
 

                                                

ประกาศผลแข่งขันคณิตศาสตร์ประยุกต์ TEAM CHALLEN GE FOR MATHEMATICS 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา นาย มูฮัมหมัดรออีส นอ 
นาย อารีฟ นาราปัตย์ 
นาย อุสมาน ยูโซะ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี นาย ธีรฉัตร พานิช 
นาย กษิดิ์เดช เจริญศิริพันธ์ 
นางสาว วิมลวรรณ แซ่อึ้ง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสาว ลลิตา เวทวิสุทธิ์ 
นางสาว บุญญาดา แก้วศรีอ่อน 
นาย พลภัทร พลจร 

 

 

                                                

ประกาศผลแข่งขันวิทยสัประยุทธ์ – ประดิษฐ์สิ่งของจากอุปกรณ์ที่กำหนดให้ 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร นาย จิรายุ แก้ววิลาศ 
นาย ธนภัทร เพชรรัตน์ 
นาย รัฐภูมิ นุราช 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา นางสาว บุรินทณี ชุมแก้ว 
นางสาว สุนัญญา ชูนาวา 
นางสาว อาริษา บำเพิง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นาย รพีพัฒชา วิลาวรรณ์ 
นาย ศุภสัณห์ จุลวัจน์ 
นาย อธิวัฒน์ ลิมปิวัฒนางกูร 

 



                                                

ประกาศผลประกวดแข่งขันสิ่งเหลือใช้เปลี่ยนโลก 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร นาย สรวิศ ล่องแป้น 
นาย จักรเพชร กาญจนะ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก นาย ชนินทร สุขสี 
นางสาว พาขวัญ โกษฐเพชร 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา นาย พชรกร จันทรมณีย์ 
นาย ชาคริต เรืองเจริญ 

 

 

                                                

ประกาศผลแข่งขันIdea Pitching: From Project to Product  
จากแนวคิดโครงงานสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสาว ณภัทร ทรัพย์เมฆ 
นางสาว มัชชาวีร์ สมฤดี 
นางสาว ภัทรธิดา โพธิ์กลาง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นาย กษิดิ์เดช ทองเหลี่ยม 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี นาย ชยพล ธนาบุณย์เดชา 
นางสาว พิมพ์พิชา ไสยรินทร์ 
นาย สัณหณัฐ รุ่งสวัสดิ์ 

 

 

 

 



                                                

ประกาศผลแข่งขัน E-Sport ประเภทเกม RoV 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ นาย สิริกร ฝันนิมิตร 
นาย ภูตะวัน ล้อมคง 
นาย นพัทธ์ ฝอยทอง 
นาย พีระพัฒน์ เเท่นดี 
นาย ธัญพิสิษฐ์ สุทธิรักษ์ 
นาย อริญชัย ดำปิน 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม นาย กะต๊ะ 
นางสาว จันทริมา แก้วกุดัง 
นาย ภาณุพงษ์ คงชนะ 
นาย ศุภกร จันทร์บ่อน้อย 
นาย กันต์รพี อุ่นเรือน 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 นาย สัณหณัฐ ติ้วพานิช 
นาย อนุวัต อรุณน้อย 
นาย ณัฐพล พรหมหิตาธร 
นาย นรากรณ์ สงขำ 
นาย ศตวรรษ คารมดี 
นาย พุฒิณาคร สุขสนิตย์ 

รางวัลชมเชย สภาราชินี จังหวัดตรัง นาย ชยานันต์ นิลระตะ 
นาย พศิน ศรีละออง 
นาย ทิวากร พูลสุทธิ์ 
นาย ก้องเกียรติ ธรรมชาติ 
นาย รุ่งเพชร มาสังข์ 
นาย อภิวัฒน์ อ่อนน้อม 

 

 



                                                

ประกาศผลแข่งขัน Pitching ไอเดียการพัฒนาโปรโตไทป ์
ของแอปพลิเคชัน เพื่อตอบสนอง SDG 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางสาว ครองขวัญ คงอินทร์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนศรียาภัย  นางสาว สิตานัน เยาวยัง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา นาย ฑีฆทัศน์  คำระหง 

รางวัลชมเชย โรงเรียนธิดาแม่พระ นางสาว ชญาชินี ห่วงไธสง 

 

                                                

ประกาศผลแข่งขันนำเสนอผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยี IoT  
ผ่านการจำลองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา นาย พชรพล ศุกลสกุล 
นาย ณัฐนนท์ จันทวัง 
นาย ภูริช ไชยสิงห์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพัทลุง นาย คณาธิป เม่งช่วย 
นาย วรวิทย์ คงเขียว 
นาย พีรวิชญ์ ศักดิ์ศฤงคาร 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ นางสาว บุณฑริกา หนูไข่ 
นางสาว ปรินทร รัตนิยะ 
นาย ภัทระ เดชผล 

 

 



                                                

ประกาศผลแข่งขันเคมีพิทักษ์จักรวาล  (ออนไลน์) 

รางวัลชนะเลิศ 
  ระดับ ม.ต้น 

โรงเรียนทับปุดวิทยา เด็กหญิงปิยภรณ์ เพ็ชรเนตร 
 

รางวัลชนะเลิศ 
 ระดับ ม.ปลาย 

โรงเรียนทับปุดวิทยา นางสาวทิตรา ยอมใหญ่ 

 

 

                                                

ประกาศผลแข่งขันนำเสนอผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยี IoT  
ผ่านการจำลองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นาย พัสกร แพสุวรรณ 
นาย ภัคพล เผือกเดช 
นาย สรวุฒิ สุขช่วย 

รองชนะเลิศอันดับ 1 บุคคลทั่วไป นาย คเณศ สกุลพันธ์ 
นาง อรอุมา สกุลพันธ์ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 บุคคลทั่วไป นางสาว อารียา เส็นก้าหรีม 
นางสาว จินตา ลูกเหล็ม 

รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นาย รอซี แขวงเส็น 

 

 

 

 

 

 



                                                
 

ประกาศผลแข่งขันประกวดแข่งขัน PARA supermodel 2022 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เด็กชาย นันทิพัฒน์ แข็งแรง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม นาย สุรศักดิ์ ชูจิตร์ 
นางสาว สุวนันท์ สุทธิ 
นาย พงศพัศน์ พลไกร 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา นาย อิทธิฤทธิ์ หนูจันทร์ 
นางสาว กรพินธุ์ เลอมานนท์ 
นางสาว พิชามญช์ เชื้อเเเดงด ี

 

 

                                                

ประกาศผลประกวดแข่งขัน MISS…GRAND… SAFETY 2022 

รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 

นางสาว จารุวรรณ สุขเจริญ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 
 

นางสาว กมลลักษณ์ กลับรักษ์ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาว ชฎาพร ไชยโกฎิ์ 

 

 

 

 



                                                

ประกาศผลแข่งหนึ่งคำตอบล้านคำถามทางเคมี 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสาว ณภัทร ทรัพย์เมฆ 
นางสาว จิรัชญา ชามโสม 
นางสาว อธิชา สุราษฎร์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี นาย กษิดิ์เดช เจริญศิริพันธ์ 
นางสาว พิทยาภรณ์  แสงขาว
นาย ธีรฉัตร พานิช 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี นาย ชยพล ธนาบุณย์เดชา 
นาย ฐิติวิชญ์ ยุทธวรวิทย์ 
นางสาว อริสา มุกดาพิทักษ์ 

 

                                                

ประกาศผลประกวดชุดประจำโรงเรียนแฟช่ันจากวัสดุเหลือใช้ 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี นาย คณิศร นิยมรส 
นาย กฤษติพิพัฒน์ ศรีใหม่ 
นาย จิรวัฒน์ หวังทรัพย์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นางสาว เนตรชนก นาคเอียด 
นางสาว พัชญ์ปณดา ชัยเกตุธนพัฒน ์
นางสาว ณัฐการณ์ บุบผาถา 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสุราษฎรพ์ิทยา นางสาว ชนาภา พรหมอินทร์ 
นางสาว นลินนิภา วัชรสินธุ์ 
นางสาว กนกวรรณ สมสุข 

 

 



                                                

ประกาศผลแข่งขันการสร้างสะพานจากไม้ไอติม 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 นางสาว พรรณพระษา เมืองพร้อม 
นางสาว สุชาวดี บุตรทอง 
นางสาว อริสา หีตเทพ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนธิดาแม่พระ นางสาว สุนิสา เชี่ยวชำนาญ 
นางสาว จุฬาลักษณ์ สุวรรณอาภรณ์ 
นางสาว กนกวรรณ ทาบสุวรรณ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นางสาว ศิรดา สีใส 
นางสาว เพชราภรณ์ ไกรเทพ 
นาย กฤตัชญ์ ชูวุ่น 

 

 

                                                

ประกาศผลแข่งขันการทำสติกเกอร์ไลน์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เด็กชาย ศรศิลป์ บัวสังข์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เด็กหญิง น้ำทิพย์ เกษไหน 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เด็กชาย กฤตพัจน์ ดีมาก 
 

 

 

 



                                                

ประกาศผลแข่งขันการทำสติกเกอร์ไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 เด็กหญิง ฐิติวรดา รองเมือง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 เด็กชาย นครินทร์ วรรณบุรี 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนธิดาแม่พระกระบี่ เด็กหญิง ศตมน ปัจฉิม 
 

                                                

ประกาศผลแข่งขันการทำสติกเกอร์ไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นาย พิทักษ์ นาระจิตต์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นาย ณัฐวุฒิ จันทร์ทา 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี นางสาว นุชวรา การะกำ 
 

                                                

ประกาศผลแข่งขันการทำสติกเกอร์ไลน์ ระดับบุคคลทั่วไป 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระกระบี่ นางสาว สมิตา ผลยะลาภ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 บุคคลทั่วไป นาย ดนุพล มีพัฒน์ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี นางสาว พิชญาภา สมบัติอักษร 
 



                                                

ประกาศผลแข่งขันการเขียนแบบพื้นฐานในงานวิศวกรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เด็กชาย ธนัท ล้ิมวัฒนากูล   

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เด็กชาย ปณชัย แสงทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เด็กชาย กวิน ปุยเงิน 
 

 

                                                

ประกาศผลแข่งขันการเขียนแบบพื้นฐานในงานวิศวกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล เด็กหญิง นัสรินยา  นกเกษม   

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล เด็กหญิง นาดา  เดชะ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี    เด็กหญิง ปาณิสรา  ศรีใส 
 

                                                

ประกาศผลแข่งขันการเขียนแบบพื้นฐานในงานวิศวกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นาย จารุกฤต  เมืองแก้ว 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นาย สุวิจักขณ์  พัฒนรักษ์ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นาย นิติภูมิ  สาโรชวงศ์ 



                                                

ประกาศผลแข่งขันการเขียนแบบพื้นฐานในงานวิศวกรรม ระดับอุดมศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาว กนกวรรณ รักบุญ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาว ปาริชาติ  ทองแก้วเกิด 

รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นาย อิรฮาม  โต๊ะเด็ง 
 


