินทรสุวรรณ ม.3/2 
2. เด็กหญิงโขมพัสต์ วิริยะสุข ม.3/2 
3. เด็กหญิงสิริกร หยีปอง  ม.3/4 
4. เด็กหญิงกุลธิดา แซะหมูด ม.3/4 
5. เด็กชายวิภพ สายันต์  ม.3/5 

2)  การประกวดเพลงคุณธรรม ม.ปลาย 
     (ทีม 5 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญเงนิ 

1. นางสาวภัคจีรา นนทิสิทธิ์ ม.4/1 
2. นางสาวนูรฮาซียัน  เซรัง ม.6/2 
3. นางสาวณิชา  ถิ่นไทย  ม.4/6 
4. นางสาววรินทร อินทรา  ม.5/6 
5. นางสาวสรัลชนา  ทองค า ม.6/6 

3)  ภาพยนตร์ส้ัน ม.ต้น (ทีม 5 คน) 
ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง   
(ตวัแทนแขง่ขนัระดบัชาต)ิ 
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 

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

 
 
 

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

1. เด็กชายบรรณสรณ์  ปราบปัญจะ ม.3/4 
2. เด็กชายภรัณยู  บุพศิร ิ  ม.3/2 

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

1. นางสาวรุ่งพชรกร  โกมลตรี ม.5/1 
2. นางสาวปณิธาน  พรหมรัตน์ ม.5/3 

       ขอแสดงความยินดีด้วย  
 

 
 
 

1) การขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง 
     ม.ปลาย ผลการแข่งขัน เหรยีญเงนิ 
 นางสาวเจตสุภา  ศิริพันธ์ุ  ม.6/2 
2) การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง  
      ม.ปลาย ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง 

นางสาวเจตสุภา  ศิริพันธ์ุ   ม.6/2 
3) การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.ต้น 

 ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 
1. เด็กหญิงณัฐกมล  ไชยม่ัน ม.3/1 
2. เด็กชายฟานีล  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 

4) การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.ปลาย 
 ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 

1. นายธนโชติ สุขสวัสดิ์  ม.6/2 
2. นางสาวอะมานะฮ์  ดินกาหมีน ม.4/5 
3. นายสิรวิชญ์ แก้วช่วย  ม.5/1 
4. นางสาวชนมล  จีนธาดา  ม.5/5 
5. นางสาวจิณห์จุฑา  วงศ์ฤคเวช ม.4/3 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม กลุม่สาระการเรยีนรูศิ้ลปะ 

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศึกษาและพลศึกษา 
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กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี 
และเทคโนโลย ี

6. นายพิทักษ์พล  กล่อมพล ม.4/4 
7. นางสาวอรอนงค์  สิงห์อินทร์ ม.4/5 
8. นายชินวัฒน์  จันทร์เกต ุ ม.4/1 
9. นางสาวเพ็ญพรรษา ทับเที่ยง ม.4/1 
10. นายนูรอัซรีย ์จะปะกิยา ม.4/5 

5) การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ต้น    
      ผลการแข่งขัน เหรียญเงนิ 

1.เด็กหญิงภัทรนิษฐ ์ 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. เด็กหญิงพิทยารัตน ์ รัตนบุณโณ ม.2/5 

6) การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.ต้น   
      ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 

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  นิลวิสุทธิ์ ม.3/5 
8. เด็กหญิงอิสรารัศม์ิ  ศรีสาครสุข ม.3/5 
9. เด็กหญิงพรรภษา  เรืองรุ่งโรจน์ ม.2/2 
10. เด็กหญิงยมลพร  จุลานนท์ ม.2/5 
11. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทรังษี ม.2/5 
12. เด็กหญิงศิรประภา จิวานิจ ม.3/2 
13. เด็กหญิงกัญญาณัฐ พลายชุม ม.3/2 
14. เด็กหญิงจิรภิญญา บุญเต่ียว ม.3/3 
15. เด็กหญิงณัฐกมล ไชยม่ัน ม.3/1 
16. เด็กหญิงดาราพรรณ โชติพันธ์ ม.3/4 

        
 ขอแสดงความยินดีด้วย  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

1. เด็กหญิงสิริภักด์ิ  มาวงศ์ ม.2/2 
2. เด็กหญิงชญาดา  ชาวสวน ม.3/1 

2)  การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor   
ม.ต้น (ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน 

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

3) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์   
ม.ปลาย (ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง  
(ตวัแทนแขง่ขนัระดบัชาต)ิ 

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

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

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

5) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์  
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
ผลการแข่งขัน เหรยีญเงนิ 

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

6) การตัดต่อภาพยนตร์ ม.ปลาย  
      (ทมี 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรยีญเงนิ 

1. นายสยามรัฐ  แววเพ็ชร ม.5/3 
2. นายอากิล  แวมามะ  ม.5/2 

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

 (ตวัแทนแขง่ขนัระดบัชาต)ิ 
1. เด็กชายวุฒิภัทร  อินทร์ทองค า ม.2/2 
2. เด็กชายธนวิชญ์  ธนัตวรานุกูล ม.2/2 
3. เด็กชายนพรุจ  คงแก้ว  ม.1/1 
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8) หุ่นยนต์ระดับสูง ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
      ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง 

1. นายปฏิพัฒน์  มะสีละ  ม.6/1 
2. นายศุภณัฐ ศรีขิริยะกุล  ม.4/6 
3. นายศุภณัฐ  ขจรเจริญกุล ม.5/1 

9) หุ่นยนต์ระดับกลาง ม.ต้น (ทีม 3 คน)  
      ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง 

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

10) หุ่นยนต์ระดับกลาง ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
      ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง 

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

11) หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.ต้น (ทีม 3 คน)  
      ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง 

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

12) หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
      ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง 

1. นายอนิรุทธ์ิ  มาลีกามัน  ม.4/3 
2. นายมุอมิน โต๊ะเอียด  ม.5/2 
3. นายวิลดาน หลงลูวา  ม.4/2 

 
 ขอแสดงความยินดีด้วย  

 
 

 
 
1)  การแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ม.ต้น 
     ผลการแข่งขัน เหรยีญเงนิ 

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 
 

 ขอแสดงความยินดีด้วย  

        
 

1)  การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ต้น 
     ผลการแข่งขัน เหรยีญเงนิ 

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

2)  การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
     ม.ปลาย     ผลการแข่งขัน เหรยีญทอง 

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

             
 ขอแสดงความยินดีด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
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1.นางสาวฐิติชญา แซ่จง  5/6 
2.นางสาวพฤกษา วิเศษสิงห์ 5/1 
3.นายกานตพงศ ์คุปตาสา 5/1 
4.นายศรัณย ์สุขาเขิน  5/1 
5.นายปุญญพัฒน์ พิธกิจ  5/2 
6.นางสาวฟาติน ศรประดิษฐ์ 4/1 
7.นายนิธิพัฒน์ สุวนิช  4/1 
8.นางสาวสิริวรรณ ทองเมือง 4/1 
 

1.นางสาวนัสรียา ทิพยานนท์ 5/1 
2.นายปฤษฎางค ์ปานศิร ิ          5/2 
3.เด็กหญิงนภัสสร รัตนสุวรรณ 3/1 
4.นายภทรกร นิจจรัลกุล    4/3 
5.นายไตรแมน เพิ่มหรรษา 5/6 
6.เด็กชายกฤติน คุณอาร ี          2/1 
7.นายสยามรัฐ แววเพ็ชร           5/3 
8.นายบุคอรีย์ หมาดทิ้ง           4/6 
9.นางสาวสรัลพร ทองบุญ 5/4 
 

 
 

 

1.นายธณพัสร์ ชูนาคา           5/2 
2.นายชัยวัฒน์ เต้งเฉี้ยง           5/1 
3.นางสาวสิขรินทร์ แก้วกุล 4/1 

1.เด็กหญิงณัฐพร ชูมณี           2/4 
2.เด็กชายฐปวรรฒ หมื่นสุวรรณ 3/1 
3.เด็กชายพีรพล มะโนภักด์ิ 3/1 
4.เด็กหญิงอัญรัตน์ สุจริต 2/1 
5.เด็กหญิงกันติชา แก้วทอง 2/4 
 

 
 

 

1.นางสาวเมษยาภรณ์ เอียดแก้ว   5/2 1.นายนาซีม  ล่านุ้ย           5/2 
2.นางสาวญามีร่า บิลหมาด 6/1 
3.นายธีรพัฒน์ ช านาญคราด 4/4 
4.นายฐาปกรณ์  มเหษี            6/5 

 
 ขอแสดงความยินดีด้วย  

 
 
 
 
 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร ์

สาขาวชิาฟสิกิส ์ สาขาวชิาดาราศาสตร์ ม.ต้น 

สาขาวชิาเคม ี สาขาวชิาชวีวิทยา 


