
แสดงผลงานเชิงประจักษ์ท่ีนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2560 

 

ที ่ รายการ ชื่อ-นามสกุล ประเภทรางวัล ระดับ 

1 การแข่งขันการท่อง
อาขยานท านองเสนาะ  
ม.1-ม.3 

เด็กหญิงเกศินี  แสงชาตรี เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ฯ 

2 การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องออทิสติก ม.4-
ม.6 

1. นางสาววรางคณา  ยอดเอียด เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ฯ 

3 การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 

1. นางสาวครองขวัญ  วิชาด ี
2. นางสาวณัฐธิดา  ศรีสุด 
3. นางสาวปิญชาน์  จันทิปะ 
4. นางสาววันพืช  รักสถาน 
5. นางสาวศิริรัตน์  โบกระณี 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ฯ 

4 การแข่งขันทักษะเดาะ
บอล ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.
1-ม.3 

1. เด็กชายอัษฎาวุธ  ซังขาว เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ฯ 

5 การแข่งขันทักษะ
บาสเกตบอล(ยิงลูกโทษ) 
ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6 

1. นายรพีพัฒน์  ชูช่วย 
2. นายสรวิทย์  ถิ่นพระบาท 
3. นายเพชรทอง  บัวคง 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ฯ 

6 การแข่งขันตอบค าถาม
กิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารี ม.1 ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงชลธิชา  มะสุวรรณ 
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  ถาวรสาร 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ฯ 

7 การแข่งขันทักษะการผูก
เงื่อนลูกเสือ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายกฤษฎา  ช่วยสังข์ 
2. เด็กชายชนาธิป  ปลอดอ่อน 
3. เด็กชายสิทธิโชค  บัวคง 
4. เด็กชายอธิเบต  ดอกบัว 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

เขตพ้ืนที่ฯ 

8 การแข่งขันตอบค าถาม
ลูกเสือ-เนตรนารี  
ม.3 ม.1-ม.3 

1. นายกฤษฎา  ช่วยสังข์ 
2. นายรัตติพงศ์  อาการส 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ฯ 

9 ประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ม.1-ม.3 

1. นางสาวเกศินี  แสงชาตรี เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ฯ 

10 เดินท่อประปา พี วี ซี  
ม.1-ม.3 

1. เด็กชายธีรพัช  รัตนนุพงศ์ 
2. เด็กชายอนุศร  ดอนนกลาย 
 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ฯ 

11 การประกวดแปรรูป 1. นางสาวจารุกิตติ์  ผุดแจ่มใส เหรียญทอง เขตพ้ืนที่ฯ 



อาหาร ม.4-ม.6 2. นางสาวจิราภัทร  พิบูลย์ 
3. นางสาวสุมณฑา  ถาวรสาร 
 

ชนะเลิศ 

12 การจัดสวนถาดแห้ง  
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงกชกาญจน์  ใส่ท้ายดู 
2. เด็กชายธราเทพ  วิชาดี 
3. เด็กชายภูธเนศ  เพชรรัตน์ 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ฯ 

13 การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงวิยะดา  ทิพย์สิทธิ์ เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ฯ 

14 การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทางสติปัญญา 
ม.1-ม.3 

1. เด็กชายนพาดล  เดโชชัย เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ฯ 

15 นักเรียนดีเด่นด้าน
ภาษาไทย ม.1-ม.3 

เด็กหญิงเกศินี  แสงชาตรี เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

เขตพ้ืนที่ฯ 

16 นักเรียนดีเด่นด้าน
ภาษาไทย ม.4-ม.6 

นางสาวศิริลักษณ์  โบกระณี เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

เขตพ้ืนที่ฯ 

17 การแข่งขันทักษะการผูก
เงื่อนลูกเสือ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายกฤษฎา  ช่วยสังข์ 
2. เด็กชายชนาธิป  ปลอดอ่อน 
3. เด็กชายสิทธิโชค  บัวคง 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

เขตพ้ืนที่ฯ 

18 การเรียกชื่อพืชผัก
พ้ืนบ้านภาคใต้  
ม.4-ม.6 

1. นางสาวสุภาภรณ์  รัตนพันธ์ 
2. นายอภิสิทธิ์  สงศรีอินทร์ 
 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

เขตพ้ืนที่ฯ 

19 การประกวดมารยาทไทย 
ม.1-ม.3 

1. เด็กชายภานุวัฒน์ฤทธิ์บรรเขิด 
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก้วเดียว 
 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

เขตพ้ืนที่ฯ 

20 การแข่งขันร้องเพลง
ลูกเสือ ม.1-ม.3 

1. นายกฤษฎา  ช่วยสังข์ 
2. เด็กหญิงกัณฑิกา  ถาวรสาร 
3. เด็กหญิงธัญรดี สัมฤทธิ์เรือง 
4. เด็กหญิงนิตยา  นาคผุด 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

เขตพ้ืนที่ฯ 

21 การจัดสวนถาดชื้น  
ม.4-ม.6 

1. นางสาวปาลิตา  วรรณสุข 
2. นางสาวลิตา  ราชภูต ิ
3. นายสุธารักษ์  นวลเสือ 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

เขตพ้ืนที่ฯ 

22 การอ่านออกเสียงร้อย
แก้ว ม.4-ม.6 

นางสาวศิริลักษณ์  โบกระณี เหรียญทอง เขตพ้ืนที่ฯ 

23 การแข่งขันเทสเซลเลชัน  1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วใส เหรียญทอง เขตพ้ืนที่ฯ 



ม.1-ม.3 2. เด็กหญิงสุดาทิพย์  นวลเสือ 
24 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์

ทางคณิตศาสตร์  
ม.4-ม.6 

1. นายกรวีร์  แก้วประสพ 
2. นางสาวจรวยพร  ลักษณะพาลี 
3. นางสาวดุษฎี  หาดแก้ว 

เหรียญทอง เขตพ้ืนที่ฯ 

25 การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงนิตยา  นาคผุด 
2. เด็กหญิงปานไพลิน  ถาวรสาร 
3. นายพรศักดิ์  นวลรอด 
4. เด็กหญิงพิชญา  วรรณสุข 

เหรียญทอง เขตพ้ืนที่ฯ 

26 การประกวดมารยาทไทย 
ม.4-ม.6 

1. นางสาวศศิกาญจน์  บุญชู 
2. นายสุริยะ  ฉิมดี 

เหรียญทอง เขตพ้ืนที่ฯ 

27 การแข่งขันการจัดสวน
ถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงกาญจนธัช  จิตอารีย์ 
2. เด็กหญิงฟาร์เดียร์  สะอีด 
3. เด็กหญิงมุกกานดา  ฉบับ 

เหรียญทอง เขตพ้ืนที่ฯ 

28 การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 

1. นางสาวครองขวัญ  วิชาดี 
2. นางสาวณัฐธิดา  ศรีสุด 
3. นางสาวปิญชาน์  จันทิปะ 
4. นางสาววันพืช  รักสถาน 
5. นางสาวศิริรัตน์  โบกระณี 

เหรียญทอง ภาคใต้ 

29 การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงวิยะดา  ทิพย์สิทธิ์ เหรียญทอง ภาคใต้ 

30 การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทางสติปัญญา  
ม.1-ม.3 

1. เด็กชายนพดล  เดโชชัย เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

ภาคใต้ 

31 การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องออทิสติก  
ม.4-ม.6  

1. นางสาววรางคณา  ยอดเอียด เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

ภาคใต้ 

32 การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทางสติปัญญา 
ม.1-ม.3 

1. เด็กชายนพดล  เดโชชัย เหรียญทอง ระดับชาติ 

33 การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องออทิสติก  

2. นางสาววรางคณา  ยอดเอียด เหรียญทอง ระดับชาติ 

34 นักเรียนผู้มีผลการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ ตามหลัก

นางสาวศิริรัตน์  โบกระณี เกียรติบัตร ระดับชาติ 



ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จากศูนย์
สถานศึกษาพอเพียง 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ  

35 โครงการพี่ชวนน้องรักษ์
น้ า ระดับประเทศ ของ
มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ 

1. นางสาวครองขวัญ  วิชาดี  
2. นางสาวณัฐธิดา  ศรีสุด  
3. นางสาวปิญชาน์  จันทิปะ  
4. นางสาววันพืช  รักสถาน 
5. นางสาวศิริรัตน์  โบกระณี   

เกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย 

ระดับชาติ 

36  เข็มลูกเสือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ชั้นที่ 3 ของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

1.นญ นริสรา รักสถาน 
2.นญ สุตาภัทร มุขวัฒน์ 

เข็มลูกเสือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ชั้นที่ 3 

ระดับชาติ 

 

 


