รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ “วชิรวิชาการ ครั้งที่ 16” ประจาปี 2563
ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
ที่

กลุ่มสาระ
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14

ภาษาไทย

15

ภาษาไทย

กิจกรรม/รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.1-3
เด็กหญิงตวันฉาย โรยร่วง
การแข่งขันอ่านร้อยกรอง ป.1-3
เด็กหญิงเขมิกา กฤษลักษณ์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ป.1-3
เด็กหญิงเขมจิรา ไพฑูรย์
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ป.4-6
เด็กชายทศอักษร หวังดี
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.4-6
เด็กหญิงภัททิยา บุญเชิญ
การแข่งขันอ่านบทร้อยกรอง ป.4-6
เด็กชายภูริวัฒน์ ขาวไสว
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ป.4-6
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ช่อโต
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-3
นางสาวปนปนัทธ์ ณ ถลาง
การประกวดเล่านิทาน ม.1-3
เด็กหญิงสารนิช ศรีพัฒน์
การแข่งขันอ่านบทร้อยกรอง ม.1-3
เด็กหญิงชญานิศ คงธนถิระ
การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-3
เด็กหญิงนงนภัส มูลชาติ
การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง ม.1-3
เด็กชายธฤตปภพ ชานาญฤทธิ์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ม.1-3
เด็กหญิงณภัทร วิเศษศักดิ์
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.4-6
นางสาวลลิตภัทร อินทรสุข
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.๔-๖
นางสาวมนัสนันท์ ไลยลักษณ์

รางวัลที่ได้รับ
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หมาย
เหตุ
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ภาษาไทย

การประกวดเล่านิทาน 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
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การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ม.4-6
นางสาวณัฐกานต์ พรหมหีต
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3
เด็กชายภานุวัฒน์ นาคปลัด
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6
เด็กหญิงศุภกานต์ สุรัตนะพราหมณ
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3
เด็กหญิงอชิรญา จิตตณรงค์
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3
เด็กชายกัณฑชภูมิ ถิ่นทาชนะ
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.1-3
เด็กหญิงกรวรรณ เขตอนันต์
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สีแสง
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
เด็กชายภควัต วัฒนกูล
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6
นางสาวบัณฑิตา ชัยชานิ
สังคมศึกษา ศาสนา การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา ป.1-3
เด็กชายกฤชณัฎฐ เพ็งศรี
และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนา การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา ป.๔ - ป.๖
เด็กหญิงสุพนิตา จามิตร์
และวัฒนธรรม

30 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
31 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
32 สุขศึกษาและพล
ศึกษา
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เข้าร่วม
เหรียญทอง
เหรียญทองแดง

การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ม.1-3
เด็กหญิงอชิรญา บุญชวย

เข้าร่วม

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา ม.๔ - ป.๖
นางสาวนิธินัดดา เกินเหลือ

เข้าร่วม

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3
เด็กหญิงปานณภา กิติวราภรณ์

เหรียญทองแดง
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38
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การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3

เข้าร่วม

เด็กหญิงณัฐนรี เนาว์นาน
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-6

เข้าร่วม

นางสาวอมลรดา พิณเศรษฐ์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3
เด็กหญิงอชิรญาณ์ บุญสินชัย
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-6
นางสาวอานิสา นนทสอน
การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป. 1-3
เด็กหญิงเพชราภรณ์ เยาวมณี

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม. 1-3
เด็กชายคณุตม์ บัวพุม

เข้าร่วม

การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม. 4-6
นางสาวชาลิสา นนทฤทธิ์

เหรียญทองแดง

การแข่งขันสร้างคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-3
เด็กชายธนบดี รัตนเกล้า
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.1-3
เด็กหญิงพัทธธีรา อินทร์เทพ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ป.1-3
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศรีประดิษฐ์
การแข่งขันวาดภาพจีน ป.1-3
เด็กชายภูชนน์ ชูเมือง
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-6
เด็กหญิงพิชญาภา พูลสวัสดิ์
การแข่งขันเล่านิทาน story telling ป.4-6
เด็กหญิงชินาธิป สุขาทิพย์
การแข่งขันวาดภาพจากเรื่องที่กาหนด ป.4-6
เด็กชายตฤณ วงศ์พาณิช
การแข่งขันสร้างคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4-6
เด็กหญิงธัญสิริ ชนะแก้ว
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-6
เด็กหญิงชนัญชิดา หีตแก้ว
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ป.4-6
เด็กหญิงปวันรัตน บุญกระสินธ ์
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56

ภาษาต่างประเทศ
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ปฐมวัย

การแข่งขันวาดภาพจีน ป.4-6
เด็กชายธราดล ภู่พัสกร
การแข่งขันเล่านิทาน story telling ม. 1 - 3
เด็กหญิงณัฏฐธิดา คล้ายอุดม
การแข่งขันสร้างคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ม. 1 - 3
เด็กหญิงอมรพรรณ จันทารณะ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม. 1 - 3
เด็กหญิงสิรวรรณ ไพฑูรย์
การประกวดร้องเพลงจีน ม. 1 - 3
เด็กชายภานุวัฒน์ สุขสวัสดิ์
การแข่งขันวาดภาพจีน ม. 1 – 3
เด็กชายดุลยวัต ทองคาแท้
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-6
นายสิทธิโชติ ศรีเมธาฤกถกล
การแข่งขันเล่านิทาน story telling ม. 4 - 6
นางสาวณภัทร ตุมอญ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม. 4 – 6
นางสาวอัยลดา ฤทธิธรรม
การแข่งขันวาดภาพจีน ม. 4 – 6
นางสาวสิริวัณ ยมทัศน์
วาดภาพระบายสี
เด็กหญิงศลิษา วิภารัตนาพร
ฉีก-ปะ กระดาษ
เด็กชายณัฏฐวัฒน พรหมจันทร์
ปัน้ ดินน้ามันลอยตัว
เด็กหญิงชนิกานต์ เชาวฤทธิ์
วาดภาพระบายสี
เด็กชายณัฐชนน ชุมเจริญศักดิ์
สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ
เด็กหญิงนันทนภัส รักษ์ซง
สร้างภาพดวยดินน้ามัน (นูนต่า)
เด็กหญิงชญานันท ทองเกตุ
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เหรียญทอง
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เหรียญทอง
เหรียญทองแดง

เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
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สรุป เหรียญรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จานวน 65 รายการ
1. เหรียญทอง
20 เหรียญ
2. เหรียญเงิน
20 เหรียญ
3. เหรียญทองแดง 9 เหรียญ
4. เข้าร่วม
15 รายการ

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

30.77
30.77
13.35
23.08

