
 

การแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการศึกษาท้องถ่ินระดับภาคใต้ “ทุ่งสง  สวรรค์บนดิน 

วิชาการ” ประจ าปี 2565 ระหว่างวันที่  16 – 18 กรกฎาคม 2565 โดยมีผลการแข่งขันดังน้ี 

 
ที ่ กลุ่มสาระ กิจกรรม/รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ คะแนน 
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.1-3 

เด็กหญิงตวันฉาย โรยร่วง  
เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
ตัวแทนระดับภาคใต้ 

89 

2  การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-6 
นางสาวศศิกานต์ แจ่มเหมือน 

เหรียญทอง 
ล าดับที่ 15 

84.34 

3  โครงงานภาษาไทย ป.4-6 
1.เด็กหญิงนิษฐชิตา ไทยยัง 
2.เด็กหญิงเขมิกา กฤษณลักษณ์ 
3.เด็กหญิงรินรดา คงปาน 
4.เด็กชายธนโชติ จ่าแก้ว (ส ารอง) 

เหรียญทอง 
ล าดับที่ 7 

 

86 

4  โครงงานภาษาไทย ม.1-3 
1. เด็กหญิงญาณิศา สมจิตต์  
2. เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีพัฒน์ 
3. เด็กหญิงอรพรรณ จันทะสอน 
4. เด็กหญิงพสอร แก้วทอง (ส ารอง) 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

ตัวแทนระดับภาคใต้ 
 

98 

5  โครงงานภาษาไทย ม.4-6 
1. นางสาวปิ่นปินัทธ์ ณ ถลาง 
2. นางสาวสุพรรษา สิงห์ทอง 
3. นางสาวฐานิตา ตรีสงค์ 
4. นางสาวสุทธิกมล สอนประสม (ส ารอง) 

เหรียญทอง 
ล าดับที่ 5 

 
 

81.66 

6 คณิตศาสตร ์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-6 
1. ด.ญ.บวรลักษณ์ อินทร์เมือง 
2. ด.ญ.ปัณทิตา เรืองจันทร์  
3. ด.ช.กษิดิส ฤทธิ์รุตม์  
4. ด.ญ.พรณิชา แทนม้วน (ส ารอง) 

เหรียญทอง 
ล าดับที่ 13 

 
 

89 

7  โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-6 
1. นายณัฐวุฒิ ชูพล  
2. นางสาวปณิตา พลเยี่ยม 
3. นางสาวกรรณิการ์ กาญจนเพ็ญ 
4. นางสาวพรพรรณ ปะปัน (ส ารอง) 

เหรียญทอง 
ล าดับที่ 7 

 
 
 

86 

 
 
 
 



 
ที ่ กลุ่มสาระ กิจกรรม/รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ  คะแนน 
8 ภาษาต่างประเทศ โครงงานภาษาต่างประเทศ ม.1-3 

1. เด็กหญิงอมรพรรณ จันทารณะ 
2. เด็กหญิงทักษอร สาวิโร 
3. เด็กหญิงสุชาวดี คงเจริญเมือง 
4. เด็กหญิงอัญชิษฐา พงษ์ลือเลิศ(ส ารอง) 

เหรียญทอง 
ล าดับที่ 9 

 

85 

9  โครงงานภาษาต่างประเทศ ม.4-6 
1. นายณัฐวุฒิ จันทร์ทา  
2. นางสาวศุภมาศ ภิพบ 
3. นางสาววรัทยา ณ ถลาง 
4. นายคณุตม์ บัวพุม(ส ารอง) 

เหรียญเงิน 
ล าดับที่ 11 

 
 
 

74 

10 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ป 4-6 
1.เด็กชายพชรพล สิทธิคง 
2.เด็กหญิงพิชชาอร ทิพย์เดช (ส ารอง) 

เหรียญทอง 
ล าดับที่ 27 

 

84.67 

11  โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-6 
1.เด็กหญิงณัฐธัญญา แซ่โค้ว  
2.เด็กหญิงปวิชญา ทองมา 
3.เด็กหญิงกีรติ พุ่มเจริญ  
4.เด็กชายวรวุฒิ สุขศรี (ส ารอง) 

เหรียญทอง 
ล าดับที่ 5 

 
 

 

91.67 

12  โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-3  
1.เด็กหญิงสโรชา สินพิศุทธ์  
2.เด็กหญิงสุพิชญา ภิรมย์นก 
3.เด็กชายปัณณธร ชิณรา 
4.เด็กชายกรภัทร์ หีตแก้ว (ส ารอง) 

เหรียญเงิน 
ล าดับที่ 15 

 

78.33 

13  โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-6 
1. นางสาวณัฐณิชา สังขพันธุ์ 
2. นางสาวณัชชา หนูไชยแก้ว 
3. นางสาวเจณิตา เสลา 
4. นางสาวพลอยไพลิน ใสจุล (ส ารอง) 

เหรียญทอง 
ล าดับที่ 9 

 
 

87.33 

14 สังคมศึกษา สารานุกรม ป.4-6 
1 เด็กชายกฤชณัฐฏ์ เพ็งศรี 
2. เด็กหญิงณิชาพร ใจห้าว 
3. เด็กชายศรันย์ภัทร พรมลี 
4. เด็กหญิงปุณิกา จงไกรจักร (ส ารอง) 

เหรียญทองแดง 
ล าดับที่ 18 

 
 

 

65 

15  สารานุกรม ม.1-3 
1. เด็กหญิงโชติกา บินบาราเฮม 
2. เด็กชายโกภิสิทธิ์ ชูเกียรติเถกิง 
3. เด็กหญิงญานิกา จ าเริญภาคิน 
4.เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ช่อโต (ส ารอง) 

เหรียญทองแดง 
ล าดับที่ 9 

 
 
 

66 

 



ที ่ กลุ่มสาระ กิจกรรม/รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ คะแนน 
16  ตอบปัญหาคุณธรรม ม.1-3  

1. เด็กชายธนวินท์ จินตนากุล 
2. เด็กหญิงสุวพิชญ์ จินาสุ่น 
3. เด็กชายชัชพิมุข สันติด ารงกุล (ส ารอง) 

เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
ตัวแทนระดับภาคใต้ 

 

79.80 

17  โครงงานสังคม ม.4-6 
1.นางสาวบุณฑริกา โมสิกะ 
2.นางสาวแสงตะวัน ภูกองชนะ 
3.นางสาวรมย์ธีรา คงสรรพ 
4.นางสาวภวัสดา สุริยาพิทักษ์ (ส ารอง) 

เหรียญทอง 
ล าดับที่ 5 

 
 
 

84 

18 การงานอาชีพ การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-6 
1 เด็กชายปารวี หนูทอง 
2. เด็กชายคชาฉัตร พงศ์ภัทรดนย์ 
3. เด็กชายชัชภิมุข วิชัยดิษฐ์ 
4. เด็กชายฐานพัฒน์ ต๊ะตุ้ย (ส ารอง) 

เหรียญทองแดง 
ล าดับที่ 37 

 

66.66 

19  การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-6 
1. นางสาวนันทิกานต์ เปรุนาวิน 
2. นางสาวศิริภัทร เกิดสวัสดิ์ 
3. นายธนาวินท์ ธรรมบ ารุง 
4.นางสาวกัลยากร นกเพชรทอง (ส ารอง) 

เหรียญทอง 
ชมเชย 

ล าดับที่ 4 
 

 

96 

20  การประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-6 
1. นางสาวฐานิตา สุขทา 
2. นางสาวนันท์ภัส เทพแก้ว 
3. นางสาวสุนิสา นิ่มนวล 
4. นายกันตวิชญ์ คชรัตน์ (ส ารอง) 

เหรียญทอง 
ล าดับที่ 7 

 
 
 

83.33 

21  โครงงานการงานอาชีพ ม 4-6 
1. นายภานุ บุญมาก 
2. นางสาวปุญญิศา ทองปิ่น 
3. นายทีปรกอน หนูช่วย 
4. นางสาวสุดารัตน์ ย่องแก้ว (ส ารอง) 

เหรียญทอง 
ล าดับที่ 7 

 
 

87 

22 ศิลปะ การวาดภาพระบายสี ม.1-3 
1.เด็กหญิงพัชรพร จิตร์จ านงค์ 
2. เด็กหญิงภัทชนิดา พิมพ์สุวรรณ 

เข้าร่วม 
ล าดับที่ 37 

 

58 

23  โครงงานศิลปะ ป. 4-6 
1.เด็กหญิงปรียาภัทร พัฒนศรี 
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อินทรเทพ 
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ชูช่วย 
4. เด็กหญิงภควดี อโนมาศ (ส ารอง) 

เหรียญเงิน 
ล าดับที่ 13 

 
 
 

78.33 

 

 



 

ที ่ กลุ่มสาระ กิจกรรม/รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ คะแนน 
24  โครงงานศิลปะ ม.4-6 

1.นางสาวเมธาวดี เทพี 
2. นางสาวเพลงพิณ ชอบงาม 
3. นางสาวดวงพร พัฒน์แก้ว 
4. นางสาวประภัสสร แซ่หลี (ส ารอง) 

เหรียญทอง 
ชมเชย 

ล าดับที่ 4 
 
 

91.30 

25 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสี อนุบาล ( 5-6)ปี 
1.เด็กหญิงณัฐธิดา สามงามทอง 
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ คงศรีรัตน์ 
3. เด็กหญิงออมสิน เพชรชู (ส ารอง) 

เหรียญทอง 
ล าดับที่ 5 

 
 

 
85 

26 ปฐมวัย การต่อตัวเสริมทักษะ 
1.เด็กชายกรวิชญ์ พันธเพ็ชร 
2. เด็กหญิงอัญรินทร์ วงศ์อภัย 
3. เด็กชายธันยกานต์ หาญรัตนปิยพร 
4. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เจือจันทร์พิพัฒน์ (ส ารอง) 

เหรียญทอง 
ล าดับที่ 7 

 

86 

27 การประกวดสื่อ
นวัตกรรมทาง

การศึกษา 

1.ปฐมวัย 
   นางเยาวภา สารเทพ   

เหรียญทอง 
ล าดับที่ 5 

84 
 

28 การประกวดสื่อ
นวัตกรรมทาง

การศึกษา 

2.ภาษาต่างประเทศ 
   นายปพนวิช เมฆมุสิก 

เข้าร่วม 
ล าดับที่ 9 

53 
 

29 การประกวดสื่อ
นวัตกรรมทาง

การศึกษา 

3.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   นางสาวนัทธมน พัฒน์แก้ว 

เหรียญทองแดง 
ชมเชย 

ล าดับที่ 4 

68.33 

 


