รายการแข่งขัน ที่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันเพียง 1 คน/ทีม
สพป.สงขลา เขต 1 ไม่จัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดยถือว่าผู้สมัคร คือ ตัวแทน สพป.สงขลา เขต 1 ที่จะเข้าแข่งขันระดับภาคใต้ต่อไป
ที่

รายการ

1

การประกวดโครงงานหุ่นยนต์

ระดับ
ชั้น
ป.1-6

ประเภท

โรงเรียน

ทีม 2 คน

โรงเรียนวิเชียรชม

2

ภาพยนตร์สั้น

ม.1-3

ทีม 5 คน

โรงเรียนชุมชนวัดคลองรี
มิตรภาพ ที่ 220

3

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

ม.1-3

ทีมไม่เกิน
12คน

โรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านแหลมทราย)

4

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

ป.4-6

ทีมไม่เกิน
16คน

โรงเรียนเทศบาล 1
(ถนนนครนอก)

นักเรียน
1. เด็กชายธีรนนท์ คงสี
2. เด็กชายอรรฆพล พละไชย
3. เด็กหญิงโชติกา ดิสระพงค์
1. เด็กชายเกียรติศักดิ์ จันทร์ขาว
2. เด็กชายธวัชชัย พิพิธภัณฑ์
3. นางสาวกัญวรี ชุมแก้ว
4. เด็กหญิงสุภัทรา หมื่นจร
5. เด็กหญิงธิติมา นิลรัตน์
1. เด็กหญิงกมลลักษณ์ มุสิกธรรม
2. เด็กหญิงภัสสร แสงแป้น
3. เด็กหญิงธัญชนก รุจิญาติ
4. เด็กหญิงอนัญญา ศรีเมือง
5. เด็กหญิงพัชรพร ดาน้อย
6. เด็กหญิงสิริกิติยา เทวรัตน์
7. เด็กหญิงวัทนพร ประยูรวงศ์
8. เด็กหญิงสิริกัญญา ชลายนนาวิน
9. เด็กหญิงธิดาพร สุขอยู่
1. เด็กหญิงทาริกา หนูจีน
2. เด็กหญิงปิยะธิดา คงอาวุธ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ ตรีอารมณ์
4. เด็กหญิงวัลยดา อ่อนชูลี
5. เด็กหญิงสิริวัลย์ แอบกระโทก
6. เด็กหญิงสุวิมล พันธุ์ชนะ
7. เด็กหญิงภัทรวรรณ กล่อมเกลี้ยง
8. เด็กหญิงธมลวรรณ สิทธิศักดิ์
9. เด็กหญิงวราภรณ์ บัวทอง
10. เด็กหญิงชนัญชิดา พลธรรม
11. เด็กหญิงธารวดี จันทรัตน์

ที่

รายการ

ระดับ
ชั้น
ป.1-ม.
3

5

วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข

6
7

ทีมไม่เกิน
40 คน

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม

ม.1-3
ม.1-3

เดี่ยว
เดี่ยว

8

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่

ม.1-3

เดี่ยว

9
10
11

การแข่งขันเดี่ยวซออู้
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้

ม.1-3
ป.1-6
ม.1-3

เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว

การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง

ประเภท

โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านแหลมทราย)

โรงเรียนวัดโพธาราม
โรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านแหลมทราย)
โรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านแหลมทราย)
โรงเรียนวัดโพธาราม
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
โรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านแหลมทราย)

นักเรียน
1. เด็กหญิงศิวัชญา เชิงทอง
2. เด็กหญิงอริษา ชูประจง
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง บุญชุม
4. เด็กหญิงรีน่า สันหวัง
5. เด็กหญิงชญานันท์ จะอื่อ
6. เด็กหญิงชฎาพร พรหมจันทร์
7. เด็กหญิงภัทรวดี พุทธาโร
8. เด็กหญิงแมซี่ ดูรู
9. เด็กหญิงรุจริ า ทองใบเล็ก
10. เด็กหญิงมนัสนันท์ นันทา
11. เด็กหญิงศิริกาญจน์ ชานิธุระการ
12. เด็กหญิงชฎานิล ชูกลับ
13. เด็กหญิงปทุมพร กระวิก
14. เด็กหญิงแพรวรี พันโณ
15. เด็กหญิงศิรินาถ ห่วงนาค
16. เด็กหญิงบงกชมาศ หนูน้อย
17. เด็กหญิงสุธารัตน์ พรหมดา
18. เด็กชายชินวุฒิ ซื่อสัตย์
19. เด็กชายภวัต พรหมสมบัติ
20. เด็กชายพิทวัส คาแก้ว
21. เด็กชายการุณย์ ธรรมรัตน์
622. เด็กหญิงณัฐธิดา วัชชะวิพุธ
23. เด็กชายอติชาติ เย็นสัย
24. เด็กหญิงปัญญารัตน์ แก้วประการ
25. เด็กชายกีรติ เพ็งเล็ง
26. เด็กชายพีรพัฒน์ สีฟ้า
27. เด็กชายปกรณ์ มาแสง
28. เด็กชายอติวิชญ์ ช่วยนุกูล
29. เด็กชายวรพล สุวรรณพรหม
30. เด็กหญิงพิชญ์สินี เรืองศรี
31. นางสาวจริญญา หนูรักษ์
32. นายสถาพร คงเพชรศักดิ์
เด็กหญิงนภัสวรรณ จินดาวงศ์
เด็กชายธันวา คงแก้ว
นายสาธร ศรีจรัส
เด็กหญิงณัฐฐิดา สุวรรณศิลป์
เด็กหญิงทิพอาภา ขุนเพชร
เด็กหญิงปาลิตา สุระกาแหง

ที่

รายการ

12

วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

ระดับ
ชั้น
ป.1-6

ประเภท

โรงเรียน

13

วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

ม.1-3

ทีม 12 คน

โรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านแหลมทราย)

14

วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

ป.1-6

ทีม 15 คน

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

15
16
17
18

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย

ม.1-3
ม.1-3
ม.1-3
ม.1-3

เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม
โรงเรียนวัดโพธาราม
โรงเรียนวัดโพธาราม
โรงเรียนวัดเจดีย์งาม

ทีม 12 คน

โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน

นักเรียน
1. เด็กชายธนกร คงทอง
2. เด็กหญิงธนวรรณ บุญโชติพทิ ักษ์
3. เด็กชายชนกนันท์ สุขกระโณ
4. เด็กหญิงกุลปรียา ใจเย็น
5. เด็กชายสิรภพ เรือนปิน
6. เด็กชายอารักษ์ พิบูลย์ผล
7. เด็กหญิงศิรดา ช่วยยก
8. เด็กหญิงชัญญานุช ราชบาเพิง
9. เด็กหญิงกนกวรรณ บุญราศี
10. เด็กชายชยพร รัตนะ
1. เด็กชายปรเมศว์ แก้วมณี
2. เด็กชายศุภณัฐ วิจิตรจินดา
3. เด็กชายธันวา คงแก้ว
4. นายชรินทร์ ทับทิม
5. นายสาธร ศรีจรัส
6. เด็กชายณัฐวัฒน์ เสริฐประสพ
7. เด็กหญิงนิศารัตน์ พรหมดา
8. เด็กหญิงอัญชิสา เมืองนอน
9. เด็กชายสมภัทร์ สนธิน้อย
10. เด็กชายกฤษดากรณ์ ประไพ
11. เด็กชายธเนศ ผลบุญ
12. นายอธิป ซ้ายหนู
1. เด็กหญิงณิชา อินทะเล
2. เด็กหญิงสราลี ทัศนลีลพร
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์ ภูเมธากุล
4. เด็กหญิงณัฐณิชา เปียฉิม
5. เด็กชายภควิทย์ สุวรรณโณ
6. เด็กหญิงกุลปรียา อินทรชิต
7. เด็กหญิงนิติกาญจน์ สุคนธมาศ
8. เด็กชายสุรบุญ สุวรรณเจริญ
9. เด็กหญิงจิรสุตา แก้วประเสริฐ
10. เด็กหญิงสรชา ศรีใส
11. เด็กหญิงณตา เอกอุรุ
12. เด็กหญิงจารุวรรณ หนูประกอบ
13. เด็กหญิงณิชกานต์ ณรงค์เดชา
14. เด็กหญิงวิมลสิริ ขวัญแก้ว
15. เด็กหญิงฟ้าใส หอมบุตร
เด็กชายอภิสิฐ หนูแก้ว
เด็กชายภาณุสาร ปานเเก้ว
เด็กหญิงโชษิตา ศากะพันธ์
เด็กชายเกียรติศักดิ์ เอี่ยมเซี่ยม

ที่

รายการ

ระดับ
ชั้น
ม.1-3

ประเภท

โรงเรียน

19

การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น

ทีม 2 คน

ม.1-3

ทีม 2 คน

21

การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

โรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านแหลมทราย)
โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก

20

ม.1-3

ทีม 2 คน

22

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่

ม.1-3

ทีม 3 คน

โรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านแหลมทราย)
โรงเรียนวัดอ่าวบัว

23

การแข่งขันการแปรรูปอาหาร

ม.1-3

ทีม 3 คน

โรงเรียนวัดอ่าวบัว

24

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้

ม.1-3

ทีม 3 คน

โรงเรียนบ้านขี้นาก
(ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์
อนุกูล)

นักเรียน
1. เด็กชายสัญลักษณ์ ยีหวังเจริญ
2. เด็กหญิงชิยาวีร์ ศรีพรหม
1. เด็กชายกฤตนัย เรืองสม
2. เด็กชายธนทัต ศรีษะสม
1. เด็กชายศุภเดช นิ่มนวล
2. เด็กชายเกียรติก้อง กลับรอด
1. เด็กหญิงทิพวรรณ หมาทอง
2. เด็กหญิงศิรริ ัตน์ จันทรางกูล
3. เด็กชายภัทรพงศ์ เพชรจารัส
1. เด็กหญิงกรกนก ชุมจันทร์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์ เสนแก้ว
3. เด็กหญิงวิภาวดี ทองคหะ
1. เด็กหญิงนันทนัช วิภาตะไวทยะ
2. เด็กหญิงปวีณา หมื่นภู่
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา เทพฉิม

กิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม
ที่
รายการ
1 มารยาทงามอย่างไทย

ระดับ
ป.1-6

ประเภท
ทีม 2 คน

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ากระจาย

2 การทาอาหาร

บกพร่อง
ทาง
สติปัญญา
การเรียนรู้

ป.1-6

ทีม 3 คน

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่า
สะอ้าน

3 การประดิษฐ์ของใช้จากเศษ
วัสดุเหลือใช้

ทาง
สติปัญญา

ป.1-6

ทีม 3 คน

โรงเรียนบ้านเขาแดง

4 การร้อยมาลัยดอกไม้สด

การเรียนรู้

ป.1-6

ทีม 3 คน

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่า
สะอ้าน

5 การวาดภาพด้วยโปรแกรม
Paint
6 การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ทางร่างกาย

ป.1-6

ทีม 2 คน

โรงเรียนบ้านน้ากระจาย

ทาง
สติปัญญา
ทางร่างกาย
ทาง
สติปัญญา

ป.1-6

เดี่ยว

โรงเรียนวิเชียรชม

นักเรียน
1. เด็กชายรัชชานนท์ บุญเพ็ชร
2. เด็กหญิงศรีภัสสร ทองสุข
1. เด็กชายอิกรอม กาโหนะ
2. เด็กหญิงเฟริน์ ทะธัมมัง
3. เด็กชายวรพจน์ ไตรสุวรรณ
1. เด็กชายประโนทย์ จิตจันทร์
2. เด็กชายณัฐนันท์ กิ้มถ้าย
3. เด็กหญิงวารุณี สีหารัตน์
1. เด็กหญิงสุธีมา สิงหะชาติ
2. เด็กชายสมาอีล พร้อมมูล
3. เด็กชายณัฐภาส ขุนทอง
1. เด็กหญิงบุญญาวรรณ ภูทองเงิน
2. เด็กชายวีรภัทร แก้วชูเชิด
เด็กหญิงพรนภา สังฆเวช

ป.1-6
ม.1-3

เดี่ยว
เดี่ยว

โรงเรียนวัดโพธาราม
โรงเรียนวัดเจดีย์งาม

เด็กชายผดุงศักดิ์ โพธิ์ภิรมย์
เด็กชายฤกษ์ชัย ทวีสุข

7 การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
8 การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

