
 สรุปรายการแข่งขัน 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
แข่งขันวันที่ 16 กรกฎาคม 2565  

ท่ี  รายการ ชื่อตัวแทน ครูฝึกซ้อม คะแนน เหรียญ หมายเหตุ 
1 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 

 
ด.ช.ณัชชกฤษ  พันธ์ตู้ น.ส.อาภรณ์พรรณ  เพ็งแก้ว 90.33 ทอง  

2 ตอบปัญหาสารานุกรม 
ม.1-3 

 

1.ด.ช.เดชิษฐ์     ตะการกิจ 
2.ด.ญ.ภัทรวดี   สองแก้ว 
3.น.ส.ศิริรกาญ  ขุนทอง 
4. ด.ญ.สิริรัมภา  บุญสาลี 

น.ส.พัชรี  พลประสิทธิ์ 
นายกะวีระ  พรมสังข์ 

68 ทองแดง  

3 วาดภาพระบายสี ระดับ  
ป.4-6  

1.ด.ช.อนุภัทร     พารา 
2.ด.ญ.รตนพร     ชาตรี 

นายธีร์ณดล  แสงศรี 99 ทอง ชนะเลิศ 
ไปต่อ

ระดับประเทศ 

4 การแข่งขันการร้อง
เพลงลูกทุ่งพร้อมแดน
เซอร์ม.1-ม.6 
 

1.นายทรงพล       โยธานันท์ 
2.ด.ญ.ชนัญชิดา  ไชยลาภ 
3.ด.ญ.พลอยเงินทอง  บุญยืน 
4.ด.ญ.นฎกร     วชิรวงศ์ 
5.ด.ญ.พรชิตา   ประจญมาร 
6.ด.ญ.พิชญธิดา  มาริชิน 
7.ด.ญ.ก้องกิดากร  บาอินทร์ 
8.น.ส.รัญชิดา    ตระกูลมีนัก 
9.น.ส.ศิริมณี     สองเมือง 
10.นางสาวตันหยง นิยมเด
ชา 
11.เด็กหญิงปุณยาพร จ่ัน
เพชร 
12.เด็กหญิงวารีซ่า จันทร์
ส่องแสง 
13.เด็กหญิงอนุธิดา    จรูญ 
14. นางสาวอริษา      ศรีหมุน 
15. นางสาวทักษพร   พลีการ 

น.ส.แพรวนภา ช่วยเมือง 
นายพงษ์พันธ์ุ  บัวบล 

87.6 ทอง ชมเชย 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปรายการแข่งขัน 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 
 

ท่ี  รายการ ชื่อตัวแทน ครูฝึกซ้อม คะแนน เหรียญ หมาย
เหตุ 

1 คัดลายมือ ป.4-6 
ร.ร.เทศบาลวัดชัยชุมพล 

17 ก.ค. 65 
08.30-10.00น 

ด.ญ.กัญญาณัฐ       หล าสะ น.ส.พนิยดา  จิตรมะโน 85 ทอง  

2 
 

คัดลายมือ ม.4-6 
ร.ร.เทศบาลวัดชัยชุมพล 

17  ก.ค. 65 
09.00-10.30น 

น.ส.รัตนากร      ทองหนู น.ส.หทัยกาญจน์  พลนิกร 85 ทอง  

3 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 
ม.4-6  08.30-12.30 น 
ร.ร.สตรีทุ่งสงห้องภาษาจีน 

อาคาร 7 ช้ัน 4 ห้อง 
741 

น.ส.ธิดารัตน์  เรืองรัตนวงศ์ น.ส.เมวิกา  ช่วยบ ารุง ไม่เข้าร่วม
นักเรียนมี
ธุระส่วนตัว 

  

4 การประดิษฐ์ส่ิงของจาก
เศษวัสดุเหลือใช้ม.4-6 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 

 (เอสเทค) 
09.00 - 12.00 น. 

1 น.ส.ฮัสวานี สายพันธ์  
2. น..ส. ศิริวรรณ  พรมเก 
3.น.ส. การะบุหนิง  ทันเพื่อน  

นางวราภรณ์  สิงคาระ 
นายสุพณิช  สวยสุน 

95 ทอง  

5 งานประดิษฐ์จากใบตอง 
ป.4-6 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
(เอสเทค) 

09:00 - 12:00 น. 

1.ด.ช.ภัทรพล  ยังจันทร์ 
2.ด.ญ.ศศิกาญจน์  ทองไสย 
3.ด.ญ.จัสมิน  ยุคุณธร 
4. ด.ญ.เนเซีย  สายวารี 

น.ส.จุรีรัตน์  คงศิร ิ
นายยุทธพงษ์ อ่อนสุระภูมิ 

79 เงิน  

6 ทักษะทางคอมพิวเตอร์   
ม.1-3 

ร.ร.สตรีทุ่งสง 
09:00 - 11:00 น. 

ด.ช.ศตวรรษ  อุเทนธรรม นายเกรียงไกร  ชูมณี 77 เงิน  

7 ทักษะทางคอมพิวเตอร์  
 ม.4-6 ร.ร.สตรีทุ่งสง 
09:00 - 11:00 น. 

นายณัฐกาญจน์  คงจังหวัด  นายดุสิต  คงปาน 76 เงิน  

7 โครงงานคณิตศาสตร์ 
ระดับ ม.1-3 

โรงแรมแกรนด์เซาเทร์น 
08.00 - 12.00 น. 

1.ด.ญ.ปุณณภา    จิระวัฒนผลิน 
2.ด.ญ.ชุติกาญจน์    หยาดทอง 
3.ด.ญ.เกวลิน         สรรเสริญ 

น.ส.กาญจนา  อาจบ ารุง 
น.ส.รัตติยากร  เลขะผล 

80 ทอง  

 



 
 

ท่ี  รายการ ชื่อตัวแทน ครูฝึกซ้อม คะแนน เหรียญ หมายเหตุ 
8 โครงงานสังคมศึกษาฯ 

ม.1-3 
โรงแรมแกรนด์เซาเทร์น 
13.00 - 18.00 น. 

1.ด.ญ.ขวัญจิรา  ค าปัญญา 
2.ด.ญ.เบญจวรรณ  สุขสุวรรณ 
3.ด.ญ.อาลีนา    หะสัน 
4.ด.ช.ธีรเดข     กอบโกย 

ว่าที่ร.ต.หญิงธัญสิริ  ทองอนันต์ 
น.ส.พัชรี  พลประสิทธิ ์

 

82.66 ทอง  

8 โครงงานศิลปะ ม.1-3 
โรงแรมแกรนด์เซาเทร์น 
13.00 - 18.00 น. 

ด.ญ. ธัญชนก   เพียรด ี
ด.ญ.สิรินภัทรา   สุวรรณโณ 
ด.ช.เกียรติศักดิ์  ขวัญหม้ง 

น.ส.ปลายฝน  ศรีณวัฒน์ 73.66 เงิน  

9 งานประดิษฐ์จากใบตอง 
  ม.4-6วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ (เอส
เทค) 
13.00 – 16.00 น. 

1.น.ส.สุดารัตน์  บุญญะโน  
2.น.ส.ชรินพัทร  อินทร์ปั๋น   
3.น.ส.สกาวเดือน  เมืองสงห์  
4.น.ส.อมรลดา   หนูด า 

น.ส.จุรีรัตน์  คงศิริ 
นายสุพณิช  สวยสุน 

85.67 ทอง  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปรายการแข่งขัน 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 

แข่งขันวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  
 

ท่ี  รายการ ชื่อตัวแทน ครูฝึกซ้อม คะแนน เหรียญ หมายเหตุ 
1 โครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 
4-6 

โรงแรมแกรนด์เซาเทร์น 
13.00 – 17.00 น. 

1.น.ส.สุวภรณ์  เพชรสุกานต์ 
2.น.ส.ผดุงขวัญ   จันทศร 
3.น.ส.กรนัจ       อ าภาสุวรรณ์ 

นายมานิต  ปานทอง 
น.ส.อัญชิสา  ขุนเจริญ 

91.33 ทอง ชมเชย 

2 ตอบปัญหาคุณธรรม 
ม.1-3 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ (เอสเทค) 

13.00 – 17. 00 น. 

1.ด.ญ.ศุภากร   อุดม 
2.ด.ญ.ธัญวลัย   แปะปลอด 
3.ด.ญ. ลักสิกา  วงษ์กล้า 

ว่าที่ ร.ต.หญิงธัญสิริ  ทองอนันต์ 
นายกะวีระ  พรมสังข์ 

60.39 ทองแดง  

3 โครงงานศิลปะ ม.4-6 
โรงแรมแกรนด์เซาเทร์น 

13.00 – 17.00 น. 

1.นายสุกฤษ  ฤกษ์ส าเร็จ 
2.นายสิทธิพล วิเศษคณากุล 
3.นางสาวนิริธนา ชูเชิด 

นายธีร์ณดล  แสงศรี 95.70 ทอง รองชนะเลิศ 
ไปต่อ

ระดับประเทศ 
4 โครงงานการงานอาชีพ 

  ม.4-6 
โรงแรมแกรนด์เซาเทร์น 

13.00 – 17.00 น. 

1.นายสุระวินท์ เครือวัลย์ 
2.น.ส.วชิระพร บุตรงาม  
3.น.ส.วชิราภรณ์ วงนามเถาว์  

นายสุพณิช  สวยสุน 
นางวราภรณ์  สิงคาระ 
 

85 ทอง  

5 โครงงานภาษาอังกฤษ 
ม.4-6 

โรงแรมแกรนด์เซาเทร์น 
13.00 – 17.00 น. 

1.น.ส.ซัลวา     กระจาย 
2.น.ส.ปิ่นฤทัย  ศรีรัตน์ 
3.น.ส.ทัศน์มล  สิริ
รัตติกาล 

นางนิรดา  ปัญจเส็น 
น.ส.ปณิตา  จิตรรักษ์ 

80 ทอง  

6 การต่อตัวต่อเสริม
ทักษะ ระดับปฐมวัย 
โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาล
เมืองทุ่งสง 
13.00 – 16.00 น. 

1.ด.ช. ประยุทธ์ เมลชิงเงอร์   
2.ด.ช. สิรปพัศ ทรัพย์ธนพาณิช  
3.ด.ญ. ณัฏฐธิดา  กาวิราวรรณ์ 
4.ด.ช.นฤบดินทร์  เนาว์ไพร  
(ส ารอง) 

น.ส.รจสิรินทร์  ม่วงปลอด 
น.ส.สารีฮะ  แตเด๊าะ 

87 ทอง  

สรุป  ส่ง 21 รายการ 
เหรยีญทอง 14  เหรียญ 
เหรยีญเงนิ 4 เหรยีญ 
เหรยีญทองแดง 2เหรียญ 

ไปต่อระดบัประเทศ  2 รายการ 



g 
 
 


