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ผลงานดีเด่นโรงเรียน
ที่
1

2

3

4
5

รางวัลที่ได้รับ
รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี 2561
รับเกียรติบัตรเข้าร่วมนําเสนอนิทรรศการผลงานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล (Intensive School) งานนิทรรศการและเวทีศักยภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้ (World – Class
Standard School Symposium)
รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ผลงานระดับดีเด่น
ประเภทสถานศึกษา สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โล่รางวัลชมเชยการคัดเลือกการดําเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประสบผลสําเร็จด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจําปี
พ.ศ.2561

หน่วยงานที่จัด
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ผลงานดีเด่นผู้บริหาร
ที่
1

2

ชื่อ - สกุล
นายเสถียร พลเยี่ยม

รางวัลที่ได้รับ
กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น ประจําปี 2561

นายถิรฉัตร คงจันทร์

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และ เกียรติบัตร ประจําปี 2561
รองผู้อํานวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจําปี 2561

หน่วยงานที่จัด
สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แห่งประเทศไทย
คุรุสภา
สมาคมผู้บริหารมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

ผลงานดีเด่นครู
ที่
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล

รางวัลที่ได้รับ

นางขวัญตา คชรินทร์ - รางวัล “ครูประกายเพชร” ประจําปี 2562
นางสาวณัฐกุล กิ่งแก้ว
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ เอาใจใส่สั่งสอน อบรม
เยาวชนด้วยความเมตตา กรุณา
นางสาวนิสา พันละภะ - - ครูดีศรี สพฐ.
- - ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratice) ชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้
เรื่อง การเคลื่อนที่โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
นางสาวอิสรีย์ ศรีงาม - รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ผลงานระดับดีเด่น
- ประเภทบุคคล สาขาอนุรักษ์มรดกไทย

หน่วยงานที่จัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต14
กระทรวงศึกษาธิการ
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ผลงานนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
งานแนะแนว
ที่

ประเภทการแข่งขัน

1

การแข่งขันกิจกรรมนักเรียน
เพื่อนที่ปรึกษา (Youth
Counselor: YC) ม.1-ม.3

2

การแข่งขันกิจกรรมนักเรียน
เพื่อนที่ปรึกษา (Youth
Counselor: YC) ม.4-ม.6

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

ระดับ จังหวัด
ภาค/ประเทศ

1. ด.ญ.กันทิมา เสมอเพื่อน
จังหวัด
2. ด.ญ.ฐิติรัตน์ วชิรสกุลวงศ์
3. ด.ญ.นลินนิภา ก้านกนก
4. ด.ญ.สุทธาวินี ก้านกนก
5. ด.ญ.สุพิชญา อัมพรจิตร
1. นางสาวคุณัญญา บุญช่วย
จังหวัด
2. นางสาววรรณ์นิกา
ภาค/ประเทศ
ทองยอด
3. นางสาววัลยา สิทธิศักดิ์
4. นางสาวศศิธร ชูแสงจันทร์
5. นางสาวศศิวรรณ
อุสาหะพงษ์สิน

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด

เหรียญทอง

สพฐ.

ครูอําภา
รอดเกลี้ยง
ครูพัฒณ์ณรี
สงเทพ

เหรียญทอง
เหรียญทองแดง

สพฐ.

ครูปรรนภัค
ใจสุภาพ
ครูณัฐกุล
กิ่งแก้ว
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ผลงานนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ประเภทการแข่งขัน
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
สาขากายภาพ
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
สาขาชีวภาพ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ม.4 – ม.6

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
เด็กหญิงณัฐภาสรณ์ เพ็งพันธ์
เด็กหญิงอนัสดา แก้วคง
เด็กหญิงศิวภร บุญเปกข์ตระกูล
นางสาวชนิดาภา แบ่งส่วน
นางสาวญาณิศา เทียบท่าทอง
นางสาวยศวดี ดีเสมอ
เด็กหญิงพิจักษญา เสถียรจิตร
เด็กหญิงกมลวรรณ จิตรรักษ์
เด็กหญิงจิณณา พลอยช่าง
เด็กหญิงณิชากร สมัยคมสัน
เด็กหญิงชฎาพร ชาภูวงษ์
เด็กหญิงศิรดา เทียบท่าทอง
น.ส.ญาณิศา เทียบท่าทอง
น.ส.ยศวดี
ดีเสมอ
น.ส.กมลชนก พิทักษ์สิน
พาณิชย์

ระดับ จังหวัด

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด

จังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต

นางอรอุมา
ผ่องศรี

จังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต

นางสุจิตรา
ชลธาร

ภาค

เหรียญทองแดง

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นางอรอุมา
นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผ่องศรี

ภาค

เหรียญทองแดง

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นางอรอุมา
นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผ่องศรี

จังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 1
( เหรียญเงิน )

ภาค/ประเทศ

สพฐ.

นางสุจิตรา
ชลธาร
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นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

ระดับ จังหวัด

ที่

ประเภทการแข่งขัน

๖

การแสดงทางวิทยาศาสตร์
( science Show )

ด.ญ.ธัญวรัตน์ รุ่งเรือง
น.ส.ปานไพลิน ทองตัน
น.ส.พิมพ์มาดา มุจจลิน

๗

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ทดลอง ม.4 – ม.6

น.ส.ศิริพร
สมบัติ
จังหวัด
น.ส.อภิสรา
จันทร์จะนะ
น.ส.อมลพรรณ ประคองสิน

ภาค/ประเทศ
จังหวัด

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด

ชนะเลิศ
( เหรียญทอง )

สพฐ.

รองชนะเลิศอันดับ 2
( เหรียญทองแดง )

สพฐ.
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อาจารย์
ที่รับผิดชอบ
น.ส.ณฐกมล
นิธิโรจนกุล
น.ส.ขนิษฐา
โตทวี
นางอรอุมา
ผ่องศรี
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ผลงานนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่

ประเภทการแข่งขัน

1

การแข่งขันการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม
Geometer’s Sketchpad (GSP)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ระดับชั้น ม.1-3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ระดับชั้น ม.4-6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น
ม.1-3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น
ม.4-6
การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-3

2
3
4
5
6

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
เด็กหญิงณิชากร สมัยคมสัน
เด็กหญิงพิจักษญา เสถียรจิต

ระดับจังหวัด
ภาค/
ประเทศ
จังหวัด

รางวัลที่ได้รับ
ชมเชย

หน่วยงานที่จัด

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยสงขลา นายถนอมเกียรติ
นครินทร์
งานสกุล
นางสาวเนตรนภา
จับปรั่ง
สพฐ.
นายวิทวัส พาหล
นายวิชาญ
โสมณวัฒน์
สพฐ.
นายยวดยิ่ง ด้วงสุข
นายวิทวัส พาหล

เด็กหญิงณิชากร สมัยคมสัน
เด็กหญิงพิจักษญา เสถียรจิต

จังหวัด

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวนันทกร ศิริเอก
นางสาวใบข้าว แซ่ตั้ง

จังหวัด
ประเทศ

เหรียญทองชนะเลิศ
เหรียญทองแดง

เด็กหญิงวริยา ไอยรา

จังหวัด

สพฐ.

นายจิรายุทธ หนุ่มน้อย

จังหวัด

เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน

นางสาวพลัม เกกีงาม

จังหวัด

เหรียญทองชนะเลิศ

สพฐ.

สพฐ.

นางสาววลัยพร
สงคง
นางสาวเณริศา
พรหมวิลัย
นางอุรัยนา
คงนาม
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ที่

ประเภทการแข่งขัน

7

การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4-6

8

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภท บูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ระดับชั้น ม.1-3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคําอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.1-3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคําอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.4-6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-6
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์
(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-3

9
10
11
12
13

ระดับ จังหวัด
ภาค/ ประเทศ
นางสาวพีรญาณ์ เอี่ยมพิกุล
จังหวัด
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 3
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ 1

สพฐ.
สพฐ.

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ
นางสาวมัณฑนา
มูซอ
นางสาวสุธาสินี
ศิริวัฒน์
นางสาวหนึ่งฤทัย
ชัยศิริ

เด็กหญิงชนกกมล เปรมสมิทธ์
เด็กหญิงบุษกร กุลศุภกร
เด็กหญิงวนัชพร พงษ์สุวรรณ

จังหวัด

เด็กหญิงจริยภา รัตโนภาพ
เด็กหญิงพีรดา บุญไพศาล
เด็กหญิงพิศชา เอ้งฉ้วน
นางสาวฐณิฐฐา โภชนะกิจ
นางสาวพาณิภัค วงศ์สุทธิโกศล
นางสาวพิชชาพร สุวรรณโณ
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา ทวีตา

จังหวัด

เหรียญทองแดง

สพฐ.

นางศิวัติมิกา
กัญจนิตานนท์
นายบุญเลิศ ดังใจปอง

จังหวัด

เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ 2

สพฐ.

จังหวัด

สพฐ.

นางสาวณัฐกมล ผลาภรณ์

จังหวัด

เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศ

นางจรัสศรี โต๊ะเต๊ะ
นางสาววรรณพร
ช่วยสุด
น.ส.เนตรนรินทร์
ดอกกะฐิน
นางสาวพรรณทิภา
ทองนวล

นายนริศ เอกอนันต์กิจ
เด็กชายภาสวุฒิ ดวงแก้ว

จังหวัด

เหรียญเงิน

สพฐ.

สพฐ.

นายเอกพจน์
เทศพันธุ์
น.ส.กมลชนก ดําสงค์
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ผลงานดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2561

ที่

ประเภทการแข่งขัน

14 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์
(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4-6

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
นายสัณห์ สาริยา

ระดับ จังหวัด
ภาค/ ประเทศ
จังหวัด

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด

เหรียญทอง
รองชนะเลิศ

สพฐ.

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ
นางสาวเนตรนภา
จับปรั่ง

ผลงานดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2561
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ผลงานนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่
1

2

ประเภทการแข่งขัน

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

การแข่งขันร้องเพลงสากล
เด็กหญิงปานไพริน บุญรักษ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
งานนิทรรศการและเวที
ศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561 ภาคใต้
(World – Class Standard
School Symposium)
การแข่งขันร้องเพลงสากล
นางสาวสิรินภา สมานมิตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย งานนิทรรศการและเวที
ศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561 ภาคใต้
(World – Class Standard
School Symposium)

ระดับ จังหวัด
ภาค/ประเทศ
ประเทศ

ประเทศ

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง

เหรียญทอง

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการ นางสาวกุลธิดา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พรมทอง
(สพม.13)
หน่วยงานที่จัด

สํานักงานคณะกรรมการ นางสาวกุลธิดา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พรมทอง
(สพม.13)

ผลงานดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2561

ที่
3

ประเภทการแข่งขัน

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

ระดับ จังหวัด
ภาค/ประเทศ
ประเทศ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันสุนทรพจน์
ภาษาญี่ปุ่น

นางสาวบุรัสกร หลีสันติพงษ์
ม. 5/11

4

การแข่งขันอ่านออกเสียง
ภาษาญี่ปุ่น

นางสาวกชกร บุญโรย
ม.5/11

ประเทศ

ชนะเลิศ

5

การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาญี่ปุ่น

ประเทศ

ชนะเลิศ

6

การแข่งขันเปิดพจนานุกรม
Furigana

นางสาวจิณห์จุฑา ชูวงค์
นางสาวกนกเนตร สนธิเกียรติ
ม.6/11
นางสาวทรรศยา นาวี
ม. 6/11

ประเทศ

ชนะเลิศ

7

การพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น นางสาวบุรัสกร หลีสันติพงษ์
ม. 5/11
การแข่งขันอ่านออกเสียง
นางสาวกชกร บุญโรย
ภาษาญี่ปุ่น
ม. 5/11
การแข่งขันเปิดพจนานุกรม นางสาวทรรศยา นาวี
Furigana
ม. 6/11

ภาคใต้

ชนะเลิศ

ภาคใต้

ชนะเลิศ

ภาคใต้

ชนะเลิศ

8
9

ชนะเลิศ
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อาจารย์
ที่รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน ครูนิตยา ดวงมณี
การสอนภาษาญี่ปุ่น สพม.เขต ครูยูกะ สุกิยามา
หน่วยงานที่จัด

14โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาญี่ปุ่น สพม.เขต
14 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาญี่ปุ่น สพม.เขต
14 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ครูนิตยา ดวงมณี
ครูยูกะ สุกิยามา

ครูนิตยา ดวงมณี
ครูนิชาภา ธัญไกร
เลิศ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน ครูนิตยา ดวงมณี
การสอนภาษาญี่ปุ่น สพม.
เขต14 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

คณะศิลปะศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนิตยา ดวงมณี
ครูยูกะ สุกิยามา
ครูนิตยา ดวงมณี
ครูยูกะ สุกิยามา
ครูนิตยา ดวงมณี
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ผลงานดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2561

ที่

ประเภทการแข่งขัน

10 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาญี่ปุ่น
11

12
13
14

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

นางสาวจิณห์จุฑา ชูวงค์
นางสาวกนกเนตร สนธิเกียรติ
ม.6/11
การแข่งขันละครสั้น
1.น.ส.ศิริลักษณ์ พึ่งพันธุ์
ภาษาฝรั่งเศส
2.น.ส.ธนาภา เพ็งประไพ
ระดับชั้น ม.4-ม.6
3.น.ส.ศรีสุดา หวั่นไหว
4.น.ส.นภัสสร จิตต์ซื่อ
5.น.ส.หนึ่งฤทัย จันทร์โย่ง
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ 1.น.ส.พลอยชนก ตําลิ่ม
ภาษาฝรั่งเศส
2.น.ส.ธันย์ชนก ทรัพย์เรืองเนตร
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
1.น.ส.ณัฐชยา เลิศพูนสวัสดิ์
ภาษาฝรั่งเศส
2.น.ส.เมธิสวรรณ
บุตรดีสุวรรณ
การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อ น.ส.ศรีสุดา หวั่นไหว
ที่กําหนด

ระดับ จังหวัด
รางวัลที่ได้รับ
ภาค/ประเทศ
ภาคใต้
รองชนะเลิศอันดับ 1

หน่วยงานที่จัด
สพฐ.

จังหวัด

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2

สพฐ.

จังหวัด

เหรียญเงิน
รองชนะเลิศ อันดับที่1
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศ อันดับที่1

สพฐ.

จังหวัด
ประเทศ

รางวัลชมเชย

สพฐ.

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ
ครูนิตยา ดวงมณี
ครูนิชาภา
ธัญไกรเลิศ
น.ส.สุภลัคน์
พูลสวัสดิ์
น.ส.นันทิยา
กล้าหาญ
น.ส.สุภลัคน์
น.ส.นันทิยา
น.ส.สุภลัคน์
น.ส.นันทิยา

พูลสวัสดิ์
กล้าหาญ
พูลสวัสดิ์
กล้าหาญ

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส น.ส.สุภลัคน์ พูลสวัสดิ์
น.ส.นันทิยา กล้าหาญ
แห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ผลงานดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2561

ที่

ประเภทการแข่งขัน

15 การสอบวัดระดับ
มาตรฐานสากล
ภาษาฝรั่งเศส DELF A1

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1.น.ส.ดวงฤทัย สว่าง
2.นายทองฉัตร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
3.น.ส.เปรมยุดา กุลเกิด
4.น.ส.เพ็ญนภา พลายชนะ
5.น.ส.สุธิดา ศิริไพบูลย์
6.น.ส.กัญญาณัฐ สีสังเวทย์
7.น.ส.กานต์สินี พันธุ์เบญจพล
8.น.ส.อัญญานี ศรีสุรักษ์
9.น.ส.ปิยาพัชร ติรณะรัต
10.น.ส.รพีพรรณ สุวรรณโชติ
11.น.ส.กัลยกร นาคสุขสมบุญ
12.น.ส.ณัฐณิชา มณีมาศ
13.น.ส.ชญาภรณ์ รัตนบุรี
14.น.ส.พนิดา รอดประดิษฐ์
15.น.ส.ศุภาพิชญ์ แสนเวียน
16.น.ส.แพรวา ยายี
17.น.ส.ศสิวิภา ขาวสอาด
18.น.ส.พัณณิตา พวงนุ่น
19.น.ส.กีรติกา ครองบุญ
20.น.ส.อนงค์วรรณ แรงกล้า
21.น.ส.วรรณษา เศวตฤทธิกุล

ระดับ จังหวัด
ภาค/ประเทศ
สากล

รางวัลที่ได้รับ
ประกาศนียบัตร
จากประเทศ
ฝรั่งเศส

หน่วยงานที่จัด

หน้า | 12
อาจารย์
ที่รับผิดชอบ
น.ส.สุภลัคน์
พูลสวัสดิ์
น.ส.นันทิยา
กล้าหาญ

ผลงานดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2561

ที่

ประเภทการแข่งขัน

16 การสอบวัดระดับ
มาตรฐานสากล
ภาษาฝรั่งเศส DELF A2

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1.น.ส.ศิริลักษณ์ พึ่งพันธุ์
2.น.ส.เฌอร์มาลีน เกตุสวัสดิ์
3.น.ส.ธนาภา เพ็งประไพ
4.น.ส.พลอยชนก ตําลิ่ม
5.น.ส.อัมภาภรณ์ ทับทิมทอง

ระดับ จังหวัด
ภาค/ประเทศ
สากล

รางวัลที่ได้รับ
ประกาศนีย-บัตร
จากประเทศ
ฝรั่งเศส

หน่วยงานที่จัด
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อาจารย์
ที่รับผิดชอบ
น.ส.สุภลัคน์
พูลสวัสดิ์
น.ส.นันทิยา
กล้าหาญ

6.น.ส.ธันย์ชนก ทรัพย์เรืองเนตร

7.น.ส.ณัฐชยา เลิศพูนสวัสดิ์
8.น.ส.เมธิสวรรณ บุตรดีสุวรรณ

9.น.ส.สุพรรณิกา มหาแร่
10.นายวิทวัส หนูสีแก้ว
11.น.ส.เบญญาพร เสาวนา
17 การแข่งขันประเภทเล่านิทาน นางสาวอภิญญา ระเหม
เขต สพม.14
ภาษาจีน กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะภาษาจีน ปีการศึกษา
2561รอบคัดเลือกระดับศูนย์
18 การแข่งขันเขียนพู่กันจีน
นางสาวแองเจลีนา หลุยวีนาเกร เขต สพม.14
ม.ปลาย กิจกรรมการแข่งขัน
ความสามารถพิเศษด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจีน ประจําปี
การศึกษา2561

เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ ครูชนกภัทร์
เรียนการสอนภาษา จีน อังอัจฉะริยะ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 1

ห้องเรียนขงจื้อโรงเรียน ครูชนกภัทร์
ภูเก็ตวิทยาลัย
อังอัจฉะริยะ
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ผลงานดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2561

ที่

ประเภทการแข่งขัน

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

ระดับ จังหวัด
ภาค/ประเทศ
เขต
สพม.14

19 การแข่งขันประเภทเล่านิทาน
ภาษาจีน กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะภาษาจีน ปีการศึกษา
2561
20 การแข่งขันทักษะการเล่า
นิทานภาษาอังกฤษ (Story
telling)ระดับชั้น ม.4-ม.6

เด็กหญิงดาริญญา วัฒนกิจ
วิบูลย์
นางสาวสุดารัตน์ ผ่องแผ้ว
ม.4/8

จังหวัด

21 การแข่งขันทักษะการพูด
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
ระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
22 กิจกรรมการแข่งขันเล่าเรื่อง
จากภาพภาษาจีน ระดับชั้น
ม.4-ม.6
23 กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่อ
อาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.
1-ม.3

เด็กหญิงณิชากานต์ ทรัพย์
วิริยะกุล

จังหวัด

นางสาวณัฐสุภา รามไชย
นางสาวสาริศา ธํารงเกียรติกุล

จังหวัด

เด็กหญิงดาริญญา พัฒนกิจวิบูลย์
เด็กหญิงกันตนิษฐ์ ไกรทัศน์

จังหวัด

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ ครูอรวรรณ สังขะ
เรียนการสอนภาษา จีน ไชย
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
หน่วยงานที่จัด

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ1

ศูนย์เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
สพม.14
เหรียญทอง
ศูนย์เครือข่ายส่งเสริม
รองชนะเลิศอันดับ1 ประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
สพม.14
เหรียญทอง รอง
สพฐ.
ชนะเลิศอันดับที่ 2
เหรียญทอง
อันดับที่ 4

สพฐ.

นางจุไรรัตน์
ลุยจันทร์
นางสาวสุพัตรา
อยู่ทองอ่อน
ครูอรวรรณ สังขะ
ไชย
ครูอรวรรณ สังขะ
ไชย
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ที่

ประเภทการแข่งขัน

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

24 ร่วมนําเสนอและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เวทีศักยภาพนักเรียน
ด้านการสื่อสารสองภาษา
“กล่าวสุนทรพจน์ภา
ต่างประเทศที่ 2” งาน
นิทรรศการและเวทีศักยภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
25 การแข่งขันถักเชือกจีน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม
การแข่งขันความสามารถ
พิเศษด้านศิลปวัฒนธรรมจีน
ปี 2561
26 การแข่งขันสุนทรพจน์
ภาษาญี่ปุ่น

เด็กหญิงกันตนิษฐ์ ไกรทัศน์

27 การแข่งขันอ่านออกเสียง
ภาษาญี่ปุ่น
28 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาญี่ปุ่น

ระดับ จังหวัด
ภาค/ประเทศ
ประเทศ

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด

เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1

สพฐ.

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ทิพย์บํารุง
นางสาวสุชานันท์ นาคะกิจ
วิบูลย์

ภาคใต้

ชนะเลิศอันดับที่ 1
และ
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

นางสาวบุรัสกร หลีสันติพงษ์
ม.5/11

จังหวัด
ภาค/ประเทศ

ชนะเลิศ
ชนะเลิศ

นางสาวกชกร บุญโรย
ม.5/11
นางสาวจิณห์จุฑา ชูวงค์
นางสาวกนกเนตร สนธิเกียรติ

จังหวัด
ชนะเลิศ
ภาค/ประเทศ
ชนะเลิศ
จังหวัด
ชนะเลิศ
ภาค/ประเทศ รองชนะเลิศอันดับ 1

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ
ครูอรวรรณ สังขะ
ไชย

ห้องเรียนขงจื่อภูเก็ต ครูอรวรรณ สังขะ
วิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต ไชย

สพฐ.

ครูนิตยา ดวงมณี
ครูยูกะ สุกิยามา

สพฐ.

ครูนิตยา ดวงมณี
ครูยูกะ สุกิยามา
ครูนิตยา ดวงมณี
ครูนิชาภา ธัญไกรเลิศ

สพฐ.
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ผลงานดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2561

ที่

ประเภทการแข่งขัน

29 การแข่งขันเปิดพจนานุกรม
Furigana
30 การแข่งขันเปิดพจนานุกรม
Kanji
31 การแข่งขันเขียนตามคําบอก
ภาษาญี่ปุ่น
32 การแข่งขันละครสั้น
ภาษาญี่ปุ่น

33 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส

34 พูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

ระดับ จังหวัด
รางวัลที่ได้รับ
ภาค/ประเทศ
จังหวัด
ชนะเลิศ
ภาค/ประเทศ
ชนะเลิศ
จังหวัด
ชนะเลิศ
ภาค/ประเทศ รองชนะเลิศอันดับ 2
จังหวัด
ชนะเลิศ

นางสาวทรรศยา นาวี
ม.6/11
นางสาวปิยรัตน์ พลอยขาว
ม.6/11
นางสาวธนพรรณ จู่ภิบาล
ม.4/11
นางสาวจิรวดี สมาธิ
จังหวัด
ชนะเลิศ เหรียญทอง
นางสาวบัณฑิตา เย็นฉ่ํา
ภาค/ประเทศ ชนะเลิศ เหรียญทอง
นางสาวมนิชยา เพิ่มวงค์วาฬ
นางสาวสุภัทรยา พรมไพร
นางสาวพิมพ์ชนก ทองปทุมพันธุ์
นางสาวศิริลักษณ์ พึ่งพันธุ์
จังหวัด
เหรียญทอง
นางสาวศรีสุดา หวั่นไหว
รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวนภัสสร จิตต์ซื่อ
นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์โย่ง
นางสาวธนาภา เพ็งประไพ
น.ส.เมธิสวรรณ บุตรดีสุวรรณ
จังหวัด
เหรียญทอง
นางสาวณัฐชยา เลิศพูนสวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับ 1

สพฐ.

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ
ครูนิตยา ดวงมณี

สพฐ.

ครูนิชาภา ธัญไกรเลิศ

สพฐ.

ครูนิชาภา ธัญไกรเลิศ

สพฐ.

ครูนิชาภา ธัญไกรเลิศ

สพฐ.

นันทิยา /สุภลัคน์

สพฐ.

นันทิยา /สุภลัคน์

หน่วยงานที่จัด

ครูยูกะ สุกิยามา
ครูยูกะ สุกิยามา

ผลงานดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2561

ที่

ประเภทการแข่งขัน

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

35 เล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส นางสาวพลอยชนก ตําลิ่ม
น.ส.ธันย์ชนก ทรัพย์เรืองเนตร
36 วาดภาพจากหัวข้อที่กําหนด นางสาวศรีสุดา หวั่นไหว
37 สอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส
ตามกรอบมาตรฐานสหภาพ
ยุโรป

นางสาวดวงฤทัย สว่าง
นายทองฉัตร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นางสาวเปรมยุดา กุลเกิด
นางสาวเพ็ญนภา พลายชนะ
นางสาวสุธิดา ศิริไพบูลย์
นางสาว กัญญาณัฐ สีสังเวทย์
นางสาวกานต์สินี พันธุ์เบญจพล
นางสาว อัญญานี ศรีสุรักษ์
นางสาว ปิยาพัชร ติรณะรัต
นางสาว รพีพรรณ สุวรรณโชติ
นางสาว กัลยกร นาคสุขสมบุญ
นางสาว ณัฐณิชา มณีมาศ
นางสาว พนิดา รอดประดิษฐ์
นางสาว ศุภาพิชญ์ แสนเวียน
นางสาว แพรวา ยายี

ระดับ จังหวัด
ภาค/ประเทศ
จังหวัด

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญเงิน

ประเทศ

ชมเชย

ประเทศ

ผ่าน
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อาจารย์
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการ นันทิยา /สุภลัคน์
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมาคมครูฝรั่งเศส นันทิยา /สุภลัคน์
แห่งประเทศไทย
สมาคมฝรั่งเศส กทม. นันทิยา / สุภลัคน์
ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการ
เรียนการสอนภาษา
ฝรั่งเศส เขตภาคใต้
ตอนบน
หน่วยงานที่จัด

ผลงานดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2561

ที่

ประเภทการแข่งขัน

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
นางสาว ศสิวิภา ขาวสะอาด
นางสาวพัณณิตา พวงนุ่น
นางสาว กีรติกา ครองบุญ
นางสาวอนงค์วรรณ แรงกล้า
นางสาววรรณษา เศวตฤทธิกุล
นางสาวศิริลักษณ์ พึ่งพันธุ์
นางสาวเฌอมาลีน เกตุสวัสดิ์
นางสาวธนาภา เพ็งประไพ
นางสาวพลอยชนก ตําลิ่ม
นางสาวธันย์ชนก
ทรัพย์เรืองเนตร
นางสาวณัฐชยา เลิศพูลสวัสดิ์
นางสาวเมธิสวรรณ
บุตรดีสุวรรณ
นางสาวสุพรรณกา มหาแร่
นายวิทวัส หนูสีแก้ว
นางสาวเบญญาภรณ์ เสาวนา

ระดับ จังหวัด
ภาค/ประเทศ

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด
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อาจารย์
ที่รับผิดชอบ

ผลงานดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2561

ที่

ประเภทการแข่งขัน

38 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาเยอรมัน ระดับ ม.ปลาย
39 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาเยอรมัน ระดับ ม.ปลาย
40 การแข่งขันประกวดสื่อ
มัลติมีเดีย ภาษาเยอรมัน

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
นางสาวจริยาพร รอดแก้ว
นางสาวปิ่นมุก อ่องวิบูลย์
นางสาวกชพร สุขพัฒนศรีกุล
นางสาวยุพาวรรณ มานะบุตร
นางสาวชนาพร อักษรธรรมกุล
นางสาวชญานิศ อยู่คง

ระดับ จังหวัด
ภาค/ประเทศ
จังหวัด
ภาค/ประเทศ
จังหวัด
ภาค/ประเทศ
ประเทศ

รางวัลที่ได้รับ
ชนะเลิศเหรียญทอง
ชนะเลิศเหรียญทอง
ชนะเลิศเหรียญทอง
ชนะเลิศเหรียญทอง
ชมเชย

หน้า | 19

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ
สพฐ.
นางสาวมาลัย
ฮูกซาม
สพฐ.
นางสาวมาลัย
ฮูกซาม
สพฐ. ร่วมกับสมาคมครู นางสาวมาลัย
เยอรมันแห่งประเทศไทย ฮูกซาม
และ สถาบัน เกอเธ่ฯ
หน่วยงานที่จัด
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ผลงานดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2561

ผลงานนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่

ประเภทการแข่งขัน

1

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับ ม.ต้น
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับ ม.ปลาย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์
ระดับ ม.ต้น
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์
ระดับ ม.ปลาย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ
ม.ต้น
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ
ม.ปลาย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.ต้น
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.ปลาย

๒
3
4
5
6
7
8

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
เด็กหญิงปัทมพร งาแก้ว
นางสาวขวัญดา แดงเปีย
เด็กหญิงดวงกมล ทรัพย์ทวี

ระดับ จังหวัด
ภาค/ ประเทศ รางวัลที่ได้รับ
จังหวัด
เหรียญทองชนะเลิศ
ภาค/ประเทศ
เหรียญเงิน
จังหวัด
เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2
จังหวัด
เหรียญทอง

หน่วยงานที่จัด
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.

นางสาวปภัสสร โถสกุล

จังหวัด

เหรียญทองแดง

สพฐ.

เด็กหญิงธัญรดี เนาวรัตน์

จังหวัด

เหรียญทองชนะเลิศ

สพฐ.

นายประดิษฐ์ ตุ้งกู

จังหวัด

เหรียญเงิน

สพฐ.

เด็กหญิงเพ็ญญาพิชญ์ สุดสม

จังหวัด

สพฐ.

นางสาวปัทมาภรณ์ ช่วยชู

จังหวัด

เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1
เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒

สพฐ.

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ
นางกุลวดี คง
ชนะ
นางอุไรพร
ศิริทัพ
น.ส.ปรียาวดี
สมโย
นางสาวภัทรวดี
รองยาง
นางสาวรัตนา
ประหยัดทรัพย์
น.ส.อนัญชนา
สิทธิรักษ์
นางสาวปัทมน
กอตระกูลสิน
นางสาวปัทมน
กอตระกูลสิน
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ผลงานดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2561

ที่

ประเภทการแข่งขัน

9

การแข่งขันการท่องอาขยานทํานอง
เสนาะ ระดับชั้น ม.ต้น
10 การแข่งขันการท่องอาขยานทํานอง
เสนาะ ระดับชั้น ม.ปลาย
11 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
กาพย์ยานี 11 ระดับ ม.ต้น
12 การแข่งขันต่อคําศัพท์ภาษาไทย
(คําคมเดิม) ระดับ ม.ต้น
13 การแข่งขันต่อคําศัพท์ภาษาไทย
(คําคมเดิม) ระดับ ม.ปลาย
14 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ
ม.ต้น
15 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ
ม.ปลาย

ระดับ จังหวัด
ภาค/ ประเทศ รางวัลที่ได้รับ
เด็กหญิงอนัสดา แก้วคง
จังหวัด
เหรียญทองชนะเลิศ
ภาค/ประเทศ
เหรียญเงิน
นางสาวอมราพร สายสอน
จังหวัด
เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1
เด็กชายกิตติภูมิ แซ่หลี
จังหวัด
เหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงนันท์นภัส พงศ์ภัค ภาค/ประเทศ
เหรียญเงิน
บูรณกิจ
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

เด็กหญิงฐิติมา กองสาย
เด็กหญิงภัทรงวิภา สงยาง
นางสาวณัชชา กาญจน
วิจิตร
เด็กหญิงปรมินทร์ เสกสัน
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ ขุนทอง
เด็กหญิงภิญญดา ทัยคง
นางสาวสิรีธร ทองสมบัติ
นางสาวสุชานารถ นรพงศ์
นางสาวอิษยา มณีรวม

จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด

เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1
เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1
เหรียญเงิน

จังหวัด
เหรียญทองชนะเลิศ
ภาค/ประเทศ
เหรียญเงิน

หน่วยงานที่จัด
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.

สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ
น.ส.กาญจนา
ทองตะโก
นางสาวณีรนุช
รักษาราษฎร์
นางสาวภัคทนัน
คําสุริยา
นายลิขิต
หล้าแหล่ง
นายสันติราษฏร์
ศรีหะรัญ
นายสันติราษฏร์
ศรีหะรัญ
นางมณฑา
คําแหง
นางมณฑา
คําแหง

ผลงานดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2561

ที่

ประเภทการแข่งขัน

16 การแข่งขันกิจกรรม “พาที
สร้างสรรค์” ระดับ ม.ปลาย

17 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ
“ไกล่เกลี่ยสร้างสรรค์ สมานฉันท์
สร้างชาติ”

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
นางสาวกฤตยา ภัติศิริ
นางสาวอชิรญาภรณ์ สาคร
ประเสริฐ
นางสาวเบญญาภา
จันทร์เอียด
นางสาวกฤตยา ภัติศิริ

ระดับ จังหวัด
ภาค/ ประเทศ
จังหวัด

รางวัลชนะเลิศ

จังหวัด

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลที่ได้รับ
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อาจารย์
ที่รับผิดชอบ
ศาลเยาวชนและ นางสาวณีรนุช
ครอบครัวจังหวัดภูเก็ต รักษาราษฎร์
นางสาวกาญจนา
ทองตะโก
หน่วยงานที่จัด

ศาลเยาวชนและ นางสาวณีรนุช
ครอบครัวจังหวัดภูเก็ต รักษาราษฎร์
นางสาวกาญจนา
ทองตะโก
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ผลงานนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒. การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ม.1-3

ระดับ จังหวัด
รางวัลที่ได้รับ
ภาค/ ประเทศ
1. น.ส.วิมลวรรณ เอี๋ยวประดิษฐ์ จังหวัด
ชนะเลิศเหรียญทอง
2. น.ส.พันธชา พรัดเมือง
ภาค/ประเทศ
อันดับ 12
3. น.ส.น.ส.สิรินภา สมานมิตร
4. น.ส.นิภาพร ศิวะรัตน์
5. น.ส.ปัญจมินทร์ จุมปา
1.ด.ช.วชิรวิทย์ พวงมณี
จังหวัด
ชนะเลิศเหรียญทอง
2.ด.ญ.พิมณัชชา สาระพิมพ์ ภาค/ประเทศ
อันดับ 16

3

น.ส.อําไพพิมพ์ ตันติธาคร

ที่

ประเภทการแข่งขัน

๑. การประกวดเพลงคุณธรรม
ระดับชั้น ม.4-6

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ม.4-6

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

จังหวัด
ชนะเลิศเหรียญทอง
ภาค/ประเทศ รองชนะเลิศ อันดับ2

หน่วยงานที่จัด
สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ
นายวัชริศร์
ปัญญาพุฒินันท์
น.ส.ชญาณี
พุ่มมาก
นางนวลตา
จันทร์พานิชย์
นางพรรณี
ยางทอง
น.ส.สุกัญญา
นิ่มมโน
นางวินิตตา
วังเมือง
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ที่

ประเภทการแข่งขัน

4

การประกวดสวดมนต์แปล
ระดับชั้น ม.1-6

5

การประกวดบรรยายธรรม
ระดับ ม.ต้น

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1.ด.ญ.เมธาวี
แซ่หลิม
2 ด.ญ.เปรมิกา เทพณรงค์
3.ด.ญ.ธนัญญา ทานิล
4.ด.ญ.ภัคจิรา เจริญผล
5.ด.ญ.ภัททิยา สุรวิทย์
6.ด.ญ.รัศมีมาน ไชยศิริ
7.ด.ญ.สมัชญา ร้อยมาลี
8.ด.ญ.สุปาริตา สังข์ทอง
9.น.ส.อาทิตยา ชิณแสน
10.น.ส.ธนภรณ์ ผดุงพันธ์
ด.ญ.กฤณณ์ โชติธนกุญชร

ระดับ จังหวัด
รางวัลที่ได้รับ
ภาค/ ประเทศ
จังหวัด
ชนะเลิศเหรียญทอง
ภาค/ประเทศ
อันดับ 13

จังหวัด
ชนะเลิศ อันดับ 1
ภาคสงฆ์ที่ 17 ชนะเลิศ อันดับ 1
ประเทศ ชมเชย รองชนะเลิศ
อันดับ 3 โล่พระราช
ทานจากสมเด็จ
พระเทพฯ

หน่วยงานที่จัด
สพฐ.

ศูนย์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ
น.ส.พิศมัย
โอยสวัสดิ์
น.ส. เสาวรส
สวยสุน
น.ส.กนกวรรณ
พบสถาน

น.ส.สุกัญญา
นิ่มมโน
นางวินิตตา
วังเมือง

ผลงานดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2561

ที่
6

ประเภทการแข่งขัน
การประกวดบรรยายธรรม
ระดับ ม.ปลาย

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
น.ส.สุชานันท์ ลิ่วเรืองสุวรรณ

ระดับ จังหวัด
รางวัลที่ได้รับ
ภาค/ ประเทศ
จังหวัด
ชนะเลิศ อันดับ 1
ภาคสงฆ์ที่ 17 ชนะเลิศ อันดับ 1
ประเทศ ชมเชย อันดับ 10

หน่วยงานที่จัด
ศูนย์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม
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อาจารย์
ที่รับผิดชอบ
น.ส.สุกัญญา
นิ่มมโน
นางวินิตตา
วังเมือง
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ผลงานนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระทัศนศิลป์
ที่

ประเภทการแข่งขัน

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

ระดับ จังหวัด
ภาค/ ประเทศ
ภาค

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด

รางวัลดีเด่น

มหาวิทยาลัยทักษิณ

1. การแข่งขันประกวดวาดภาพ
ศิลปกรรม ปตท. เยาวชน
ภาคใต้ ครั้งที่ 15

เด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนสินธ์
เด็กหญิงสิริธร สมหวัง

2. การประกวดวาดภาพ
โครงการ Young Creative
Environment Artist ปี 3
3. การแข่งขันประกวดวาดภาพ
ปีที่ 3 “แสงแห่งอนาคต”
4. การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการปะติด
ม.1-ม.3

เด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนสินธ์

ประเทศ

รางวัลรองชนะเลิศ

เด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนสินธ์

ประเทศ

รางวัลชมเชย

1. เด็กหญิงวรชนก สนิทปู่
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ตุ้งกู

จังหวัด
ภาค/ประเทศ

เหรียญทอง

อาจารย์ที่รับผิดชอบ

1. นางสกาวทิพย์
สังคปาล
2. นายตันติกร
เพ็ชรอ่อน
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 1. นางสกาวทิพย์
สังคปาล
บริษัท ณากัส ซินเนอร์
จี้กรุ๊ป จํากัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นางสกาวทิพย์
สังคปาล
1. นางสกาวทิพย์
สังคปาล
2. นายตันติกร
เพ็ชรอ่อน
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ที่

ประเภทการแข่งขัน

5. การแข่งขันประกวดวาดภาพ
โปสเตอร์สันติภาพระดับ
จังหวัด หัวข้อ Kindness
Matters
6. การแข่งขันประกวดภาพวาด
โครงการอาทิตย์สุวรรณ ครั้งที่
2 หัวข้อ สานฝันวาดอนาคต
7. การแข่งขันโครงการประกวด
วาดภาพ แม่ของแผ่นดิน ครั้ง
ที่ 4 ประจําปี 2561
8. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
(Drawing) ม.1-ม.3
9. การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"
ม.4-ม.6
10. การประกวดวาดภาพระบายสี
โครงการพ่อของแผ่นดิน ปีที่
5 หัวข้อ “ธ สถิตในดวงใจ”
ประจําปี 2561

เด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนสินธ์

ระดับ จังหวัด
ภาค/ ประเทศ
ประเทศ

เด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนสินธ์
เด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนสินธ์

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

เด็กหญิงสิริธร สมหวัง
นางสาวเสาวนีย์ พรหมเกิด
เด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนสินธ์

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด

อาจารย์ที่รับผิดชอบ

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2

สโมสรไลออนส์ภูเก็ต

ประเทศ

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1

บริษัทห้างทองสุวรรณ 1. นางสกาวทิพย์
พัฒนา จํากัด
สังคปาล

ประเทศ

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1

บริษัทหาดทิพย์

จังหวัด
ภาค/ประเทศ
จังหวัด
ภาค/ประเทศ
ประเทศ

เหรียญทอง

สพฐ.

เหรียญทอง

สพฐ.

รางวัลชนะเลิศ

มูลนิธิ ดร.สุข
พุคยาภรณ์

1. นางสกาวทิพย์
สังคปาล

1. นางสกาวทิพย์
สังคปาล
นางสกาวทิพย์ สังค
ปาล
นายตันติกร เพ็ชรอ่อน
1. นางสกาวทิพย์
สังคปาล

ผลงานดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2561

ที่

ประเภทการแข่งขัน

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

11. การประกวดวาดภาพระบายสี เด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนสินธ์
ในสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชนฯ ครั้งที่ 10 ระดับ
ภาค ประจําปี พ.ศ.2561
12. การประกวดวาดภาพเยาวชน เด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนสินธ์
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี Horse อะ
วอร์ด ครั้งที่ 13 หัวข้อ
“ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี”
13. การแข่งขันประกวดภาพวาด นางสาวทีปกา จิระอมเดช
ระบายสีระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในหัวข้อ
“นวัตกรรมพัฒนาชีวิต”
โครงการ เทศกาลของขวัญ
(GiFt Fair) ครั้งที่ 29

ระดับ จังหวัด
ภาค/ ประเทศ
ประเทศ

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด

รางวัลชนะเลิศ

สโมสรไลออนส์สากล
ภาครวม 310
ประเทศไทย
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อาจารย์ที่รับผิดชอบ
1. นางสกาวทิพย์
สังคปาล

ประเทศ

รางวัลส่งเสริม
กลุ่มบริษัทนานมี
จินตนาการ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

1. นางสกาวทิพย์
สังคปาล

ประเทศ

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1

1. นางสกาวทิพย์
สังคปาล
2. นายตันติกร
เพ็ชรอ่อน

คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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สาระดนตรี : ดนตรีไทย
ที่

ประเภทการแข่งขัน

1. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม
ม.1 – ม.3
2. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก
ม.1 - ม.3
3. การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง
ม.1 - ม.3
4. การแข่งขันการขับร้องเพลง
ไทย ม.1-ม.3
5. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง
ม.4-ม.6
7. โครงการเยาวชนต้นแบบด้าน
ดนตรีไทย
8. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง
9.

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด

อาจารย์ที่รับผิดชอบ

เหรียญทองอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทองอันดับ 1
เหรียญทอง อันดับ 5
เหรียญทอง อันดับ 1
เหรียญทอง อันดับที่ 2
เหรียญทอง อันดับ 1
เหรียญทอง อันดับ 5
เหรียญทอง อันดับ 1
เหรียญทอง อันดับ 5
ระดับดี

สพฐ.

นางสาวอิสรีย์ ศรีงาม

สพฐ.

นางสาวอิสรีย์ ศรีงาม

สพฐ.

นางสาวอิสรีย์ ศรีงาม

สพฐ.

นางสาวอิสรีย์ ศรีงาม

สพฐ.

นางสาวอิสรีย์ ศรีงาม

นางสาวปิยธิดา ดวงไทย

ระดับ จังหวัด
ภาค/ ประเทศ
จังหวัด
ภาค/ประเทศ
จังหวัด
ภาค/ประเทศ
จังหวัด
ภาค/ประเทศ
จังหวัด
ภาค/ประเทศ
จังหวัด
ภาค/ประเทศ
ระดับจังหวัด

เด็กหญิงกชพรรณ ภู่ไพบูลย์

ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ ๑

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ต่างจิตร์
เด็กหญิงณัฐชยา โภคาเลิศ
เด็กหญิงกชพรรณ ภู่ไพบูลย์
เด็กหญิงศศิวิมล ผาบชมภู
นางสาวปิยธิดา ดวงไทย

ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกเปรม ติณ
สูลานนท์ ประธานองคมนตรีฯ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ชิงถ้วย เด็กหญิงฐิติรัตน์ ต่างจิตร์
เกียรติยศพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

สํานักงานวัฒนธรรม นางสาวอิสรีย์ ศรีงาม
จังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฎ นางสาวอิสรีย์ ศรีงาม
ภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎ นางสาวอิสรีย์ ศรีงาม
ภูเก็ต
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ที่

ประเภทการแข่งขัน

6. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวม
ผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
ม.1-ม.6

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. เด็กหญิงกรณิชสา
เหล่าประเสริฐศิริ
2. นางสาวกิติยากร แก้วน้อย
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์ ต่างจิตร์
4. เด็กหญิงณัฐชยา โภคาเลิศ
5. นางสาวทักษพร พลีการ
6. นางสาวธันยชนก ดอกจันทร์
7. เด็กหญิงธันย์ชนก จันทร์เมธา
8. นางสาวนภัสสร ขันตยาภรณ์
9. เด็กหญิงนิภาพร วุฒิชาญ
10. นางสาวปิยธิดา ดวงไทย
11. เด็กหญิงภัคจิรา
เหล่าประเสริฐศิริ
12. นางสาววราสินี ณ ถลาง
13. เด็กหญิงศศิวิมล ผาบชมภู
14. นางสาวศิรินภา ยอดต่อ
15. นางสาวเปรมยุดา กุลเกิด

ระดับ จังหวัด
ภาค/ ประเทศ
จังหวัด
ภาค/ประเทศ

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด

อาจารย์ที่รับผิดชอบ

เหรียญทองอันดับ 1
เหรียญทองอันดับ 5

สพฐ.

นางสาวอิสรีย์ ศรีงาม
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สาระดนตรี
ที่

: ดนตรีสากล

ประเภทการแข่งขัน

1. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ม.1 - ม.3
2. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
3. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ม.4 - ม.6
4. การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ม.4 - ม.6

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
เด็กหญิงแทนใจ บรรโนปกรณ์
นางสาวญาดา สัจจากุล
นางสาวญาดา สัจจากุล
นางสาวญาดา สัจจากุล

ระดับ จังหวัด
ภาค/ ประเทศ
จังหวัด
ภาค/ประเทศ
จังหวัด
ภาค/ประเทศ
จังหวัด
ภาค/ประเทศ
จังหวัด
ภาค/ประเทศ

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทองอันดับ 1
เหรียญทอง
เหรียญทอง อันดับ 1
เหรียญทองชนะเลิศ
เหรียญทอง อันดับ 1
เหรียญทอง อันดับ ๑
เหรียญทอง อันดับ 1
เหรียญทองชนะเลิศ

หน่วยงานที่จัด

อาจารย์ที่รับผิดชอบ

สพฐ.

นายสัญญา สัจจากุล

สพฐ.

นายสัญญา สัจจากุล

สพฐ.

นายสัญญา สัจจากุล

สพฐ.

นายสัญญา สัจจากุล
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สาระนาฏศิลป์
ที่

ประเภทการแข่งขัน

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

1. การแข่งขันระบํามาตรฐาน 1. เด็กหญิงณิชาภัทร ชูทอง
ม.1 - ม.3
2. เด็กหญิงปรีชญา
เพียรประเสริฐศิริ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วิมลวัฒน์
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์ เกลี้ยงจิตร
5. เด็กหญิงวนิสา เปล่งศรี
6. เด็กหญิงศศิวรรณ มาลยเวช
7. เด็กหญิงสุธินี ประทีป ณ ถลาง
8. เด็กหญิงเจนวรี จันทร์สุวรรณ
2. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย 1. นางสาวฐิติพร มุสิกะสังข์
อนุรักษ์ ม.4 - ม.6
2. นางสาวธิดาทิพย์ รุ่งเรือง
3. นางสาวนภัสสร พานิชเจริญกิจ
4. นางสาวพรรณภษา เขจรดวง
5. นางสาวศุภกานต์ อุ่นใจ
6. นางสาวสิริกร เดชะโชติ
7. นางสาวหรรษา เดชะโชติ
8. นางสาวเปรมิกา จอมพล

ระดับ จังหวัด
รางวัลที่ได้รับ
ภาค/ ประเทศ
จังหวัด
เหรียญทองอันดับ 1
ภาค/ประเทศ เหรียญทองอันดับที่ 7

จังหวัด
ภาค/ประเทศ

เหรียญทองอันดับ 1
เหรียญทองอันดับ 15

หน่วยงานที่จัด
สพฐ.

สพฐ.

อาจารย์ที่
รับผิดชอบ
1. นางสาว
จินตนา มังคะลา
2. นางสาวสุ
กัญญา ผิวขํา
3. นางสาวตมิ
สา มากเจริญ
4. นางเบญจมาภรณ์
พุ่มไสว
1. นางสาว
จินตนา มังคะลา
2.นางสาวสุ
กัญญา ผิวขํา
3.นางสาววรรณิศา
ดํานุ่น
4.นางเบญจมา
ภรณ์ พุ่มไสว
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ผลงานนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่

ประเภทการแข่งขัน

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. เด็กหญิงณัชชา ศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงมนัสนนท์ แก้วเกตุ

ระดับ จังหวัด
ภาค/ ประเทศ
จังหวัด

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด

อันดับที่ 4

สพฐ.

1

การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท Web
Editor ม.1-ม.3

2

การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 1. เด็กหญิงอรภัทร ทองเหลือ
แอนิเมชั่น (2D Animation) 2. เด็กหญิงอิษฏาอร
ม.1-ม.3
พูนพิสฐิ ทรัพย์

จังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2

สพฐ.

3

การแข่งขันการออกแบบ
1. เด็กหญิงศศิธร สวัสดิ์วงศ์
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม 2. เด็กหญิงเอื้องฟ้า เรือนใส
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

จังหวัด

อันดับที่ 4

สพฐ.

4

การแข่งขันการออกแบบ
1. นางสาวพรรณรัตน์
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม ประทีป ณ ถลาง
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
2. นางสาวสิริพร เนื้ออ่อน

จังหวัด

ชนะเลิศ

สพฐ.

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ
1. นางธนัญญา
ศิริวัฒน์
2. นางสาว
วาสนา กุณฑล
เบ็ญจะ
1. นายตรีสวัสดิ์
รักหาบ
2. นายฉันทรัฐ
วรรณะ
1. นางสาวจุไร
รัตน์ เครือสุวรรณ์
2. นายประวิทย์
เพ็ชรดี
1. นางสาวจุไร
รัตน์ เครือสุวรรณ์
2. นายประวิทย์
เพ็ชรดี
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ประเภทการแข่งขัน

5

การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ม.4 - ม.6

6

การแข่งขันการสร้าง Motion 1. นางสาวกรกนก ตวงสิน
2. นางสาวนภัสสร สายสุวรรณ
Infographic ม.4 - ม.6

จังหวัด

7

การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท Text
Editor ม.1 - ม.3
การแข่งขันการสร้าง Web
Applications ม.4-ม.6

1. นางสาววิภาวรรณ เติมต่อ
2. นางสาวอินทิรา แก้วปีลา

8

9

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

ระดับ จังหวัด
ภาค/ ประเทศ รางวัลที่ได้รับ
จังหวัด
รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1

ที่

หน่วยงานที่จัด

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ

สพฐ.

1. นายตรีสวัสดิ์
รักหาบ
2. นายนพดล
เพชรประพันธ์

อันดับที่ 4

สพฐ.

1. นาย
จารุวัฒน์
จันทร์เส้ง

จังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2

สพฐ.

1. นายตรีสวัสดิ์
รักหาบ

1. นางสาววรนิษฐ์ ดวงแข
2. นางสาวสุชานันท์ ลิ่วเรือง
สุวรรณ

จังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1

สพฐ.

การแข่งขันการเขียน
1. นางสาวธัญสิริ ศรีสูงเนิน
โปรแกรมด้วย
2. นางสาวโยษิตา จินดา
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

จังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1

สพฐ.

1. นางธนัญญา
ศิริวัฒน์
2. น.ส.วาสนา
กุณฑลเบ็ญจะ
1. นายตรีสวัสดิ์
รักหาบ
2. นางธนัญญา
ศิริวัฒน์

1. นางสาววาสนา แซ่โก๊ย
2. นางสาวเกศแก้ว ยั่งยืน
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ที่

ประเภทการแข่งขัน

10 การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
11 การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ม.4-ม.6
12 การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
13 การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
14 การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ม.4-ม.6

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. นางสาวณัฐวดี สกุลชิต
2. นางสาวปารมี อภัย
3. นางสาวไอยดา แสงจันทร์
1. นางสาวกรสิริ ประทีป ณ
ถลาง
2. นางสาวสุชาวดี
ชุมลงกาญจน์
1. เด็กหญิงธิดาเทพ สมศรี
2. เด็กหญิงนฤสรณ์
นาคทองคํา
3. เด็กหญิงนันธิมา เณรทอง
1. นางสาวคณิศร สมบูรณ์
2. นางสาวปฏิมา เกตุไพบูลย์
3. นางสาวเอด้า รักหาบ
1. นางสาวกุลปรียา แท่นทอง
2. นางสาวรัชชประภา
ฉัตรตระกูลรักษ์
3. นางสาววาสนา แซ่โก๊ย

ระดับ จังหวัด
ภาค/ ประเทศ รางวัลที่ได้รับ
จังหวัด
รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1

หน่วยงานที่จัด

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ

สพฐ.

1. นายจารุวัฒน์
จันทร์เส้ง
1. นายรัชภูมิ
โถวรุ่งเรือง
2. นายณรงค์ศักดิ์
ขุนนะ
1. นายตรีสวัสดิ์
รักหาบ

จังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2

สพฐ.

จังหวัด

ชนะเลิศ

สพฐ.

จังหวัด

ชนะเลิศ

สพฐ.

จังหวัด

ชนะเลิศ

สพฐ.

1. นายตรีสวัสดิ์
รักหาบ
2. นายฉันทรัฐ
วรรณะ
1. นายตรีสวัสดิ์
รักหาบ
2. นายนพดล
เพชรประพันธ์
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ที่
15

16

17

18

ระดับ จังหวัด
ภาค/ ประเทศ รางวัลที่ได้รับ
จังหวัด
การแข่งขันการแกะสลักผัก 1. เด็กหญิงชิดชนก ตันติวิท
ชนะเลิศ
ผลไม้ ม.1-ม.3
2. เด็กหญิงธัญณิชา ศรีชลธาร ภาค/ประเทศ เหรียญทองอันดับ 9
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา
ปานถาวร
จังหวัด
การแข่งขันการแกะสลักผัก 1. นางสาวศุภากร คงสําราญ
ชนะเลิศ
ผลไม้ ม.4-ม.6
2. นางสาวฟ้าใส เมฆฉาย
ภาค/ประเทศ เหรียญทองอันดับ
3. นางสาวหทัยภัทร ผิวสุวรรณ์
12
จังหวัด
การแข่งขันทําอาหารคาว
1. เด็กหญิงจิตลดา ปาทายะ
รองชนะเลิศอันดับ
หวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 2. เด็กหญิงปนัสยา
ที่ ๑
รวมพรรณพงศ์
3. เด็กหญิงกัญญณัฐ มาตุรินทร์
จังหวัด
การแข่งขันทําอาหาร น้ําพริก 1. นางสาวชลธิชา แก้วลิพอน
รองชนะเลิศอันดับ
ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 2. นางสาวพัชรธิดา
ที่ ๑
พสุธรพงศ์พล
3. นางสาววริศรา โกมล
ประเภทการแข่งขัน

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

หน่วยงานที่จัด

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ

สพฐ.

นายพงศ์ไพศาล
วิริยานุกูลวงศ์

สพฐ.

นายพงศ์ไพศาล
วิริยานุกูลวงศ์

สพฐ.

1. นางสาววรา
ภรณ์ ผลเกิด
2. นางคณีรัตน์
ฤทธิรงค์
1. นางสาววรา
ภรณ์ ผลเกิด
2. นางสาวสุมล
ชูลําภู

สพฐ.
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ผลงานนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่
1

2
3
4
5

รายการการแข่งขัน

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

กีฬาเทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 1. น.ส.สุดารัตน์ เศวตฤทธิ์กุล
ครั้งที่ 46 คัดเลือกภาค 2. น.ส.ณัฐพงศ์ภรณ์ อิ๋วสกุล
4 “พัทลุงเกมส์”
3. น.ส.ศศิธร ศรีอรุณพรรณรา
การแข่งขันกีฬานักเรียน 1. น.ส.สุดารัตน์ เศวตฤทธิ์กุล
นักศึกษา จ.ระนอง
2. น.ส.ณัฐพงศ์ภรณ์ อิ๋วสกุล
คัดตัวแทนภาคใต้
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ 1. น.ส.สุดารัตน์ เศวตฤทธิ์กุล
แห่งจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 2. น.ส.ณัฐพงศ์ภรณ์ อิ๋วสกุล
รุ่น 18 ปี หญิง
การแข่งขันกีฬาเยาวชน
1. น.ส.สุดารัตน์ เศวตฤทธิ์กุล
แห่งชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือก 2. น.ส.วณัฐพงศ์ภรณ์ อิ๋วสกุล
ภาค 4 จ.ชุมพร
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส น.ส. ณัฐพงศ์ภรณ์ อิ๋วสกุล
‘พังงา โอเพ่น’ ครั้งที่ 10
ประจําปี 2561

ระดับ จังหวัด
ภาค/ประเทศ

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด

ภาค

ชนะเลิศประเภททีม
หญิง

กกท.

ภาค

เป็นตัวแทนภาค 8 ไป
แข่งขันระดับประเทศ
จังหวัดนครสวรรค์
ชนะเลิศอันดับที่ 2
รองชนะเลิศอันดับที่ 1

กกท.

นางสุดารัตน์
สว่างแก้ว
น.ส.อัมพิรา ศรีวรรณ

จังหวัดภูเก็ต

ครูกลุ่มสาระสุข
ศึกษาฯ

จังหวัด

นางสุดารัตน์
สว่างแก้ว

ภาค

รองชนะเลิศอันดับที่1

จังหวัดชุมพร

นางสุดารัตน์
สว่างแก้ว

ภาค

รองชนะเลิศอันดับที่ 1
รุ่นทั่วไปหญิง
รองชนะเลิศ อันดับ 2
รุ่น 18 ปี หญิง

จังหวัดพังงา

นางสุดารัตน์
สว่างแก้ว
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ที่

รายการการแข่งขัน

กีฬาบาสเกตบอล
6 การแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล
บริติชนานาชาติ

7

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

ด.ญ.บุษยมาส จินดาพล
ด.ญ.ปัญญวรรณ สุนธารักษ์
2. ด.ญ.สุวนันท์ นพกาล
3. ด.ญ.ปริณดา กิตติกุลนที
4. ด.ญ.สิตานน สินธพ
5. ด.ญ.ขณาวรรณ ศรีสุภาวดี
6. ด.ญ.ณิชาพัชร์ พรหมแก้ว
ด.ญ.วรชนก สนิทปู่
ด.ญ.ศุภิสรา นิติพิทยานุศาสน์
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
Team A:
อบจ.จูเนียร์ลีก
น.ส.ปริณดา กิตติกุลนที
น.ส.ปัญญวรรณ สุนธารักษ์
น.ส.บุษยมาศ จินดาพล
Team B:
น.ส.สิตานน สินธพ
น.ส.วรชนก สนิทปู่
น.ส.สุวนันท์ นพกาล
น.ส.ศุภิสรา นิติพิทยานุศาสน์
1.

ระดับ จังหวัด
ภาค/ประเทศ

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด

จังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ1

โรงเรียน
นานาชาติบริติช

นางสาวอัมพิรา
ศรีวรรณ
นายเจริญศักดิ์
ทองสกุล
นายสายฟ้า
เครือพานิชย์

จังหวัด

ทีมA:รางวัลชนะเลิศ
ทีมB:รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ2

อบจ.ภูเก็ต

นางสาวอัมพิรา
ศรีวรรณ
นายสายฟ้า
เครือพานิชย์
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ที่

รายการการแข่งขัน

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

8

การแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอลหญิง สพฐ.
เกมส์ ระดับภาคใต้
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
การแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต
สกูลลีก รุ่นอายุไม่เกิน 15ปี
(หญิง) ประจําปีการศึกษา
2561
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
หญิง จังหวัดภูเก็ต 61
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
การแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล Breakers
cup2019
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
hong kong challenge
cup

ด.ญ.บุษยมาส จินดาพล
ด.ญ.ปัญญวรรณ สุนธารักษ์
ด.ญ.สุวนันท์ นพกาล
ด.ญ.ปริณดา กิตติกุลนที
ด.ญ.สิตานน สินธพ
ด.ญ.ขณาวรรณ ศรีสุภาวดี
ด.ญ.ณิชาพัชร์ พรหมแก้ว
ด.ญ.วรชนก สนิทปู่
ด.ญ.ศุภิสรา นิติพิทยานุศาสน์

ระดับ จังหวัด
ภาค/ประเทศ
ภาค

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด

รางวัลชนะเลิศ

สพฐ.

จังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ1

อบจ.ภูเก็ต

จังหวัด

รางวัลชนะเลิศ

จังหวัดภูเก็ต

จังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ1

Breakers

จังหวัด

รางวัลชนะเลิศ

จังหวัดภูเก็ต

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ
นางสาวอัมพิรา
ศรีวรรณ
นายเจริญศักดิ์
ทองสกุล
นายสายฟ้า
เครือพานิชย์
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ที่
9

รายการการแข่งขัน

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก รุ่นอายุ
ไม่เกิน 17 ปี (หญิง)
10 การแข่งขันบาสเกตบอลชิง
ชนะเลิศประเทศไทย
SINGHA 3X3 Thailand
Championship 2018
รุ่น 18 ปี หญิง
11 การแข่งขัน สพฐ. – โมโน
แชมป์เปี้ยนคัพ 2018
รุ่น 18 ปี หญิง

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
นางสาวภัทรพร ลิ้มสืบเชื้อ
นางสาวปพิชญา ข่ายม่าน
นางสาวขณาวรรณ ศรีสุภาวดี
นาวสาวภัทรพร ลิ้มสืบเชื้อ
นางสาววาทินี หนูชู
นางสาววรรณวิธู คงทิพย์
นางสาวศุภิสรา สุทธิศิริ
นางสาวศิริยากร อินปัน
นางสาวญาณิศา พงศ์ศิริฤทธิ์
นางสาวคริสติน่า ซารากีน่า
นางสาวธัญชนก ไหมแพง
นางสาวนีรพรรณ มีเสน
นางสาวสินีภัสสร์ เส้งง่าย
นางสาวภัทรพร ลิ้มสืบเชื้อ
นางสาววาทินี หนูชู
นางสาววรรวิธู คงทิพย์

ระดับ จังหวัด
ภาค/ประเทศ
จังหวัด

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ

รางวัลชนะเลิศ

อบจ.ภูเก็ต

นางสาวอัมพิรา
นายเจริญศักดิ์
นายสายฟ้า

ภาค

รางวัลชนะเลิศ

สมาคมกีฬา
บาสเกตบอลแห่ง
ประเทศไทย

นายชํานาญ
ศรีสุข
นางสาวอัมพิรา
ศรีวรรณ

ภาค

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

สพฐ. – โมโนฯ

นางสาวอัมพิรา
ศรีวรรณ
นางสาวปาริชาติ
ประทุมรัตน์
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ที่

รายการการแข่งขัน

กีฬาวอลเลย์บอล
12 การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนกลางและ
ภูมิภาค ประจําปี 2561
รุ่น 18 ปีชาย

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
ทีมวอลเลย์บอล รุ่น
18 ปีชาย โรงเรียน
สตรีภูเก็ต

กรีฑา
13 นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
เด็กหญิงกฤษณา กล้าจริง
“นครสวรรค์เกมส์” 2561
4x100 ม. /วิ่งผลัดผสมหญิง
14 การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ นางสาววริศรา วิญญวเลขา
แห่งจังหวัดภูเก็ต 4X100 นางสาวศศินิพา ศิริวุฒ
ม. 16 ปีหญิง
นางสาวณิชามน ทรงคุณ
นางสาวปริชมน ไหวพริบ
15 การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ นางสาวศศินิพา ศิริวุฒ
แห่งจังหวัดภูเก็ต 200 ม.
16 ปีหญิง
16 การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่ง นางสาวณิชามน ทรงคุณ
จังหวัดภูเก็ต 100 ม. 16 ปีหญิง

ระดับ จังหวัด
ภาค/ประเทศ

รางวัลที่ได้รับ

จังหวัด

ชนะเลิศ

ประเทศ

รองชนะเลิศอันดับ2

จังหวัด

ชนะเลิศ

จังหวัดภูเก็ต

ครูกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษาทุกคน

จังหวัด

ชนะเลิศ

จังหวัดภูเก็ต

ครูกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษาทุกคน

จังหวัด

ชนะเลิศ

จังหวัดภูเก็ต

ครูกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา

หน่วยงานที่จัด

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ

จังหวัดภูเก็ต

นางสาวอัมพิรา
นายชํานาญ
นางสาวปาริชาติ
นายสันติสุข
นายสายฟ้า

กรมพลศึกษาและการ
กีฬาแห่งประเทศไทย

นายสันติสุข
ทั่งกลาง
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ที่

รายการการแข่งขัน

17 การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนกลางและ
ภูมิภาค ประจําปี 2561
รุ่น 18 ปีหญิงเดี่ยว
กีฬาเปตอง
18 การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนกลางและ
ภูมิภาค ประจําปี 2561
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง
กีฬาเทนนิส
19 การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนกลางและ
ภูมิภาค ประจําปี 2561
รุ่น 16 ปีหญิงเดี่ยว
20 การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนกลางและ
ภูมิภาค ประจําปี 2561
รุ่น 18 ปีหญิงเดี่ยว

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
นางสาวปริญญามาส
เบญจวรางกูล

ระดับ จังหวัด
ภาค/ประเทศ
จังหวัด

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด

ชนะเลิศ

จังหวัดภูเก็ต

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ
นายสันติสุข
ทั่งกลาง

นางสาวจิราพร แก้วสวัสดิ์
นางสาวอัมราพร สายสอน
นางสาวอารญา ทวีลาภ
นางสาวรัตนาภรณ์ พรายมี

จังหวัด

ชนะเลิศ

จังหวัดภูเก็ต

นายสมเจตน์
กูลดี

เด็กหญิงพชร นิลธนาชนะ

จังหวัด

ชนะเลิศ

จังหวัดภูเก็ต

นางสาวอัมพิรา
ศรีวรรณ

นางสาวปิ่นมุก อ่องวิบูล

จังหวัด

ชนะเลิศ

จังหวัดภูเก็ต

นางสาวอัมพิรา
ศรีวรรณ
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ระดับ จังหวัด
ภาค/ประเทศ
งานศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
21 การแข่งขันตอบปัญหาสุข นางสาวพรรภษา บํารุงรักษ์
จังหวัด
ศึกษาและพลศึกษา
นางสาวกัญญาพร จันทร์ลอย
ภาค/ประเทศ
ระดับ ม.1-3
22 การแข่งขันตอบปัญหาสุข นางสาวเบญญาภา ขวัญชุม
จังหวัด
ศึกษาและพลศึกษา ระดับ นางสาวอภิสินี ชํานาญศรี
ม.4-6
23 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน เด็กหญิงสุภาสินี สายคงทอง
จังหวัด
ด้านกีฬามวยสากล
ภาค/ประเทศ
เด็กหญิงวิภาวรรณ เติมต่อ
สมัครเล่น ระดับชั้น
นางสาวภาวิดา โกวิทางกูล
ม.1-3
เด็กหญิงวรางค์ฉัตร พีรดนย์โกเศส
นางสาวพัลลภัส บุณยัษเฐียร
เด็กหญิงปัณฑิตา รักษ์ทอง
เด็กหญิงณชิกา วัลยะเพชร
นางสาวจุฬารัตน์ สุขเสน
เด็กหญิงจิตรานุช สุวรรณโล
เด็กหญิงกัญญาวี กันภัย
ที่

รายการการแข่งขัน

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

อาจารย์
ที่รับผิดชอบ

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด

เหรียญทอง
เหรียญทอง

สพฐ.

นายสมเจตน์ กูลดี
นางสาวปาริชาติ
ประทุมรัตน์

เหรียญเงิน

สพฐ.

นายชํานาญ ศรีสุข
นางสาวอัมพิรา
ศรีวรรณ

เหรียญทอง
เหรียญเงิน

สพฐ.

นายสันติสุข
ทั่งกลาง
นายสายฟ้า
เครือพานิชย์
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รายชื่อนักเรียนที่สอบได้คะแนน O-Net 100 คะแนนเต็ม
ที่

ชื่อนักเรียน

ชั้น

รายวิชา

คะแนน

1 เด็กหญิงณัชชา

แก้วน้อย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คณิตศาสตร์

100

2 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา

ทวีตา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คณิตศาสตร์

100

3 เด็กหญิงชนากานต์

ฮวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คณิตศาสตร์

100

ผลงานดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2561

คณะทางาน งานนิเทศกากับและประเมินผล
(รวบรวมข้อมูล)
นางขนิษฐา โถวรุ่งเรือง หัวหน้างาน
นางสาวสายใจ สําโรง กรรมการ
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