แบบรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานที่โดยเด่นและรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
2. ผลการดาเนินงานที่โดดเด่น
3. รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ
3.1

นักเรียน
(1)
ระดับนานาชาติ
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(2)
ระดับประเทศ
(2.1)การแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิค ชิงชนะเลิศระดับประเทศ 16 กันยายน 2560
ลาดับ
รายการ
รางวัล
นักเรียน
1

การแข่งขันเปตอง
เยาวชนไทยไปโอลิมปิค

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1

1. ด.ช.ชายชาญ บัวงาม
2. ด.ช.สุทธิชา รักเกิด
3. ด.ช.นันทวัฒน์ เกลี้ยงจุ้ย
4. ด.ช.จิรพัฒน์ ส่งแสง

2

(2.2) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 เกมส์แห่งสปิริตและมิตรภาพ "สงขลาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560
ลาดับ
รายการ
รางวัล
นักเรียน
1

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน
กีฬาเปตอง ประเภท คู่ชาย

ชนะเลิศ นายธนากร ช่องสมบัติ

(3)
ระดับภูมิภาค
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(4)
ระดับจังหวัด

3

(4.1) การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 68
สรุปเหรียญมวยไทยสมัครเล่น
4 เหรียญทอง
2 เหรียญเงิน
3 เหรียญทองแดง
1. เด็กชายสิทธิศักดิ์
เม่งสุด
รุ่นน้้าหนัก 22 กก.
เหรียญทอง
2. เด็กชายนัทธพงศ์
ชูเอียด
รุ่นน้้าหนัก 28 กก.
เหรียญทอง
3. เด็กชายอัศม์เดช
สองแก้ว
รุ่นน้้าหนัก 34 กก.
เหรียญทอง
4. เด็กชายพลวัฒน์
ณะนวน
รุ่นน้้าหนัก 36 กก.
เหรียญทอง
5. เด็กชายศุภวิชญ์
คล้ายสมบัติ รุ่นน้้าหนัก 38 กก
เหรียญเงิน
6. เด็กชายอรงกช
กาฬสุวรรณ รุ่นน้้าหนัก 24 กก.
เหรียญเงิน
7. เด็กชายอาคม
แซ่ม้า
รุ่นน้้าหนัก 25 กก.
เหรียญทองแดง
8. เด็กชายธีรภัทร
เม่งสุด
รุ่นน้้าหนัก 30 กก.
เหรียญทองแดง
9. เด็กชายธนวุฒิ
หนูหนุด
รุ่นน้้าหนัก 51 กก.
เหรียญทองแดง
สรุปเหรียญมวยสากลสมัครเล่น
2 เหรียญทอง
2 เหรียญเงิน
1. เด็กชายกิตติ
คล้ายสมบัติ รุ่นน้้าหนัก 28 กก.
เหรียญทอง
2. เด็กชายประเสริฐ
จันทร์ทองพันธ์ รุ่นน้้าหนัก 38 กก.
เหรียญทอง
3. เด็กชายประสิทธิ์
จันทร์ทองพันธ์ รุ่นน้้าหนัก 40 กก.
เหรียญเงิน
4. เด็กชายนันทวัฒน์
หนูหนุด
รุ่นน้้าหนัก 51 กก.
เหรียญเงิน
ชนะเลิศไหว้ครูสวย
1. เด็กชายชายศุภวิชญ์
คล้ายสมบัติ

4

(4.2) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจาปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
สรุปเหรียญ
เหรียญทอง 15 เหรียญ
เหรียญทอง 10 เหรียญ
เหรียญทอง 5 เหรียญ
ลาดับ
รายการ
รางวัล
นักเรียน
1

การแข่งขันต่อค้าศัพท์ภาษาไทย
(ค้าคมเดิม) ป.4-ป.6

เงิน

1. เด็กหญิงจิรวรรณ แสนกลาง
2. เด็กหญิงพุธธิชา เรืองหนู

2

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

ทองแดง

1. เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีหะนันท์

3

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

ทองแดง

1. เด็กชายนัฐวุฒิ ศรีอาวุธ
2. เด็กหญิงพาขวัญ คุณประทุม
3. เด็กชายอนันตสิน ชื่นกลิ่น

4

การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดิน
ตาม ป.1-ป.3

เงิน

1. เด็กชายจิรพิพรรษ ห้วยใส
2. เด็กชายภานุวัฒน์ ขวัญเลื่อน

5

การแข่งขันเครื่องร่อนไกล
ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4ป.6

ทอง

1. เด็กชายสุรชัย ควา
2. เด็กชายอติชาติ ศรีสว่างจันทร์

6

การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภท
ร่อนนาน ป.4-ป.6

เงิน

1. เด็กชายปารมี เพชรบุตร
2. เด็กชายปิยะ บุญพงศ์

5

ลาดับ

รายการ

รางวัล

7

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1ม.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.
6

ทอง

1. เด็กชายธนยุทธ หนูหนุด
2. เด็กชายฤทธิเดช ตวนกู

เงิน

1. เด็กหญิงจันทร์จิรา หวานสุข

8

นักเรียน

2. เด็กหญิงธาราทิพย์ หีดเพชร
3. เด็กหญิงนิชา สังข์ขุน
4. เด็กหญิงวลัยมาศ หลีจันทร์
5. เด็กหญิงอรปรียา พัฒจุน

9

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.
3

ทอง

1. เด็กหญิงชนิดาภา แก้วขาว
2. เด็กหญิงสาธินี ชูหนู
3. เด็กหญิงสุดารัตน์ เสนเอียด
4. เด็กหญิงสุพรรณฤดี แก้วศร
5. เด็กหญิงอรณิชา บัวบาน

10

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.
1-ป.3

ทองแดง

1. เด็กชายอภิชาติ คงศรี

11

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.
1-ม.3

ทอง

1. เด็กหญิงปานทิพย์ ทองยอด
อินทร์

12

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กชายชูติวรากร พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณิชากานต์ ผั้วสกุล

6

ลาดับ

รายการ

รางวัล

13

การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6

ทอง

นักเรียน
1. เด็กชายกิตติ คล้ายสมบัติ
2. เด็กชายธีรภัทร รักเดชะ
3. เด็กชายธีรภัทร เม่งสุด
4. เด็กชายปารมี เพชรบูลย์
5. เด็กชายปิยะ บุญพงศ์
6. เด็กชายพลวัฒน์ ณะนวน
7. เด็กชายศุภวิชณ์ คล้ายสมบัติ
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์ เม่งสุด
9. เด็กชายอาคม แซ่ม้า
10. เด็กชายเสฎฐวุฒิ มุขศรี
ประเสริฐ

14

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.
3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ป.4-ป.6

ทองแดง

1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ หนูภักดี

เงิน

1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ถวิลรมย์

16

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story
Telling) ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กหญิงกัญยาวีร์ สุขชุม

17

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ
(ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

ทอง

1. เด็กหญิงกชกร รัตน์ค้า

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ
(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

ทอง

15

18

2. เด็กชายวีระพล ไชยพูล
1. เด็กชายจิรพัฒน์ ส่งแสง
2. เด็กชายเอกภัทร สังข์แก้ว

7

ลาดับ

รายการ

รางวัล

นักเรียน

19

การแข่งขันการท้าหนังสือเล่มเล็ก
ป.4-ป.6

เงิน

1. เด็กหญิงพัชรินทร์ ขาวล้วน
2. เด็กชายลักษณ์นาวี รักษาพล
3. เด็กชายอภิลักษณ์ นักการรอง

20

การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

ทอง

1. เด็กชายจุฬาลักษณ์ ถวิลรมย์
2. เด็กหญิงลักษณ์นาวี รักษาพล
3. เด็กชายสุทธิดา ชูจันทร์

21

การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กหญิงกนกพร เจริญคง
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์ ทองเหมือน
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ หัสน้อย

22

23

24

การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.
1-ป.3

เงิน

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

เงิน

การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

1. เด็กชายธนภัทธ กงเกตุ
2. เด็กหญิงเกษศินี ขาวล้วน
1. เด็กหญิงอรนิสา จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงโสรญา อมัสกุล

ทองแดง

1. เด็กหญิงจุฑามาศ สายบุญส่ง
2. เด็กชายภูริวัฑฒ์ รักด้า

8

ลาดับ

รายการ

รางวัล

25

การแข่งขันการใช้โปรแกรม
น้าเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

ทอง

การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

เงิน

การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4ป.6

ทอง

26

27

นักเรียน
1. เด็กชายปิยะราช คงร่วง
2. เด็กชายอภิศักดิ์ นักการรอง
1. เด็กชายปกรณ์ บุณยนิตย์
2. เด็กหญิงสวรินทร์ วงค์เจริญ
1. เด็กหญิงธิดากานต์ วงศ์แย้ม
2. เด็กหญิงสุกัญญารัตน์ วงศ์เจริญ
3. เด็กหญิงโซเฟีย เสนแก้ว

28

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ป.1-ป.6

เงิน

1. เด็กชายนนทภัทร์ ใหม่อ่อน

29

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กหญิงอภิสรา ไพศาลศิลป์

30

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.
6

ทอง

1. เด็กชายศิลป์ศรุต หมานริม

2. เด็กหญิงพีรดา สมมาตร

9

(4.3) งานกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
เหรียญทอง 7 เหรียญ
เหรียญทอง 3 เหรียญ
เหรียญทอง 6 เหรียญ
ลาดับ
รายการ
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4-ม.6

รางวัล
ทองแดง

นักเรียน
1. นายอธิราช พันธ์วอ

1. นางสาวรุจิรา มุสิกวงศ์

2

การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง
ตามแนว PISA ม.4-ม.6

ทองแดง

3

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ ม.4-ม.6

ทอง

1. นางสาวกมลชนก แก้วพิทักษ์

4

การแข่งขันต่อค้าศัพท์
ภาษาไทย (ค้าคมเดิม) ม.4ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลัง
ยาง ประเภทบินนาน ปล่อย
อิสระ ม.1-ม.3

ทอง

1. นางสาวอัจฉรา ศรีหะนันท์

ทองแดง

1. เด็กชายฐิติวัสส์ พิมพ์ทอง

5

2. เด็กชายเกียรติศักดิ์ แย้มทิม

10

ลาดับ
รายการ
6 การประกวดเพลงคุณธรรม
ม.4-ม.6

รางวัล
เงิน

นักเรียน
1. นางสาวกมลชนก หนูคง
2. นางสาวนันท์นภัส บัวบาน
3. นางสาวรุจิรา หนูภักดี
4. นางสาวสุภัสสรา ทองพร้อย
5. นางสาวอินทิพร ช่วยเมือง

7

การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.1-ม.3

เงิน

1. เด็กหญิงอุบลรัตน์ หวัดพงศ์

8

การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.4-ม.6

ทอง

1. นางสาวสุภัฒศร ใยบัว

9

การประกวดมารยาทไทย
ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กหญิงวาสนา หนูเอียด

การประกวดมารยาทไทย
ม.4-ม.6

ทองแดง

การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.
3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
ม.4-ม.6

ทองแดง

1. เด็กชายธวัชชัย หนูแก้ว

เข้าร่วม

1. นางสาวปทุมวรรณ ขุนเพชร

10

11

12

2. เด็กชายอาร์ม แก้วเก้า
1. นายฤกษ์ชัย ไชยสงคราม
2. นางสาวอัญชลีพร โอฬารพฤกษ์

2. นายวรวุฒิ และหมัน
3. นายศราวุฒิ จุ้ยชุม

11

ลาดับ
รายการ
13 การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

รางวัล
เงิน

นักเรียน
1. นางสาววิชญาดา รองเลื่อน
2. นางสาวสุตาภัทร รักษ์นุกูล
3. นางสาวโสรญา อินทรสวัสดิ์

14

15

16

17

การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.
1-ม.3

ทองแดง

การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท Web
Editor ม.1-ม.3

ทอง

การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท Web
Editor ม.4-ม.6

ทอง

การแข่งขันการแกะสลักผัก
ผลไม้ ม.4-ม.6

ทอง

1. เด็กชายจุฑาภัทร การะด้า
2. เด็กหญิงเบญจมาศ สวัสดี
1. เด็กหญิงจอมขวัญ ควา
2. เด็กชายศราวุธ โพธิสาร
1. นางสาวรจนา หนูภักดี
2. นางสาวสโรชา คงเรือง
1. นางสาวกมลชนก แก้วพิทักษ์
2. นางสาวรจนา หนูภักดี
3. นางสาวรุจิรา มุสิกะวงศ์

(4.4) การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย “วันรพี 60” หน่วยงานศาลจังหวัดพัทลุงและศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดพัทลุง
ลาดับ
รายการ
รางวัล
นักเรียน
1 การแข่งขันตอบ
ชมเชย 1. นางสาวอัจฉรา ศรีหะนันท์
ปัญหากฎหมาย “วัน
2. นางสาวกมลชนก แก้วพิทักษ์
รพี 60”
3. นางสาวรุจิรา มูสิกะวงศ์

12

3.2

บุคลากร
(1)
ระดับนานาชาติ
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(2)
ระดับประเทศ
(2.1)การแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิค ชิงชนะเลิศระดับประเทศ
ลาดับ
รายการ
เหรียญ
ครูผู้ฝึกซ้อม
1

การแข่งขันเปตอง
เยาวชนไทยไปโอ
ลิมปิค

รางวัล นายชาญชัย วงศ์สวัสดิ์
รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

(2.2) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 เกมส์แห่งสปิริตและมิตรภาพ "สงขลาเกมส์" ระหว่างวันที่
20-30 มิถุนายน 2560
ลาดับ
รายการ
เหรียญ
ครูผู้ฝึกซ้อม
1

รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง การ
แข่งขันกีฬาเปตอง
ประเภท คู่ชาย

ชนะเลิศ นายชาญชัย วงศ์สวัสดิ์

13

(3)

ระดับภูมิภาค
ลาดับ
รายการ
1 รองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับกลุ่ม
สถานศึกษาฯ ของสมาคมชาวศึกษา
สงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ประจ้าปี
2560

(4)

ระดับจังหวัด

รายชื่อ
1. นายสุทัศน์ พานุรัตน์

14

(4.1) การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 68
ประเภท
ครูผู้ฝึกสอน
สรุปเหรียญมวยไทยสมัครเล่น
นายประวิง เพชรกาศ
4 เหรียญทอง
นายไกรธวัฒน์ หนูสุวรรณ
2 เหรียญเงิน
3 เหรียญทองแดง
สรุปเหรียญมวยสากลสมัครเล่น
2 เหรียญทอง
2 เหรียญเงิน

นายประวิง เพชรกาศ
นายไกรธวัฒน์ หนูสุวรรณ

ชนะเลิศไหว้ครูสวย

นายประวิง เพชรกาศ
นายไกรธวัฒน์ หนูสุวรรณ

(4.2) ครูผู้ฝึกสอนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
ประจ้าปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ณ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
สรุปเหรียญ
เหรียญทอง 15 เหรียญ
เหรียญทอง 10 เหรียญ
เหรียญทอง 5 เหรียญ
ลาดับ
รายการ
1
การแข่งขันต่อค้าศัพท์
ภาษาไทย (ค้าคมเดิม) ป.4ป.6

เหรียญ
เงิน

ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสุชิต ขุนยัง

15

ลาดับ
รายการ
2
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

เหรียญ
ครูผู้ฝึกสอน
ทองแดง 1. นางเบญจพร สุรสีห์เรืองชัย

3

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

4

การแข่งขันเครื่องร่อนแบบ
เดินตาม ป.1-ป.3

เงิน

1. นางสาวนันทกา มาชู
2. นางพัชรี กาลานุสนธิ์

5

การแข่งขันเครื่องร่อนไกล
ประเภทระยะทางอัตราร่อน
ป.4-ป.6

ทอง

1. นางพัชรี กาลานุสนธิ์
2. นางสาวอุบลวรรณ เมืองแก้ว

6

การแข่งขันเครื่องร่อน
ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

เงิน

1. นางสาวอุบลวรรณ เมืองแก้ว
2. นางนันทกา มาชู

7

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ
ม.1-ม.3
การประกวดเพลงคุณธรรม
ป.4-ป.6

ทอง

1. นางสาวอุบลวรรณ เมืองแก้ว
2. นางสาวนันทกา มาชู

เงิน

1. นายภานุวัตร ขุนปราบ

8

ทองแดง 1. นางสาวอุบลวรรณ เมืองแก้ว
2. นางพัชรี กาลานุสนธิ์

2. นางรัตนา ขุนปราบ

16

ลาดับ
รายการ
9
การประกวดเพลงคุณธรรม
ม.1-ม.3

เหรียญ
ทอง

ครูผู้ฝึกสอน
1. นายภานุวัตร ขุนปราบ
2. นางรัตนา ขุนปราบ

10

การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ป.1-ป.3

ทองแดง 1. นางรัตนา สงวารี

11

การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.1-ม.3

ทอง

1. นายไสว หมวดมณี

12

การประกวดมารยาทไทย ม.
1-ม.3

ทอง

1. นางรัตนา ขุนปราบ

13

การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1ป.6

ทอง

1. นายประวิง เพชรกาศ
2. นายไกรธวัฒน์ หนูสุวรรณ

17

ลาดับ
รายการ
14 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
ป.1-ป.3
15 การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ป.4-ป.6

เหรียญ
ครูผู้ฝึกสอน
ทองแดง 1. นายโสภณ สุคตะ
เงิน

1. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียด

16

การแข่งขันการเล่านิทาน
(Story Telling) ม.1-ม.3

ทอง

1. นางอ้าไพ เพียรเจริญ

17

การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.
1-ป.6

ทอง

1. นางรุ่งทิพย์ วงศ์สวัสดิ์

18

การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.
1-ม.3

ทอง

1. นางรุ่งทิพย์ วงศ์สวัสดิ์

19

การแข่งขันการท้าหนังสือเล่ม
เล็ก ป.4-ป.6

เงิน

1. นางจันทรา ชูแก้ว
2. นางสาวมรกต สมุทรดนตรี

20

การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

ทอง

1. นายชนาเมธ แซ่เตียว

การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

ทอง

21

2. นางรัตนา สงวารี

1. นายชนาเมธ แซ่เตียว
2. นางรัตนา สงวารี

18

ลาดับ
รายการ
22 การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก ป.1-ป.3
23

24

25

26

27

28

การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.
1-ม.3

เหรียญ
เงิน

ครูผู้ฝึกสอน
1. นางฉลอง ชูฉิม
2. นางสุกัญญา ขาวเผือก

เงิน

1. นางฉลอง ชูฉิม
2. นางสุกัญญา ขาวเผือก

ทองแดง 1. นางวิภรัตน์ ขุนภักดี
2. นางสุกัญญา ขาวเผือก

การแข่งขันการใช้โปรแกรม
น้าเสนอ (Presentation) ป.
4-ป.6

ทอง

การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท Web
Editor ม.1-ม.3

เงิน

การประกวดแปรรูปอาหาร
ป.4-ป.6

ทอง

การประกวดมารยาทงาม
อย่างไทย ประเภทนักเรียนที่
มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6

เงิน

1. นางฉลอง ชูฉิม
2. นางสุกัญญา ขาวเผือก
1. นางสุกัญญา ขาวเผือก
2. นางสาวอุบลวรรณ เมืองแก้ว
1. นางฉมปราง ทองสังขพันธ์
2. นางสาวแน่งน้อย ทองเหล่

1. นายชนาเมธ แซ่เตียว
2. นางสาวอรวรรณ ฤทธิสุนทร

19

ลาดับ
รายการ
29 การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา
ม.1-ม.3
30 การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทนักเรียน
ออทิสติก ป.1-ป.6

เหรียญ
ทอง

ทอง

ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาวอรวรรณ ฤทธิสุนทร

1. นายชนาเมธ แซ่เตียว

(4.3) ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพม. เขต ๑๒
(นครศรีธรรมราช,พัทลุง) งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
เหรียญทอง 7 เหรียญ
เหรียญทอง 3 เหรียญ
เหรียญทอง 6 เหรียญ
ลาดับ
รายการ
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4-ม.6

2

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว
PISA ม.4-ม.6

เหรียญ
ครูผู้ฝึกสอน
ทองแดง 1. นายภานุวัตร ขุนปราบ

ทองแดง 1. นายภานุวัตร ขุนปราบ

20

ลาดับ
รายการ
3 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.
4-ม.6

4

การแข่งขันต่อค้าศัพท์ภาษาไทย
(ค้าคมเดิม) ม.4-ม.6

5

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.
1-ม.3

เหรียญ
ทอง

ครูผู้ฝึกสอน
1. นายภานุวัตร ขุนปราบ

ทอง

1. นายภานุวัตร ขุนปราบ

ทองแดง 1. นางพัชรี กาลานุสนธิ์

2. นางสาวนันทกา มาชู

21

ลาดับ
รายการ
6 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4ม.6

เหรียญ
เงิน

ครูผู้ฝึกสอน
1. นางรัตนา ขุนปราบ

2. นายภานุวัตร ขุนปราบ

7

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
ม.1-ม.3

เงิน

1. นายไสว หมวดมณี

22

ลาดับ
รายการ
8 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
ม.4-ม.6

9

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.
3

เหรียญ
ทอง

ครูผู้ฝึกสอน
1. นางรัตนา ขุนปราบ

ทอง

1. นายภานุวัตร ขุนปราบ

2. นางรัตนา ขุนปราบ

10

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.
6

ทองแดง 1. นางรัตนา ขุนปราบ
2. นายภานุวัตร ขุนปราบ

11

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
(Drawing) ม.1-ม.3

ทองแดง 1. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียด

23

ลาดับ
รายการ
12 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4ม.6

13

การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

เหรียญ
เข้าร่วม

ครูผู้ฝึกสอน
1. นายภานุวัตร ขุนปราบ
2. นางรัตนา ขุนปราบ

เงิน

1. นายชนาเมธ แซ่เตียว

2. นางรัตนา สงวารี

24

ลาดับ
รายการ
14 การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.
3

เหรียญ
ครูผู้ฝึกสอน
ทองแดง 1. นางสุกัญญา ขาวเผือก

2. นางสาวอุบลวรรณ เมืองแก้ว

15

การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ทอง

1. นางสุกัญญา ขาวเผือก
2. นางวิภรัตน์ ขุนภักดี

16

การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

ทอง

1. นางสุกัญญา ขาวเผือก
2. นางฉลอง ชูฉิม
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3.3

สถานศึกษา
(1)
ระดับนานาชาติ
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(2)
ระดับประเทศ
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(3)
ระดับภูมิภาค
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(4)
ระดับจังหวัด
การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 68
ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2560
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง
รางวัล
ประเภท
ชนะเลิศเหรียญรวม
มวยไทยสมัครเล่น

