
 
รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ “วชิรวิชาการ ครั้งที่ 16” ประจ าปี 2563      

ระหว่างวันที่  23 – 25 พฤศจกิายน 2563 โดยมีผลการแข่งขันดังน้ี 

 

ท่ี กลุ่มสาระ กิจกรรม/รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 
รางวัลที่ได้รับ 

คะแนน 
หมาย
เหตุ 

1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.1-3 
เด็กหญงิตวันฉาย โรยร่วง 

เหรียญทอง  

2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านร้อยกรอง ป.1-3 
เด็กหญงิเขมิกา กฤษลักษณ ์

เหรียญทอง  

3 ภาษาไทย การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ป.1-3 
เด็กหญิงเขมจิรา ไพฑูรย์ 

เข้าร่วม  

4 ภาษาไทย การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ป.4-6 
เด็กชายทศอักษร หวังดี 

เหรียญเงิน  

5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.4-6 
เด็กหญิงภัททิยา บุญเชิญ 

เข้าร่วม  

6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านบทร้อยกรอง ป.4-6 
เด็กชายภูริวัฒน์ ขาวไสว 

เหรียญเงิน  

7 ภาษาไทย การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ป.4-6 
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ช่อโต 

เหรียญทองแดง  

8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-3 
นางสาวปนปนัทธ์ ณ ถลาง 

เหรียญทอง  

9 ภาษาไทย การประกวดเล่านิทาน ม.1-3 

เด็กหญิงสารนิช ศรีพัฒน์ 

เหรียญทอง  

10 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านบทร้อยกรอง ม.1-3 

เด็กหญงิชญานิศ คงธนถิระ 

เหรียญทอง  

11 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรยีงความ  ม.1-3 

เด็กหญงินงนภัส มูลชาติ 

เข้าร่วม  

12 ภาษาไทย การแข่งขันแตง่บทรอ้ยกรอง ม.1-3 

เด็กชายธฤตปภพ ช านาญฤทธิ์ 

เหรียญเงิน  

13 ภาษาไทย การแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย ม.1-3 

เด็กหญงิณภัทร วิเศษศักด์ิ 

เหรียญทอง  

14 ภาษาไทย การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  ม.4-6 

นางสาวลลิตภัทร อินทรสุข 

เหรียญทอง  

15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.๔-๖ 

นางสาวมนัสนันท์ ไลยลักษณ์ 

เข้าร่วม  



16 ภาษาไทย การประกวดเล่านทิาน ม.๔-๖ 

นางสาวธิดา ไทรไกรกระ 

เหรียญทอง  

17 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง ม.๔-๖ 
นางสาวชาลิสา กาเร็ว 

เหรียญทอง  

18 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ  ม.๔-๖ 
นางสาวบัณฑิตา นาคูณ 

เหรียญทอง  

19 ภาษาไทย การแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาไทย ม.4-6 

นางสาวณัฐกานต์ พรหมหีต 

เหรียญเงิน  

20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3 

เด็กชายภานุวัฒน์ นาคปลัด 

เหรียญเงิน  

21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6 

เด็กหญงิศุภกานต์ สุรัตนะพราหมณ 

เข้าร่วม  

22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3 

เด็กหญงิอชิรญา จิตตณรงค์ 

เข้าร่วม  

23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3 

เด็กชายกัณฑชภูมิ ถิ่นทาชนะ 

เหรียญ

ทองแดง 

 

24 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขันอัจฉรยิภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.1-3 

เด็กหญงิกรวรรณ เขตอนันต์ 

เข้าร่วม  

25 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขันอัจฉรยิภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 

เด็กหญงิธัญญาภรณ์ สแีสง 

เหรียญทอง  

26 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขันอัจฉรยิภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 

เด็กชายภควัต วัฒนกูล 

เหรียญทองแดง  

27 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขันอัจฉรยิภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 

นางสาวบัณฑิตา ชัยช านิ 

เข้าร่วม  

28 สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

การแข่งขันอัจฉรยิภาพทางสังคมศึกษา ป.1-3 

เด็กชายกฤชณัฎฐ เพ็งศรี 

เหรียญทอง  

29 สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

การแข่งขันอัจฉรยิภาพทางสังคมศึกษา ป.๔ - ป.๖ 

เด็กหญงิสุพนิตา จามิตร์ 

เหรียญทองแดง  

30 สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ม.1-3 

เด็กหญงิอชิรญา บุญชวย 

เข้าร่วม  

31 สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

การแข่งขันอัจฉรยิภาพทางสังคมศึกษา ม.๔ - ป.๖ 

นางสาวนธิินัดดา เกินเหลอื 

เข้าร่วม  

 

32 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 

เด็กหญงิปานณภา กิติวราภรณ์ 

เหรียญทองแดง 

 
 



33 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 

เด็กหญงิณัฐนรี เนาว์นาน 
เข้าร่วม  

34 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-6 

นางสาวอมลรดา พิณเศรษฐ์ 

เข้าร่วม  

35 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 

เด็กหญงิอชิรญาณ์ บุญสินชัย 

เหรียญทอง  

36 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-6 

นางสาวอานสิา นนทสอน 

เหรียญเงิน  

37 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป. 1-3 

เด็กหญงิเพชราภรณ์ เยาวมณี 

เหรียญเงิน  

38 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม. 1-3 

เด็กชายคณุตม์ บัวพุม 

เข้าร่วม  

39 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม. 4-6 

นางสาวชาลิสา นนทฤทธิ์ 

เหรียญทองแดง 

 
 

40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันสร้างค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-3 

เด็กชายธนบด ีรัตนเกล้า 

เข้าร่วม  

41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.1-3 

เด็กหญงิพัทธธีรา อินทร์เทพ 

เหรียญทองแดง 

 
 

42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ป.1-3 

เด็กหญงิเพ็ญพิชชา ศรีประดษิฐ์ 

เหรียญเงิน  

43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันวาดภาพจีน ป.1-3 

เด็กชายภูชนน์ ชูเมือง 

เหรียญเงิน  

44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-6 

เด็กหญงิพิชญาภา พูลสวัสด์ิ 

เหรียญเงิน  

45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านทิาน story telling ป.4-6 

เด็กหญงิชินาธิป สุขาทิพย์ 

เหรียญทอง  

46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันวาดภาพจากเรื่องที่ก าหนด ป.4-6 

เด็กชายตฤณ วงศ์พาณิช 

เข้าร่วม  

47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันสร้างค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4-6 

เด็กหญงิธัญสริิ ชนะแก้ว 

เข้าร่วม  

48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-6 

เด็กหญงิชนัญชิดา หีตแก้ว 

เหรียญทอง  

49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ป.4-6 

เด็กหญงิปวันรัตน บุญกระสนิธ  ์  

เหรียญเงิน  



50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันวาดภาพจีน ป.4-6 

เด็กชายธราดล ภู่พัสกร 

เหรียญเงิน  

51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน story telling ม. 1 - 3 
เด็กหญิงณัฏฐธิดา คล้ายอุดม 

เหรียญเงิน  

52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันสร้างค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ม. 1 - 3 

เด็กหญงิอมรพรรณ จันทารณะ 

เหรียญทอง  

53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม. 1 - 3 

เด็กหญงิสิรวรรณ ไพฑูรย์ 

เหรียญทอง  

54 ภาษาต่างประเทศ การประกวดร้องเพลงจนี ม. 1 - 3 

เด็กชายภานุวัฒน์ สุขสวัสดิ์ 

เหรียญเงิน  

55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันวาดภาพจีน ม. 1 – 3 

เด็กชายดุลยวัต ทองค าแท ้

เหรียญเงิน  

56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-6 

นายสทิธิโชติ ศรีเมธาฤกถกล 

เหรียญเงิน  

57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านทิาน story telling ม. 4 - 6 

นางสาวณภัทร ตุมอญ 

เหรียญทอง  

58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม. 4 – 6 

นางสาวอัยลดา ฤทธิธรรม 

เหรียญเงิน  

59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันวาดภาพจีน ม. 4 – 6 

นางสาวสริิวัณ ยมทัศน์ 

เหรียญทอง  

60 ปฐมวัย วาดภาพระบายสี 

เด็กหญงิศลษิา วิภารัตนาพร 

เหรียญทองแดง 

 
 

61 ปฐมวัย ฉีก-ปะ กระดาษ 

เด็กชายณัฏฐวัฒน พรหมจันทร์ 

เหรียญทอง  

62 ปฐมวัย ปัน้ดินน้ ามันลอยตัว 

เด็กหญงิชนิกานต์ เชาวฤทธิ์ 

เหรียญทองแดง 

 
 

63 ปฐมวัย วาดภาพระบายสี 

เด็กชายณัฐชนน ชุมเจริญศักด์ิ 

เหรียญเงิน  

64 ปฐมวัย สรา้งภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ 

เด็กหญิงนันทนภัส รักษ์ซง  

เหรียญเงิน  

65 ปฐมวัย สรา้งภาพดวยดินน้ ามัน (นูนต่ า) 

เด็กหญิงชญานันท ทองเกต ุ

เหรียญเงิน  

 

 

 



สรุป  เหรยีญรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จ านวน 65 รายการ 

 

1. เหรียญทอง        20 เหรียญ        คิดเป็นร้อยละ    30.77 

2. เหรียญเงิน         20  เหรียญ       คิดเป็นร้อยละ    30.77 

3. เหรียญทองแดง     9  เหรียญ       คิดเปน็ร้อยละ    13.35 

4. เข้าร่วม             15 รายการ       คิดเป็นร้อยละ    23.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


