
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน 
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 14 ประจ าปีการศึกษา 2561  
เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา  

ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 
 

ล าดับ กลุ่มสาระฯ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 17 1. เด็กหญิงธาราวดี  หนูรอด 
  

1. นางสาวภัทริยา  รัตนพันธ์ 
  

2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 16 1. นางสาวทัณฑิดา  กวีพันธ์ 
  

1. นางกรรณิการ์  พลาโส 
  

3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย     
ม.1-ม.3 

74 เงิน 13 1. เด็กหญิงสุภานัน  คงเขียว 
  

1. นางสาวภิไลภรณ์  แสงราวี 
  

4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย     
ม.4-ม.6 

82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
๑ 

1. นางสาวกัญญาณัฐ  แสงมณ ี
  

1. นางสาวภิไลภรณ์  แสงราวี 
  

5 ภาษาไทย อ่านบทร้อยกรอง          
ม.1-ม.3 

48 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงณัฐนรี  วงศ์สวรรค์ 
  

1. นางสาวภัทริยา  รัตนพันธ์ 
  

6 ภาษาไทย อ่านบทร้อยกรอง        
ม.4-ม.6 

55 เข้าร่วม 8 1. นางสาวชนิสรา  พราหมชูบัว 
  

1. นางสาวภัทริยา  รัตนพันธ์ 
  

7 ภาษาไทย เขียนเรียงความ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ชุมสง 1. นางจรรยา  ชัยชนะ 

8 ภาษาไทย เขียนเรียงความ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวสุภาวด ี รอดหยู่ 
  

1. นางจรรยา  ชัยชนะ 
  



9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอดิศักดิ์  สักคุณา 
  

1. นางสาวราชาวด ี แซ่อ่ึง 

10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพ
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

44 เข้าร่วม 12 1. นายอินทฤทธิ์  หอมหวล 
  

1. นายสมนึก  คงทองจีน 
  

11 วิทยาศาสตร์ ตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

38 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกานติมา  แหวนเพชร 
2. เด็กหญิงจันทิมา  สุขจ้อง 
  

1. นางนุชรี  รัตนบุรี 
  

12 วิทยาศาสตร์ ตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

37 เข้าร่วม 7 1. นายจักรพงษ์  ไสรัตน์ 
2. นายจิรวัฒน ์ แก้วประสิทธิ์ 
  

1. นางสุนันฑา  ศรีเทพ 
  

13 วิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

28 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงดวงกมล  ต่างสี 
2. เด็กชายปานเทพ  ปานสีนุ่น 
3. เด็กชายอภิวิชญ์  ใฝทอง 
  

1. นางวิมล  อักโขสุวรรณ 
2. นางสิรยา  ชายชาญ 
  

14 วิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

37 เข้าร่วม 8 1. นายณัฐวุฒิ  เสนเจ้ย 
2. นายนันทวัฒน์  สุชาติพงศ์ 
3. นางสาวนันท์นภัส  ฤทธิศักดิ์ 
  

1. นางสาวขวัญกมล  ภูมิเวทย์
พงษ์ 
  

15 สังคมศึกษา ฯ ตอบปัญหาสารานุกรม  
ม.1-ม.3 

69 ทองแดง 9 1. เด็กชายขจรพงศ์  พุดหอม 
2. เด็กหญิงม่ิงกมล  ตั้นซุ่นหิ้น 
3. เด็กหญิงอรดา  จันทร์ไชยแก้ว 
  

1. นางพรศรี  ทองแก้ว 
2. นายสมเกียรติ  ชิตเพชร 
  



16 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ตอบปัญหาสารานุกรม  
ม.4-ม.6 

49 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกนกแพร  ชนะกาญจน์ 
2. นางสาวภิญญดาพัชญ์  ทองชัย 
3. นางสาวศวิตา  รุ่งประภัสน์ 
  

1. นางชนินทร์พร  อะหลี 
2. นางสาววัลภา  ร าเทียมเมฆ 
  

17 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อัจฉริยภาพทางสังคม
ศึกษา ม.1-ม.3 

62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขเรือง 
2. เด็กชายติณณภพ  เพ็งนุ่น 
  

1. นางสาวจุฑารัตน์  ประพฤติ
ตรง 
2. นางสุกัญญา   บุญมาก 
  

18 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อัจฉริยภาพทางสังคม
ศึกษา ม.4-ม.6 

60 ทองแดง 11 1. นางสาวทิวาณี  ไกรพันธ์ 
2. นายเดชาวัต  ตะปินา 
  

1. นางสาวจุฑารัตน์  ประพฤติ
ตรง 
2. นางสุกัญญา  บุญมาก 
  

19 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

ตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.1-ม.3 

63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  ชูกรณ์ 
2. เด็กหญิงอภิสรา  สังข์ทอง 
  

1. นางกัลยา  รักษ์พงศ์ 
2. นายภักด ื เดฃศรื 
  

20 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

ตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.4-ม.6 

68 ทองแดง 9 1. นางสาวอชิรญา  ระวังสุข 
2. นายเกียรติพงศ์  หมวดเมือง 
  

1. นางกัลชนา  พุทธศรี 
  

21 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายศุภชัย  วัฒนพงศ์ 
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  ช่วยเกิด 

1. นางสาวปานจันทร์  กู้เมือง 

22 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นายธรณ์เทพ  มณีฉาย 
2. นายภูวดล  เทพทอง 
  

1. นางสาวอังศุมาลิน  พฤษชัย
นิมมิต 
  



23 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

การประกวดงานประดิษฐ์
ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 

90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
๑ 

1. นางสาวญาณิศา  ชูแก้ว 
2. นางสาวปริณดา  ด้วงหยู 
3. นางสาวศุภัทรธิดา  ไชยทอง 
  

1. นางพัชรี  ทุมมากรณ์ 
  

24 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

การประกวดงานประดิษฐ์
จากใบตอง ม.4-ม.6 

84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
๑ 

1. นางสาวฐิติยา  เสียงดี 
2. นายนรธีร ์ คงหวาน 
3. นางสาวอัญชิษฐา  ศรีรักษา 
  

1. นางวาสนา  ทองค าดี 
  

25 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

จัดสวนถาดแห้ง ไม่
ก าหนดช่วงชั้น 

67 ทองแดง 14 1. นายจรูญ  พราหมชูบัว 
2. เด็กชายนิธิพล  พราหมชูบัว 
3. นายยุทธพร  ปานเมือง 
4. นายโชคดี  อ้ิววังโส 
  

1. นายสวัส  รัศศร ี
  

26 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

ทักษะทางคอมพิวเตอร์  
ม.1-ม.3 

75.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยรัตน์ 
  

1. นางปิยะตา  จิตตะนัง 
  

27 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

ทักษะทางคอมพิวเตอร์  
ม.4-ม.6 

76 เงิน 8 1. นางสาวนิรันรัตน์  สุขสงวน 
  

1. นางสาวสาริณ ี จุฑาภูวดล 
  

28 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 

68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุนทรี  สินธุพาชี 
  

1. นางณัฐปภัสร์  ชูดวง 
  

29 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 

73.67 เงิน 8 1. นางสาวชุมภ ู กรุงแก้ว 
  

1. นางณัฐปภัสร์  ชูดวง 
  
 
 



30 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.1-
ม.3 

73.33 เงิน 18 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  สุขลิ้ม 
2. เด็กหญิงณัฐชยา  มาศรักษา 
3. เด็กหญิงศรุดา  เดชสถิตย์ 
  

1. นางกรรณิการ์  พลาโส 
2. นางกันติชา  นวลเปียน 
  

31 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.4-
ม.6 

88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
๑ 

1. นางสาวจิรัชญา  ชนูดหอม 
2. นางสาวสุภาภรณ ์ เพชรานนท์ 
3. นายอดิศร  สุดถนอม 
  

1. นางกรรณิการ์  พลาโส 
2. นางสาวภิไลภรณ์  แสงราวี 
  

32 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.
1-ม.3 

65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เกื้อภักดิ์ 
2. เด็กหญิงธัญชนก  กังเซ่ง 
3. เด็กชายภัคธร  เดชะราช 

1. นางสาวจรัสศรี  รัตนมาศ 
2. นางสาวทัศนีย์  ยอดระบ า 
  

33 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.
4-ม.6 

67 ทองแดง 7 1. นางสาวกัลย์สุดา  ฟองแก้ว 
2. นางสาวกาญจิรา  หวังบริสุทธิ์ 
3. นางสาวเบญจพรรณ  ทองนวล 
  

1. นางสาวมัลลิกา  ภูมิเวทย์
พงษ์ 
2. นางรุ่งอรุณ  พินิจกาญจน์ 
  

34 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.
1-ม.3 

76 เงิน 15 1. เด็กชายธีรภัทร์  จั่นบางม่วง 
2. เด็กชายปริวรรต  ยอดระบ า 
3. เด็กชายรัฐพงษ์  นิลพัฒน์ 
  

1. นางสาววิพารัตน์  เย็นทั่ว 
2. นางศิริญญา  ผิวนวล 
  

35 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.
4-ม.6 

83 ทอง 7 1. นายพรหมทพัทธ์  กาลาสี 
2. นายวิษณุ  ใจหาญ 
3. นายไชยพัฒย์  จันทร์คง 
  

1. นางสาวปีย์วรา  ศรีประจันต์ 
2. นางอัจฉราพร  บุญส่ง 
  



36 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-
ม.3 

70 เงิน 16 1. เด็กหญิงนภัสรา  ช่วยบ ารงุ 
2. เด็กหญิงพนิดา  สิทธิด ารงค์ 
3. เด็กหญิงศิริญญา  เกิดมีทรัพย์ 

1. นางสาวขวัญชนก  กุลภักดี 
2. นางสาวอิสริยา  พริกเม็ดทอง 
  

37 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.4-
ม.6 

73.67 เงิน 6 1. นางสาวจิภารัตน ์ เทพคง 
2. นางสาวสุตาภัทร  หนูแก้ว 
3. นางสาวสุภัสสร  จันทรัตน์ 
  

1. นางสาวนริศรา  หอมเกตุ 
2. นายสมเจตน์  ผิวนวล 
  

38 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.
1-ม.3 

70 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนมณ ี
2. เด็กหญิงธิดาชนก  ศรีปาน 
3. เด็กหญิงลลิตภัทร  ค าแหง 
  

1. นางสาววราภรณ ์ แสงแก้ว 
2. นางสาวอมรรัตน์  รัญจวน
จิตต์ 
  

39 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.
4-ม.6 

70.34 เงิน 8 1. นางสาวชนิศา  ศรีเที่ยงตรง 
2. นางสาวปุริมปรัชญ์  แซ่อ่ึง 
3. นายวิภูชนา  ประพฤติดี 
  

1. นางสาวลภัสพร  สุวรรณ
อาภรณ์ 
2. นางสาวอมรรัตน์  รัญจวน
จิตต์ 

40 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 

62.66 ทองแดง 10 1. นางสาวฐิติพร  จันทร์อ่อน 
2. นางสาวบุษยามาส  ไชยฤทธิ์ 
3. นางสาวมาริสา  แพรกปาน 
  

1. นางสาวปทุมศิริ  เขจร 
  

41 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.1-ม.3 

73.3 เงิน 14 1. เด็กหญิงกัญทิชา  ชวดชุม 
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ย้อยด า 
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีสังขจร 
  

1. นางกัลยา  รักษ์พงศ์ 
2. นายภักด ี เดชศรี 
  



42 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.4-ม.6 

85.6 ทอง 7 1. นางสาวชลธชิา  บุญสิทธิ์ 
2. นางสาวนัทธกานต์  หนูคีรี 
3. นางสาวอาทิตยา  เกาะริม 
  

1. นายพิชัย  จรูญรัตน์ 
2. นายภูมิพัฒน์  อาวุธเพชร 
  

43 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 79.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัทรวดี  หอมหวน 
2. เด็กชายมนัสนันท์  แก้วคง 
3. เด็กหญิงรัตติญา  ลิ่มสกุล 
  

1. นางสาววริศรา  รัตนสุภา 
2. นางสุนีย์  สถิตย์ 
  

44 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 78.66 เงิน 6 1. นางสาวฐิฌากร  เส้งสุย 
2. นางสาววันวิสา  แสงวิสุทธิ ์
3. นางสาวอัญธิการ์  จิตบรรจง 
  

1. นางนริสา  ทองค าดี 
2. นายมงคล  กุมารจันทร์ 
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ล าดับ กลุ่มสาระฯ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย     
ม.4-ม.6 

82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
๑ 

1. นางสาวกัญญาณัฐ  แสงมณ ี
  

1. นางสาวภิไลภรณ์  แสงราว ี
  

2 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.4-
ม.6 

88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
๑ 

1. นางสาวจิรัชญา  ชนูดหอม 
2. นางสาวสุภาภรณ ์ เพชรานนท์ 
3. นายอดิศร  สุดถนอม 
  

1. นางกรรณิการ์  พลาโส 
2. นางสาวภิไลภรณ์  แสงราวี 
  

3 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

การประกวดงานประดิษฐ์
ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 

90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
๑ 

1. นางสาวญาณิศา  ชูแก้ว 
2. นางสาวปริณดา  ด้วงหยู 
3. นางสาวศุภัทรธิดา  ไชยทอง 
  

1. นางพัชรี  ทุมมากรณ์ 
  

4 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

การประกวดงานประดิษฐ์
จากใบตอง ม.4-ม.6 

84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
๑ 

1. นางสาวฐิติยา  เสียงดี 
2. นายนรธีร ์ คงหวาน 
3. นางสาวอัญชิษฐา  ศรีรักษา 
  

1. นางวาสนา  ทองค าดี 
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กลุ่มสาระฯ 

 

จ านวนรายการส่ง
แข่งขัน 

เหรียญรางวัล  

คิดเป็นร้อยละ 

 

หมายเหตุ ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม 

ภาษาไทย 10 2 3 2 3 70.00 2 รายการเป็นตัวแทน
ระดับประเทศ 

คณิตศาสตร์ 4 0 0 2 2 50.00  

วิทยาศาสตร์ 6 1 1 0 4 33.33  

สังคมศึกษาฯ 6 0 2 3 1 83.33  

สุขศึกษาฯ 4 1 1 2 0 100  

ศิลปะ 4 0 3 0 1 75.00  

การงานอาชีพฯ 6 2 2 2 0 100 2 รายการเป็นตัวแทน
ระดับประเทศ 

ภาษาอังกฤษ 4 0 3 1 0 100  

รวม 44 6 15 12 11 75.00  

 


