
รางวัลความสำเร็จของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
 
ระดับโรงเรียน   
 1)  ได้รับโลป่ระกาศเกียรติคุณรางวัล “ สถานศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2562 ” 
 2)  ได้รับแตง่ตั้งเป็น “ศูนย์ครอบครัวพอเพียง ลำดับที่ 236” เพื่อการสบืสานศาสตร์
พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การกํากบั ดูแลของมลูนิธิครอบครัวพอเพียง 
 3)  ได้รับรางวัล “ โรงเรียนส่งเสริมงานจิตอาสา ระดับด ี”  เนื่องในวันมหกรรมจิตอาสา
ภาคใต้ ครั้งที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้บริหาร 
-  นางฐิวิชญา  มีชูวรพงศ์  รางวัลครูดี ไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา  2562 

 
ครู 

-  นางวิสาข์  มะโนเพ็ชร  รางวัลครูดี ไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา  2562 
-  รางวัลครูดเีด่น ประจำปี 2563  ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563  ได้แก่  

1)  นางฝีเสาะ  บินโหรน   
2)  นางอัญชลี  แคยิหวา 
3)  นางสุธินาญ  แก้วเรียง    
 

- ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
 

ลำดับท่ี รายการ คร ู เหรียญ 
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  

ม.1-ม.3 
นางอัจจิมา  เครือวัลย ์ ทอง 

2 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.
3 

นางสาวรอฮานะ  ไชยยอด ทอง 

3 การแข่งขัน "ศิลปส์ร้างสรรค์" ม.4-ม.6 นางวิสาข์  มะโนเพ็ชร   ทอง 
4 การประกวดวงดนตรสีตรงิ ม.1-ม.3 นายสำราญ  หมื่นสระชุม ทอง 
5 การแข่งขันขับรอ้งเพลงสากล ประเภท

หญิง ม.4-ม.6 
นายสำราญ  หมื่นสระชุม ทอง 

6 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบรูณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยกุต์ใช้ ม.4-ม.6 

นางสาวภฤศพร   
ผลไกรเพชร 

เงิน 

7 การประกวดภาพยนตรส์ั้น ม.4-ม.6 1. นายอนุวัต  เหมโก 
2. นายอับดุลฟาต๊ะห์  บินเจ๊ะ
และ 

ทองแดง 

 
- ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ลำดับท่ี รายการ คร ู เหรียญ 
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-

ม.3 
นางอัจจิมา  เครือวัลย ์ ทอง 

2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-
ม.6 

นางอัจจิมา  เครือวัลย ์ ทอง 

3 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การ
เขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 

นางสุบะ๊  มาลิน ี เงิน 

4 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การ นางสุบะ๊  มาลิน ี ทองแดง 



เขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 
5 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนอง

เสนาะ ม.4-ม.6 
นางบุตรี  จันทลิกา ทอง 

6 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่
สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 

นางหนึ่งฤทัย  สุวรรณะ ทองแดง 

7 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม
เดิม) ม.1-ม.3 

นายธนวินท์  จินดารัตน์ เงิน 

8 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม
เดิม) ม.4-ม.6  

นางหนึ่งฤทัย  สุวรรณะ เงิน 

9 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ม.1-ม.3 

นางนันทรัตน์  หลีเส็น เงิน 

10 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ม.4-ม.6 

นางสาวมลธิรา   พยูนการ เงิน 

11 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบรูณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 

นางสาวภฤศพร  ผลไกรเพชร ทอง 

12 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 นายณฤพร  นิลกาญจน ์ ทองแดง 
13 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 นายณฤพร  นิลกาญจน ์ ทอง 
14 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอ

แม็ท)  
ม.1-ม.3 

1. นางสาวมยุรี  มะสมาน 
2. นางสาวมลธิรา  พยูนการ 

เงิน 

15 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอ
แม็ท) ม.4-ม.6 

นางสาวมยุรี  มะสมาน เงิน 

16 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 นางสาวมลธิรา   พยูนกา ทอง 
17 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง

วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 
1. นางอัญชลี  แคยิหวา 
2. นายมงคล  จันทร์ทอง 

เงิน 

18 การประกวดภาพยนตรส์ั้น ม.4-ม.6 1. นายอนุวัต  เหมโก 
2. นายอับดุลฟาต๊ะห์   
บินเจะ๊และ 

ทอง 

19 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 1. นางสาวปานชนก  หมู่โสภิณ 
2. นายอนุวัต  เหมโก 

ทอง 

20 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.
3 

นางสาวรอฮานะ  ไชยยอด ทอง 

21 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.
6 

นางสาวรอฮานะ  ไชยยอด ทอง 

22 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1. นางสุมาลี  หลำหล ี
2. นางสาวนพพร  แก้วพิบลูย ์

เงิน 

23 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล 1. นายอิสรางค์  กองอินทร ์ เงิน 



 

 

ศึกษา ม.1-ม.3 2. นางฝีเสาะ  บินโหรน 
24 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล

ศึกษา ม.4-ม.6 
1. นางฝีเสาะ  บินโหรน 
2. นายนิเวศน์  อะหวัง 

ทอง 

25 การแข่งขัน "ศิลปส์ร้างสรรค์" ม.1-ม.3 นางวิสาข์  มะโนเพ็ชร ทอง 
26 การแข่งขัน "ศิลปส์ร้างสรรค์" ม.4-ม.6 นางวิสาข์  มะโนเพ็ชร ทอง 
27 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) 

ม.1-ม.3 
นางวิสาข์  มะโนเพ็ชร เงิน 

28 การประกวดวงดนตรสีตรงิ ม.1-ม.3 นายสำราญ  หมื่นสระชุม ทอง 
29 การประกวดวงดนตรสีตรงิ ม.4-ม.6 นายสำราญ  หมื่นสระชุม เงิน 
30 การแข่งขันขับรอ้งเพลงไทยลกูทุ่ง 

ประเภทชาย ม.4-ม.6 
นายสำราญ  หมื่นสระชุม ทอง 

31 การแข่งขันขับรอ้งเพลงไทยลกูทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

นายสำราญ  หมื่นสระชุม ทอง 

32 การแข่งขันขับรอ้งเพลงไทยลกูกรุง 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

นายสำราญ  หมื่นสระชุม ทอง 

33 การแข่งขันขับรอ้งเพลงสากล ประเภท
ชาย ม.4-ม.6 

นายสำราญ  หมื่นสระชุม ทอง 

34 การแข่งขันขับรอ้งเพลงสากล ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

นายสำราญ  หมื่นสระชุม เงิน 

35 การแข่งขันขับรอ้งเพลงสากล ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 

นายสำราญ  หมื่นสระชุม ทอง 

36 การแข่งขันขับรอ้งเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

นายสำราญ  หมื่นสระชุม ทอง 

37 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 
ม.1-ม.3 

นางถนอม  ไชยเพศ เงิน 

38 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 
ม.4-ม.6 

นางปิยรัตน์  ทองเต็ม ทอง 

39 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) 
ม.4-ม.6 

1. นางปิยรัตน์  ทองเต็ม 
2. นางสาวปิยนุช  จิตภักดี 

เงิน 

40 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 นางสาวสญุาณี  ขุนทอง ทองแดง 
41 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-

ม.6 
1. นายสำราญ  หมื่นสระชุม 
2. นางสาวภฤศพร  ผลไกรเพชร 

ทองแดง 

42 การประกวดหนงัสอืเล่มเล็ก ม.1-ม.3 นางประทีป  ชูสกลุชาติ ทองแดง 
43 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย

ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ  เหมเด็น ทองแดง 



เกียรตบิัตรครู  ปกีารศึกษา 2562 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นักเรียน 
- การแข่งขันทางวิชาการ  ระดบันานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา รางวัลเห

รีญเงิน  เด็กหญิงปภาวรินท ์ นามวงศ์ 
- ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

 
ลำดับท่ี รายการ นักเรียน เหรียญ 

1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-
ม.3 

นายเอกชัย  พรมทอง ทอง 

2 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.
3 

เด็กหญิงอธิชา  พยูนการ ทอง 

3 การแข่งขัน "ศิลปส์ร้างสรรค์" ม.4-ม.6 นายสกุนัยร์  มสุอ ทอง 
4 การประกวดวงดนตรสีตรงิ ม.1-ม.3 1. เดก็ชายณัฐนิกร  นิคาโม 

2. เดก็หญิงบัณฑิตา  ทองเสน 
3. เดก็ชายพีรภัทธ์  อ่อนทอง 
4. เดก็ชายภูริภัทร  ชูแก้ว 
5. เดก็หญิงวันใหม่  มณีรัตน์ 
6. เดก็ชายอติวิชญ์  ขาวพรม 

ทอง 

5 การแข่งขันขับรอ้งเพลงสากล ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 

นางสาวภีชญา  เดชาพุฒิพัทก ์ ทอง 

6 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบรูณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยกุต์ใช้ ม.4-ม.6 

1. นางสาวซัลมา  หมัดหลำ 
2. นางสาวฐิติกานต์  หล่าหสั 
3. นายพรรษวุฒิ  คงยุนุ้ย 

เงิน 

7 การประกวดภาพยนตรส์ั้น ม.4-ม.6 1. นายกฎชพร  นวลทอง 
2. นายกฤษณะ  มานะการ 
3. นางสาวจีรวรรณ  ศรีสุวรรณ์ 
4. นางสาววรรณใส  คงจันทร ์
5. นางสาวอิงกมล  ชมภูฆัง 

ทองแดง 

 
- ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ลำดับท่ี รายการ นักเรียน เหรียญ 
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-

ม.3 
นายเอกชัย  พรมทอง ทอง 

2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-
ม.6 

 นางสาวสุนิษา  บุญญา ทอง 

3 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การ
เขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 

เด็กหญิงซากีนา  วุฒิมากร เงิน 

4 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การ นางสาวรุสนานี  มะเด็ง ทองแดง 



เขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 
5 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนอง

เสนาะ ม.4-ม.6 
นางสาวยัสมิน  ดูหมัน ทอง 

6 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่
สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 

1. นายบุณฤทธ์ิ  มณีไชย 
2. นายมุสตาฟา  สะเหะยุนุ่ย 

ทองแดง 

7 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม
เดิม) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  วิจิตร 
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ขุนรัตน์ 

เงิน 

8 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม
เดิม) ม.4-ม.6  

นางสาวอาทิตยา  จันทร์แก้ว เงิน 

9 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ม.1-ม.3 

เด็กหญิงปภาวรินท์  นามวงศ์ เงิน 

10 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ม.4-ม.6 

นายอับดุลฟาซี  หนิหัด เงิน 

11 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบรูณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 

1. นางสาวซัลมา  หมัดหลำ 
2. นางสาวฐิติกานต์  หล่าหัส 
3. นายพรรษวุฒิ  คงยุนุ้ย 

ทอง 

12 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 เด็กหญิงปณิสรา  เอียดปุ่ม ทองแดง 
13 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 นางสาวจิราภรณ์  เส็นเหมาะ ทอง 
14 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอ

แม็ท)  
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญเรืองรุ่ง 
2. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ทองสุข 

เงิน 

15 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอ
แม็ท) ม.4-ม.6 

นายกันตพงศ์  วุ่นซิงซ่ี เงิน 

16 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 นางสาวสาธิตา  มณี ทอง 
17 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง

วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 
1. นางสาวซาบีน่า  หวันดาเย๊าะห์ 
2. นางสาวพรรณิศา  มีเสน 

เงิน 

18 การประกวดภาพยนตรส์ั้น ม.4-ม.6 1. นายกฎชพร  นวลทอง 
2. นายกฤษณะ  มานะการ 
3. นางสาวจีรวรรณ  ศรีสุวรรณ์ 
4. นางสาววรรณใส  คงจันทร์ 
5. นางสาวอิงกมล  ชมภูฆัง 

ทอง 

19 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 1. นางสาวประภัสสร  ศรีทวี 
2. นางสาวปวีณา  หนูนวล 
3. นางสาวพิรญาณ์  พ่อค้า 
4. นางสาวอานงค์นาถ  ไชยหวาน 
5. นางสาวอารีนา  ดีหมัด 

ทอง 

20 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.
3 

เด็กหญิงอธิชา  พยูนการ ทอง 

21 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม. นางสาวสุกัญญา  ไชยยอด ทอง 
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22 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กหญิงปรียาภรณ์  นะตะพันธ์ 

2. เด็กชายวรเทพ  เทียนชัย 
เงิน 

23 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.1-ม.3 

1. นางสาวกัณห์นิภา  หมีนเจ๊ะ 
2. นางสาวเจนจิรา  ดวงแก้ว 

เงิน 

24 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.4-ม.6 

1. นางสาวณัฐฐิฌา  เต็มสงสัย 
2. นางสาวสิรามล  ม่วงเปีย 

ทอง 

25 การแข่งขัน "ศิลปส์ร้างสรรค์" ม.1-ม.3 เด็กหญิงณัฐณิชา  คัณธจันทร์ ทอง 
26 การแข่งขัน "ศิลปส์ร้างสรรค์" ม.4-ม.6 นายสกุนัยร์  มุสอ ทอง 
27 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) 

ม.1-ม.3 
เด็กหญิงธารารัตน์  หาศิริ เงิน 

28 การประกวดวงดนตรสีตรงิ ม.1-ม.3 1. เด็กชายณัฐนิกร  นิคาโม 
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองเสน 
3. เด็กชายพีรภัทธ์  อ่อนทอง 
4. เด็กชายภูริภัทร  ชูแก้ว 
5. เด็กหญิงวันใหม่  มณีรัตน์ 
6. เด็กชายอติวิชญ์  ขาวพรม 

ทอง 

29 การประกวดวงดนตรสีตรงิ ม.4-ม.6 1. นายธันวา  ศรีนุ่นอินทร์ 
2. นายพงศกร  แก้วมณี 
3. นางสาวภีชญา  เดชาพุฒิพัทก์ 
4. นายมูฮัมหมัด  พลับช่วย 
5. นายสุรเชษฐ์  ปานเส็ม 
6. นางสาวเสาวลักษณ์  รองเดช 

เงิน 

30 การแข่งขันขับรอ้งเพลงไทยลกูทุ่ง 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

นายสุรเชษฐ์  ปานเส็ม ทอง 

31 การแข่งขันขับรอ้งเพลงไทยลกูทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

เด็กหญิงรัตนวดี  ดำดี ทอง 

32 การแข่งขันขับรอ้งเพลงไทยลกูกรุง 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

นายสุรเชษฐ์  ปานเส็ม ทอง 

33 การแข่งขันขับรอ้งเพลงสากล ประเภท
ชาย ม.4-ม.6 

นายสุรเชษฐ์  ปานเส็ม ทอง 

34 การแข่งขันขับรอ้งเพลงสากล ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองเสน เงิน 

35 การแข่งขันขับรอ้งเพลงสากล ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 

นางสาวภีชญา  เดชาพุฒิพัทก์ ทอง 

36 การแข่งขันขับรอ้งเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

นางสาวภีชญา  เดชาพุฒิพัทก์ ทอง 

37 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 
ม.1-ม.3 

เด็กหญิงวนัชพร  ธนะรัตน์ เงิน 



 
-  ทุนการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
 1)  ทุนพระราชทาน  จำนวน  1  ทุน  ปีละ  18,000  บาท 
 2)  ทุนการศึกษาเฉลมิราชกมุารี   จำนวน  1  ทุน  ปีละ  12,500  บาท 
 3)  ทุนมูลนิธิอื้อจือเหลียง  จำนวน  1  ทุน  ปีละ  10,000  บาท 
 4)  ทุนภูมิทายาท 

- มัธยมศึกษาตอนต้น (ต่อเนื่อง)  จำนวน  15  ทุน  ทุนละ  10,000  บาท   
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่อเนื่อง)  จำนวน  12  ทุน  ทุนละ  20,000  บาท   
- มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย (ไม่ต่อเนื่อง) จำนวน 9 ทุน ทุนละ 5,000 บาท 

5)  ทุนมูลนิธิชูเกียรตปิิติเจริญกิจ  
- มัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  3  ทุน  ทุนละ  2,500  บาท 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  4  ทุน  ทุนละ  3,000  บาท 

6)  ทุนโรงไฟฟ้าจะนะ  จำนวน  4  ทุน  ทุนละ  3,000  บาท 
7)  ทุนครอบครัวบินโหรน  จำนวน  20  ทุน  ทุนละ  2,000  บาท 

1) ทุนวัดน้ำขาวใน  จำนวน  2  ทุน  ทุนละ  1,000  บาท 
2) ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  จำนวน  100  ทุน 

38 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 
ม.4-ม.6 

นางสาวสกุณี  หรีหนาย ทอง 

39 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) 
ม.4-ม.6 

1. นายจิรเมธ  ตกจีนต้อง 
2. นางสาวณัฐวาย์  อนันทบริพงษ์ 
3. นางสาวภารดา  รอดคง 
4. นางสาวลลิตา  ณะนวล 
5. นายวัชรินทร์  ล่าเม๊าะ 

เงิน 

40 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 1. นางสาวคีตภัทร  นุ่นร่ม 
2. นางสาวภาวิดา  หลีเล๊าะ 

ทองแดง 

41 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-
ม.6 

1. นายกฤษฎา  ณะชู 
2. นางสาวกันต์กนิษฐ์  โนเรศน์ 
3. นางสาวซัลมา  หมัดหลำ 
4. นางสาวณัชชา  วุ่นซ่ิงซ่ี 
5. นางสาวธัญญารัตน์  ธรรมเนียม 
6. นางสาวปิยฉัตร  แดงทองเกลี้ยง 
7. นางสาวปิยธิดา  คงฉิม 
8. นายพรรษวุฒิ  คงยุนุ่ย 
9. นางสาววนิสา  เสะหมะ 
10. นางสาวสุรัยญา  หมัดเหม 

ทองแดง 

42 การประกวดหนงัสอืเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกนกนภา  สรรพพัน 
2. เด็กหญิงภาสินี  วรรณนุ้ย 
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  จันจิตจริงใจ 

ทองแดง 

43 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

1. นายกรราชัน  กลับทับลัง 
2. นายวชิรวิชญ์  แสงจริญ 

ทองแดง 


