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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนเฉลี่ยสะสม TOP FIVE (5 อันดับแรก)  

ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2563 
               คะแนนเฉลีย่สะสม (2 ภาคเรียน) TOP FIVE (5 อันดับแรก) ของระดับชั้น ม.1 

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 
1 เด็กหญิงกนิษฐา สุวรรณโน ม.1/1 4.00 
1 เด็กหญิงชนิกานต์ นนธิ ม.1/1 4.00 
1 เด็กหญิงซัลมา มู่เก็ม ม.1/1 4.00 
1 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุวรรณรัตน์ ม.1/1 4.00 
1 เด็กหญิงฮัซซูน่า เกปัน ม.1/3 4.00 

 

 คะแนนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน)  TOP FIVE (5 อันดับแรก) ของระดับชั้น ม.2 
อันดับ ชื่อ –สกุล ห้อง GPA 

1 นางสาวราวีนา มรรคาเขต ม.2/1 3.99 
2 นายจอมทัพ จีนลิบ ม.2/1 3.98 
2 นายพันธกานต์ รงค์รัตน์ ม.2/1 3.98 
2 นางสาวเจนนาฮ์ ใบบิเด็น ม.2/1 3.98 
2 เด็กหญิงพิมพ์ญาณิศ สุดวิไล ม.2/1 3.98 

   

           คะแนนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) TOP FIVE (5 อันดับแรก) ของระดับชั้น ม.3 
อันดับ ชื่อ –สกุล ห้อง GPA 

1 นางสาวปิ่นมณี อาหน่าย ม.3/2 3.99 
2 นายอานัส สุยี ม.3/1 3.98 
2 นางสาวราเนียร์ เปรมใจ ม.3/4 3.98 
4 นางสาวโนรฟาตีมี อารงค์ ม.3/1 3.97 
4 นางสาวอาวณีย์ อิสลามกุล ม.3/1 3.97 
4 นางสาวไอร์รดา อาบู ม.3/1 3.97 
4 นายอลิฟ อามีเราะ ม.3/2 3.97 
4 นางสาวนวพร แซ่ห้าว ม.3/2 3.97 
4 นางสาวซันวานี หลังยาหน่าย ม.3/4 3.97 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนเฉลี่ยสะสม TOP FIVE (5 อันดับแรก)  
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2563 

 

                    คะแนนเฉลี่ยสะสม (2 ภาคเรียน) TOP FIVE (5 อันดับแรก) ของระดับชั้น ม.4 
อันดับ ชื่อ –สกุล ห้อง GPA 

1 นายปานระพี ปานดำ ม.4/4 4.00 
1 นายนะอีม มาลิกุลสลาม ม.4/4 4.00 
3 นางสาวกมลชนก หนูละออง ม.4/1 3.98 
3 นางสาวกัณฐิกา ทศานนท์ ม.4/1 3.98 
3 นางสาวโซฮารา มะหะหมัด ม.4/1 3.98 

 

 คะแนนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน) TOP FIVE (5 อันดับแรก) ของระดับชั้น ม.5 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

1 นายธัชกร เที่ยงบุญกุล ม.5/4 3.98 
1 นายฟาริส หลังเศษ ม.5/4 3.98 
3 นางสาวเฟิร์น ดลภัค พิริยะไทย ม.5/1 3.97 
3 นางสาวกันติชา แก้วทอง ม.5/1 3.97 
5 นางสาวยอดฟ้า ชัยยะวิริยะ ม.5/5 3.96 

   
 

 คะแนนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) TOP FIVE (5 อันดับแรก) ของระดับชั้น ม.6 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

1 นายพีรพล มะโนภักดิ์ ม.6/4 4.00 
2 นางสาวกานต์ชา กุลโรจนสิร ิ ม.6/1 3.99 
3 นายฐปวรรฒ หมื่นสุวรรณ ม.6/1 3.98 
4 นางสาวฮุสนา อุเจ๊ะ ม.6/1 3.97 
5 นายกานต์นภัทร อรรถวิวรรธน์ ม.6/4 3.96 
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รางวัลระดับชาติ 

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021) 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 

สาขา คอมพิวเตอร์ 

ชื่อโครงงาน:  ลูมีนัสกับป่าแห่งความมืด (Luminous In The Dark Forest) 

ได้รับรางวัลชมเชย รอบชิงชนะเลิศ

ระดับชาติ 

พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท 

1 นายดนัย แสงบัวหมัด ม.6/6 

2 นายชยพล วงศ์ภูวรักษ์ ม.6/6 

3 นายกฤติน คุณอารี ม.6/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายวิชัย บัวเนี่ยว 

ชื่อโครงงาน:  ไมโครการ์เดียน 

เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ระดับชาติ 

1 นายรุดฟาน ไมมะหาด ม.6/2 

2 นายชยานันต์ ศรีรัตน์ ม.6/2 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม  
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รางวัลระดับชาติ  
โครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 

จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 

สาขากายภาพ 

ชื่อโครงงาน:  Piezoelectric generates electricity from hydropower 
ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานใน

รอบชิงชนะเลิศ 

ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท 

1 นางสาวนินทร์นดา หมัดอาด้ำ ม.6/3 

2 นางสาวเปรมสุดา เปาตะเด ม.6/3 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวสุพลา ทองแป้น 

ชื่อโครงงาน:  Rubber sheets simulate 3D objects based on 
thermoplastic principles 

ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานใน

รอบชิงชนะเลิศ 

ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท 

1 นายริฟฮาน ดือราแม ม.6/4 

2 นายธราธร รักสกุล ม.6/4 

3 นายวิชชา เลี้ยงกิจพิพัฒน์ ม.6/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางมลิวัลย์ ปาณะศรี  

ชื่อโครงงาน:  ฟองน้ำจากชานอ้อยสำหรับการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ 
ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานใน

รอบชิงชนะเลิศ 

ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท 

1 นางสาวพรรภษา เรืองรุ่งโรจน์ ม.6/4 

2 นางสาวณิชกุล ชาวสวน ม.6/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง  
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รางวัลระดับชาติ  
โครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 

จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

ที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 

สาขาชีวภาพ 

ชื่อโครงงาน:  การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในพริกชี้ฟ้าโดยใช้สารแทนนิน 
                  ในใบชาดำ ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในรอบ

ชิงชนะเลิศ 

ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท 

1 นางสาวดัชรี ดิษฐภักดี ม.6/3 

2 นางสาวศิริธร สมบูรณ์ ม.6/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวนุสรา ดลระหมาน  

สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

ชื่อโครงงาน:  เครื่องมือแจ้งเตือนอาการสั่นของผู้ป่วยพาร์กินสัน 
                  ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 

ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในรอบ

ชิงชนะเลิศ 

ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท 

1 นางสาวจุฑามาศ คงสุข ม.6/5 

2 นายชนวีร์ ชาญวิรวงศ ์ ม.6/5 

3 นางสาวฟาฏิล หะยีอาแว ม.6/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายอิสรา สำเร  

 

 

 

 



6 
 

 

 

รางวัลระดับชาติ 

การประกวด Thailand Junior Water Prize 2021  

จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

6 พฤษภาคม 2564 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 

สาขากายภาพ 

ชื่อโครงงาน:  การศึกษาการย่อยสลายไขมันจาก bacteria subtilis  
                  ที่ตรึงในพอลิยูริเทนโฟม 

ผ่านเข้ารอบตัดสิน รูปแบบออนไลน์ 

การประกวดจำนวน 38 ผลงาน 

1 นางสาวสมิตานัน ก่อประเสริฐ ม.6/6 

2 นางสาวไลลา มิหัด ม.6/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายสาธิต บัวดำ 
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รางวัลระดับนานาชาติ  
การแข่งขันกิจกรรม Global Leadership Link (GLL) Invention Challenge Online  
ในงาน INVENTION CONVENTION SINGAPORE OPEN NATIONALS ประเทศสิงคโปร์  

สนับสนุนโดย The Henry Ford ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2563 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 

สาขา Transportation (การขนส่ง) 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
(First Place) ระดับ ชั้น ม. 4 
(Grade 10) 

ชื่อโครงงาน BREEZE BAG 

1. นายธนภูมิ  ไชยสวัสดิ ์ ม. 4/4 

2. นางสาวบัณฑิตา  มีเสน ม. 4/4 

3. นางสาวธฤษวรรณ  ลิ่วคุณูปการ ม. 4/5 

4. นางสาวกัญญาณัฐ  สมิงแก้ว ม. 4/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายนที  ทองดำ 

สาขา Agriculture (เกษตรกรรม) 

รางวัลเหรียญทองแดงรองชนะเลิศอันดับ 2 (Third 
Place) ระดับ ชั้น ม. ปลาย – มหาวิทยาลัย 
(Senior High to Post Secondary) และเกียรติบัตร
รางวัลพิเศษ Innovation in Environmental 
Technology พร้อมเงินรางวัล 200 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

ชื่อโครงงาน Ultrasonic Transmitter for Pest Repelling 

1. นางสาวกุลภรณ์  แซ่อ่ึง ม. 5/4 

2. นางสาวยมลพร  จุลานนท์ ม. 5/6 

3. นางสาวจิรา  มูเซอ ม. 5/6 

4. นางสาวชัชชญาสุ์ณัฐ  เลิศวัฒนาวณิช ม. 5/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวสุพลา  ทองแป้น 
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รางวัลระดับนานาชาติ  

การแข่งขันกิจกรรม Global Leadership Link (GLL) Invention Challenge Online  
ในงาน INVENTION CONVENTION SINGAPORE OPEN NATIONALS ประเทศสิงคโปร์  

สนับสนุนโดย The Henry Ford ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2563 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขา Health and Medical (สุขภาพและการแพทย์) 

เกียรติบัตรรางวัลพิเศษ Global Change 
Communal / Societal Award พร้อมเงิน
รางวัล 200 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

ชื่อโครงงาน Parkinson’s Patient Notification Device 

1. นายวุฒิภัทร  อินทร์ทองคำ ม. 5/3 

2. นางสาวศิริธร  สมบูรณ์ ม. 5/4 

3. นายชนวีร์  ชาญวิรวงศ์ ม. 5/5 

4. นางสาวจุฑามาศ  คงสุข ม. 5/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายจิรายุทธ  แสงสิน 

สาขา Health and Medical (สุขภาพและการแพทย์) 

เกียรติบัตร Finalist (ผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้ารอบสุดท้าย) 

ชื่อโครงงาน VS Earmuff 

1. นายจิรภัทร  ด่อล่าห์ ม. 5/1 

2. นางสาวเฟิร์น ดลภัค พิริยะไทย ม. 5/1 

3. นายกันตวิชญ์  ผลวัฒนะ ม. 5/4 

4. นายณัฐสิทธิ์  หนูเกื้อ ม. 5/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายวิชัย  บัวเนี่ยว 
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การแข่งขันกิจกรรม KAGAYAKI AWARD 2020 
ในงาน Research Presentation by Science High School Students ประเทศญี่ปุ่น 

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
1. นางสาวกานต์พิชชา  กุลโรจนสิริ ม. 6/1 

เกียรติบัตรรางวัลพิเศษ 
โล่ประกาศ 

และของที่ระลึก 

2. นางสาวนูรซูฮาดา  แวสะมะแอ ม. 6/1 

3. นางสาวบัซลาอ ์ หยีราเหม ม. 6/1 

4. นางสาวชญาดา  สุวรรณรัตน์ ม. 6/1 

5. นางสาวเกศิณ ี หลีเส็น ม. 6/3 

6. นางสาวบีบีฟาฏีมี  มูนะ ม. 6/3 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายสาธิต บัวดำ 
 
1. นายอัฟนัน  เดหนิ ม. 6/1 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญรองชนะเลิศอันดับ 1 
โล่ประกาศ 

และของที่ระลึก 

2. นายวชิรวิทย์  ทิตย์สีแสง ม. 6/1 

3. นางสาวฮุสนา  อุเจ๊ะ ม. 6/4 

4. นายฟานีล  นนทรีย์ ม. 6/4 

5. นายธนยศ  จุลภักดิ ์ ม. 6/4 

6. นางสาวดาริญญา  ใจแปง ม.6/4 

7. นางสาวปุณษร  พัฒนปรีชาเสถียร ม. 6/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางมลิวัลย์ ปาณะศรี 
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การแข่งขันการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ  
ASEAN Innovative Science, Environmental and Entrepreneur Fair 2021 ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ 

เมื่อวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขาชีววิทยา (Biology) 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

กลุ่มท่ี 1 The Efficacy of Plant Cell Staining with Natural Extracts from 
Carotenoids 

1. นางสาวนรกมล  หอพัฒนาวุฒิวงศ์ ม. 5/2 

2. นางสาวพิชชาภา  ด้วงสุด ม. 5/2 

3. นางสาวพิทยารัตน์  รัตนบุญโณ ม. 5/2 

4. นางสาวมณีรัตน์  หนูขำ ม. 5/3 

5. นางสาวปุณยวีร์  สว่างแจ้ง ม. 5/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางคนึงนิตย์  ไชยมณี 
กลุ่มที่ 2 Mold Prevention of Capsicum frutescens with tannin from black tea 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 
1. นางสาวดัชรี  ดิษฐภักด ี  ม. 5/3 

2. นางสาวศิริธร  สมบูรณ์ ม. 5/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวนุสรา  ดลระหมาน 

สาขาเคมี (Chemistry) 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

กลุ่มท่ี 1 Sound Absorbing Material from Rubber and Coffee Grounds 

1. นางสาวฟารีญา  เหมมา ม. 5/4 

2. นางสาวนิสิตา  นิกูโน ม. 5/4 

3. นายธีร์ธนิน  ตุกังหัน ม. 5/4 

4. นายฟาริส  หลังเศษ ม. 5/4 

5. นายธัชกร  เที่ยงบุญกุล ม. 5/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางศรินยา  สวาหลัง 
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การแข่งขันการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ  
ASEAN Innovative Science, Environmental and Entrepreneur Fair 2021 ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ 

เมื่อวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
กลุ่มท่ี 2 Rubber Sheet Simulate 3D Objects Based on Thermoplastic Principles 

เกียรติบัตรรางวัล
เหรียญเงิน 

1. นายธราธร  รักสกุล ม. 5/4 

2. นายริฟฮาน  ดือราแม ม. 5/4 

3. นายณัฐสิทธิ์  หนูเกื้อ ม. 5/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางมลิวัลย์  ปาณะศรี 

สาขาคณิตศาสตร์ (Mathematics) 

เกียรติบัตรรางวัล
เหรียญเงิน 

กลุ่มท่ี 1 Area Allocation for Cultivation 

1. นายจิรภัทร  ด่อล่าห์ ม. 5/1 

2. นายรณกร  แซ่เง้า ม. 5/1 

3. นายโรสลัน  สันเกาะ ม. 5/2 

4. นายดนัย  แสงบัวหมัด ม. 5/6 

5. นายชยพล  วงศ์ภูวรักษ์ ม. 5/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายกฤติภัทร  กาสเส็น 

กลุ่มท่ี 2 A Study of Expectation to Compare Worthiness of the Government Lottery, 
Illegal Lottery, and Worthiness of Saving Lottery 

เกียรติบัตรรางวัล
เหรียญทองแดง 

1. นางสาวปณิศรา  นิลรัตน์ ม. 5/1 

2. นางสาวฐานิตา  หนูเอี่ยม ม. 5/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวปวันพัสตร์  เซ่งศรีส่ง 
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การแข่งขันการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ  
ASEAN Innovative Science, Environmental and Entrepreneur Fair 2021 ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ 

เมื่อวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
กลุ่มท่ี 3 A Study of Packing Methods of Thai Postage Boxes in a Transport Vehicle 

เกียรติบัตรรางวัล 
เหรียญเงิน 

1. นางสาวกลอเรีย  อาหมัน ม. 5/1 

2. นางสาวรัชฎา  แดงนุ้ย ม. 5/1 

3. นางสาวลภัสรดา  แซ่ตัน ม. 5/5 

4. นางสาววริศรา  มานะ ม. 5/5 

5. นางสาวยานีดา  ฮะปาน ม. 5/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวณัฐวรา  เลิศอริยะพงษ์กุล 

กลุ่มท่ี 4 The Sweet Stuffed Dough with the Calculus Methods 

เกียรติบัตรรางวัล 
เหรียญทองแดง 

1. นางสาวนัชชา  ปานยิ่ง ม. 5/1 

2. นางสาวภัทราพร  โต๊ะเหล็ม ม. 5/1 

3. นางสาววริสรา  ไหมฉิม ม. 5/1 

4. นางสาวนัซรียา  มะมนัง ม. 5/4 

5. นางสาวธัญวรัตม์  ขาวทอง ม. 5/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวณัฐวรา  เลิศอริยะพงษ์กุล 

สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment) 

เกียรติบัตรรางวัล 
เหรียญทอง 

กลุ่มท่ี 1 Simple Microplastic Electromagnetic Detector 

1. นายพีรณัฐ  ศรีปาน ม. 5/2 

2. นางสาวฟาฏิล  หะยีอาแว ม. 5/5 

3. นางสาวอภิชญา  ดำรงรักษ์ ม. 5/6 

4. นางสาวนิสรีน  เจะกา ม. 5/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาววราภรณ์  นิยมเดชา 
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การแข่งขันการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ  

ASEAN Innovative Science, Environmental and Entrepreneur Fair 2021 ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ 
เมื่อวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
กลุ่มท่ี 2 Longkong Net from Hyacinth Fiber 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

1. นางสาวยอดฟ้า  ชัยยะวิริยะ ม. 5/5 

2. นางสาวนารีมาน  เจะโนะ ม. 5/5 

3. นางสาวณัจวาย์  เลาะแม ม. 5/5 

4. นางสาวนูรยันนะห์  เจ๊ะสอเหาะ ม. 5/2 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางคนึงนิตย์  ไชยมณี 

สาขาธุรกิจและการประกอบการ (Entrepreneur) 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง 
และรางวัลพิเศษ IYSA Special 
Award 

กลุ่มท่ี 1 Hemostasis Gel Sheet Organic 

1. นายฟาเดล  อาแว ม. 5/2 

2. นางสาวนรกมล  หอพัฒนาวุฒิวงศ์ ม. 5/2 

3. นางสาวนูรฎ์อัยมี่ย์  คอลออาแซ ม. 5/2 

4. นางสาวนินทร์นดา  หมัดอาด้ำ ม. 5/3 

5. นายนพดล  มณีโชติ ม. 5/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวมนัสรินทร์  บุญญคง 
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การแข่งขันนำเสนอโครงงาน 

Youth International Science Fair 2021 (YISF) 
จัดโดย Indonesian Young Scientist Association ประเทศอินโดนีเซีย 

และ Buca Municipality Kızılçullu Science and Art Center ประเทศตุรกี 
ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน พ.ศ. 2564 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขาชีววิทยา (Biology) 

ชื่อโครงงาน: The Efficacy of Plant Cell Staining with Natural Extracts from Carotenoids 

เกียรติบัตรรางวัล 
เหรียญทอง 

1. นางสาวนรกมล  หอพัฒนาวุฒิวงศ์ ม. 5/2 

2. นางสาวพิชชาภา  ด้วงสุด ม. 5/2 

3. นางสาวพิทยารัตน์  รัตนบุญโณ ม. 5/2 

4. นางสาวมณีรัตน์  หนูขำ ม. 5/3 

5. นางสาวปุณยวีร์  สว่างแจ้ง ม. 5/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางคนึงนิตย์  ไชยมณี 

ชื่อโครงงาน: Influence of Rubber Plantations on Fossil Decay 

เกียรติบัตรรางวัล 
เหรียญเงิน 

1. นายพีรวิชญ์  เฮ่าฮู่เที่ยน ม. 5/3 

2. นางสาวศุภนิดา  แซ่ลิ่ว ม. 5/3 

3. นางสาวนิสรีน  โต๊ะสะเล่ ม. 5/3 

4. นางสาวนัซรียา  มะมนัง ม. 5/4 

5. นางสาวศุภาพิชญ์  ฤทธิ์ภักดี ม. 5/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางศุลยา  สามัญ 
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การแข่งขันนำเสนอโครงงาน 

Youth International Science Fair 2021 (YISF) 
จัดโดย Indonesian Young Scientist Association ประเทศอินโดนีเซีย 

และ Buca Municipality Kızılçullu Science and Art Center ประเทศตุรกี 
ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน พ.ศ. 2564 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
ชื่อโครงงาน: Longkong Net from Hyacinth Fiber 

เกียรติบัตรรางวัล
เหรียญทองแดง 

1. นางสาวยอดฟ้า  ชัยยะวิริยะ ม. 5/5 

2. นางสาวนารีมาน  เจะโนะ ม. 5/5 

3. นางสาวณัจวาย์  เลาะแม ม. 5/5 

4. นางสาวอัสนี  ศรีทองเทศ ม. 5/5 

5. นางสาวนูรยันนะห์  เจ๊ะสอเหาะ ม. 5/2 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางคนึงนิตย์  ไชยมณี 

ชื่อโครงงาน: A comparison of the efficacy of lactic acid in different concentrations on the 
treatment of dormitory wastewater of Princess Chulabhorn Science High School Satun 

เกียรติบัตรรางวัล
เหรียญทองแดง 

1. นางสาววริศรา  มานะ ม. 5/5 

2. นางสาวยานีดา  ฮะปาน ม. 5/5 

3. นางสาวฟาติน  มะมิง ม. 5/5 

4. นางสาวรัชฎา  แดงนุ้ย ม. 5/1 

5. นางสาวฟิตดาว  หีมปอง ม. 4/3 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวบุษรินทร์  จิตเส้ง 
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การแข่งขันนำเสนอโครงงาน 

Youth International Science Fair 2021 (YISF) 
จัดโดย Indonesian Young Scientist Association ประเทศอินโดนีเซีย 

และ Buca Municipality Kızılçullu Science and Art Center ประเทศตุรกี 
ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขาเคมี (Chemistry) 

 

ชื่อโครงงาน: Sound Absorbing Material from Rubber and Coffee Grounds 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง 

1. นางสาวฟารีญา  เหมมา ม. 5/4 

2. นางสาวนิสิตา  นิกูโน ม. 5/4 

3. นายธีร์ธนิน  ตุกังหัน ม. 5/4 

4. นายฟาริส  หลังเศษ ม. 5/4 

5. นายธัชกร  เที่ยงบุญกุล ม. 5/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางศรินยา  สวาหลัง 

ชื่อโครงงาน: High precision reusable mold making from natural rubber 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง 

1. นายธราธร  รักสกุล ม. 5/4 

2. นายริฟฮาน  ดือราแม ม. 5/4 

3. นายวิชชา  เลี้ยงกิจพิพัฒน์ ม. 5/4 

4. นางสาวนฐพร  สหะวงศ์วัฒนา ม. 5/4 

5. นางสาวนันท์นภัส  อ่ำศร ี ม. 5/2 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางมลิวัลย์  ปาณะศร ี
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การแข่งขันนำเสนอโครงงาน 

Youth International Science Fair 2021 (YISF) 
จัดโดย Indonesian Young Scientist Association ประเทศอินโดนีเซีย 

และ Buca Municipality Kızılçullu Science and Art Center ประเทศตุรกี 
ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน พ.ศ. 2564 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
ชื่อโครงงาน: Material that prevents muscle spasms and supports the stress caused 
by falls from latex 

 
 
เกียรติบัตรรางวัล 
เหรียญทอง 

1. นายวุฒิภัทร  อินทร์ทองคำ ม. 5/3 

2. นายวิชญ์พล  เหล่าวิวัฒน์เกษม ม. 5/3 

3. นางสาวดัชรี  ดิษฐภักด ี ม. 5/3 

4. นางสาวทัศนวรรณ  ปุย ม. 5/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางศรินยา  สวาหลัง 

ชื่อโครงงาน: Simple Microplastic Electromagnetic Detector 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญ
เงิน 

1. นายพีรณัฐ  ศรีปาน ม. 5/2 

2. นางสาวอภิชญา  ดำรงรักษ์ ม. 5/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาววราภรณ์  นิยมเดชา 

ชื่อโครงงาน: Sponge Bagasse for Growing Vegetables in Hydroponics 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญ
เงิน 

1. นางสาวณิชกุล  ชาวสวน ม. 5/4 

2. นางสาวพรรภษา  เรืองรุ่งโรจน์ ม. 5/4 

3. นายนูรุดดีน  แวนามะ ม. 5/4 

4. นางสาวกลอเรีย  อาหมัน ม. 5/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวธนิษฐา  พันธ์สว่าง 
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การแข่งขันนำเสนอโครงงาน 

Youth International Science Fair 2021 (YISF) 
จัดโดย Indonesian Young Scientist Association ประเทศอินโดนีเซีย 

และ Buca Municipality Kızılçullu Science and Art Center ประเทศตุรกี 
ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน พ.ศ. 2564 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขาฟิสิกส์ (Physics) 

ชื่อโครงงาน: Large Fruit Havesting Machine 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง 

1. นางสาวนรกมล หอพัฒนาวุฒิวงศ์ ม. 5/2 

2. นางสาวนูรฎ์อัยมี่ย์ คอลออาแซ ม. 5/2 

3. นางสาวนินทร์นดา หมัดอาด้ำ ม. 5/3 

4. นายฟาเดล อาแว ม. 5/2 

5. นายนพดล มณีโชติ ม. 5/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางเขมิกา  ทองสี 

ชื่อโครงงาน: Ultrasonic transmitter for pest repelling 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

1. นางสาวจิรา  มูเซอ ม. 5/6 

2. นางสาวชัชชญาสุ์ณัฐ เลิศวัฒนาวณิช ม. 5/6 

3. นางสาวภัณฑิรา พงษ์อภัย ม. 5/6 

4. นางสาวนุมา  จินเดหวา ม. 5/6 

5. นางสาวธัญวรัตม์ ขาวทอง ม. 5/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวสุพลา  ทองแป้น 
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การแข่งขันนำเสนอโครงงาน 
Youth International Science Fair 2021 (YISF) 

จัดโดย Indonesian Young Scientist Association ประเทศอินโดนีเซีย 
และ Buca Municipality Kızılçullu Science and Art Center ประเทศตุรกี 

ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน พ.ศ. 2564 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 

ชื่อโครงงาน: Real-Time Flood Detector via Application 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

1. นายปราเมศ  ฉิมเกื้อ ม. 5/6 

2. นางสาวยมลพร  จุลานนท์ ม. 5/6 

3. นางสาวสมิตานัน ก่อประเสริฐ ม. 5/6 

4. นางสาวปิยะธิดา บุรุษราษฎร์ ม. 5/6 

5. นางสาวนิสรีน  เจะกา ม. 5/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางเขมิกา  ทองสี 

ชื่อโครงงาน: Solar water pump controller with timer system 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

1. นายอัชรัฟคาน  ฮัมดาหลี ม. 5/3 

2. นางสาวอาริยา  ธรรมา ม. 5/3 

3. นางสาวถลัชนันท์  พันธุ์มณี ม. 5/3 

4. นางสาวฟิรดาวส์  บริกล ม. 5/3 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวผาณิดา  แลหมัน 

ชื่อโครงงาน: Energy Saving Electric Iron เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

1. นางสาวปวีณ์ธิดา รองเมือง ม. 5/2 

2. นางสาวมาดีน่า ปะดุกา ม. 5/2 

3. นางสาวเรือนแก้ว แก้วอารีย์ ม. 5/2 

4. นางสาวประภัสสร ภักดีเจริญกุล ม. 5/3 

5. นางสาวณัฐณิชา ปาละสัน ม. 4/2 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางเขมิกา  ทองสี 
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การแข่งขันนำเสนอโครงงาน 

Youth International Science Fair 2021 (YISF) 
จัดโดย Indonesian Young Scientist Association ประเทศอินโดนีเซีย 

และ Buca Municipality Kızılçullu Science and Art Center ประเทศตุรกี 
ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน พ.ศ. 2564 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
ชื่อโครงงาน: Piezoelectric generates electricity from hydropower. 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

1. นายศรัณยู นิธิคุณากร ม. 5/3 

2. นางสาวชีฟาอ แวบากา ม. 5/3 

3. นางสาวนินทร์นดา  หมัดอาด้ำ ม. 5/3 

4. นางสาวเปรมสุดา เปาตะเด ม. 5/3 

5. นางสาววันมัรยัม แวบาดะ ม. 5/3 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวสุพลา  ทองแป้น 

ชื่อโครงงาน: Smart Wheelchair 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 
1. นางสาวปุณยวีร์ เกื้อมณี ม. 5/3 

2. นางสาวนัสรีน เซ็ง ม. 5/3 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวผาณิดา  แลหมัน 

สาขาคอมพิวเตอร์ (Computer) 
ชื่อโครงงาน: The Parkinson's Tremor Notification Device via LINE 
Application 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง 
และรางวัลฟรีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน 
IYIIA 2021 ออนไลน์ 

1. นายชนวีร์  ชาญวิรวงศ ์ ม. 5/5 

2. นางสาวจุฑามาศ  คงสุข ม. 5/5 

3. นางสาวฟาฏิล  หะยีอาแว ม. 5/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายอิสรา  สำเร 
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การแข่งขันนำเสนอโครงงาน 
Youth International Science Fair 2021 (YISF) 

จัดโดย Indonesian Young Scientist Association ประเทศอินโดนีเซีย 
และ Buca Municipality Kızılçullu Science and Art Center ประเทศตุรกี 

ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน พ.ศ. 2564 

ที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
ชื่อโครงงาน: Skin disease classification using Convolutional Neural Network 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง 

1. นายรุดฟาน  ไมมะหาด ม. 5/2 

2. นายชยานันต์  ศรีรัตน ์ ม. 5/2 

3. นายธราธร  รังสฤษฏ์วีระโชต ิ ม. 5/2 

4. นายนาวาวี  ยุทธสะอาด ม. 5/1 

5. นายธนวิชญ ์ ธนัตวรานุกูล ม. 5/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม 

ชื่อโครงงาน: Facial emotion detection program to analyze marketing 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

1. นายณัฐสิทธิ ์ หนูเกื้อ ม. 5/4 

2. นายโรสลัน  สันเกาะ ม. 5/2 

3. นายยศวรรธน์  เพชรแก้ว ม. 5/2 

4. นายพณิชพล  โรจน์ชาญชัยกุล ม. 5/2 

5. นายธีภพ  ศรีเพชร ม. 5/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายวิชัย  บัวเนี่ยว 

ชื่อโครงงาน: The software for calculates the amount of clay used for potting clay 
vases by using an estimation during the period (Interpolation) and boundary integrals 

 
เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

1. นางสาวกันติชา แก้วทอง ม. 5/1 

2. นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์คง ม. 5/1 

3. นางสาวเฟิร์น ดลภัค พิริยะไทย ม. 5/1 

4. นายกฤติน คุณอารี ม. 5/1 

5. นายณฐวรรธ โพธิ์แก้ว ม. 5/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวณัฐวรา  เลิศอริยะพงษ์กุล 
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การแข่งขันนำเสนอโครงงาน 

Malaysia International Young Scientists Conference and Exhibition 2021 (MYSCE) 
จัดโดย Malaysia Young Scientist Organization ประเทศมาเลเซีย 

ระหว่างวันที่ 19 – 22 เมษายน พ.ศ. 2564 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 

สาขาฟิสิกส์ (Physics) 
ชื่อโครงงาน: Real-Time Flood Detector via Application 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

1. นายปราเมศ  ฉิมเกื้อ ม. 5/6 

2. นางสาวยมลพร  จุลานนท์ ม. 5/6 

3. นางสาวสมิตานัน ก่อประเสริฐ ม. 5/6 

4. นางสาวปิยะธิดา บุรุษราษฎร์ ม. 5/6 

5. นางสาวนิสรีน  เจะกา ม. 5/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางเขมิกา  ทองสี 

สาขาคอมพิวเตอร์ (Computer) 
ชื่อโครงงาน: Skin disease classification using Convolutional Neural Network 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญ
ทองแดง 

1. นายรุดฟาน  ไมมะหาด ม. 5/2 

2. นายชยานันต์  ศรีรัตน์ ม. 5/2 

3. นายธราธร  รังสฤษฏ์วีระโชต ิ ม. 5/2 

4. นายนาวาวี  ยุทธสะอาด ม. 5/1 

5. นายธนวิชญ์  ธนัตวรานุกูล ม. 5/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม 
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การแข่งขันนำเสนอโครงงาน 

Malaysia International Young Scientists Conference and Exhibition 2021 (MYSCE) 
จัดโดย Malaysia Young Scientist Organization ประเทศมาเลเซีย 

                                                  ระหว่างวันที่ 19 – 22 เมษายน พ.ศ. 2564 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 

สาขาชีววิทยา (Biology) 
ชื่อโครงงาน: Comparison of papyrus and hyacinth water treatment 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

1. นายธนพัฒน์  ศิริพันธุ์ ม. 5/1 

2. นายศรัณยู  นิธิคุณากร  ม. 5/3 

3. นายซอฟรอน  วุฒิโรจนธาดา ม. 5/4 

4. นายนายณรงค์รัชช์  หลีเดชดำรงค์ ม. 5/4 

5. นายธนพัฒน์  จุฑามณี ม. 5/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวนุสรา  ดลระหมาน 
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การแข่งขันนำเสนอโครงงาน 
World Youth Invention and Innovation Award (WYIIA) 

จัดโดย Indonesian Young Scientist Association ประเทศอินโดนีเซีย 
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
ชื่อโครงงาน: A Study of Packing Methods of Thai Postage boxes in a Transport Vehicle 

เหรียญทอง 

1. นางสาวกลอเรีย อาหมัน ม. 6/1 

2. นางสาวรัชฎา แดงนุ้ย ม. 6/1 

3. นางสาวฟิตดาว หีมปอง ม. 6/1 

4. นางสาวยานีดา ฮะปาน ม. 6/1 

5. นางสาววริศรา มานะ ม. 6/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวณฐัวรา เลศิอรยิะพงษ์กุล 

ชื่อโครงงาน: A study of finding the maximum and minimum values  
from a nonlinear programming 

เหรียญทองแดง 

1. นางสาวเกร็ดมณี ด่านเท่ง ม. 6/1 

2. นางสาวฐานิตา หนูเอี่ยม ม. 6/1 

3. นางสาวปณิศรา นิลรัตน์ ม. 6/1 

4. นางสาวมาริษา ลาดิง ม. 6/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายกฤติภัทร กาสเส็น 

ชื่อโครงงาน: Ultrasonic transmitter for pest repelling 

เหรียญทองแดง 

1. นางสาวจิรา มูเซอ ม. 6/6 

2. นางสาวชัชชญาสุ์ณัฐ เลิศวัฒนาวณิช ม. 6/6 

3. นางสาวภัณฑิรา พงษ์อภัย ม. 6/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายนที ทองดำ, นางสาวสุพลา ทองแป้น 
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การแข่งขันนำเสนอโครงงาน 

World Youth Invention and Innovation Award (WYIIA) 
จัดโดย Indonesian Young Scientist Association ประเทศอินโดนีเซีย 

ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 

ชื่อโครงงาน: Piezoelectric generates electricity from hydropower 

เหรียญเงิน  

1. นายศรันยู นิธิคุณากร ม. 6/3 

2. นางสาวชีฟาอ แวบากา ม. 6/3 

3. นางสาวนินทร์นดา หมัดอาด้ำ ม. 6/3 

4. นางสาวเปรมสุดา เปาตาเด ม. 6/3 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายกฤติภัทร กาสเส็น 

ชื่อโครงงาน: A Study of expectation to Compare Worthiness of the 
Government Lottery, Underground Lottery and Worthiness of Saving 
Lottery. 

เหรียญเงิน  
1. นางสาวเกร็ดมณี ด่านเท่ง ม. 6/1 

2. นางสาวฐานิตา หนูเอี่ยม ม. 6/1 

3. นางสาวปณิศรา นิลรัตน์ ม. 6/1 

4. นางสาวมาริษา ลาดิง ม. 6/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง 

ชื่อโครงงาน: Sapodilla incubator alerts through an application 

เหรียญทองแดง 
1. นางสาวยมลพร จุลานนท์ ม. 6/6 

2. นางสาวปิยะธิดา บุรุษราษฎร์ ม. 6/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายณัฐพล อำมาตย์วงศ์ 
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การแข่งขันนำเสนอโครงงาน 

World Youth Invention and Innovation Award (WYIIA) 
จัดโดย Indonesian Young Scientist Association ประเทศอินโดนีเซีย 

ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 

ชื่อโครงงาน: Facial emotion analysis program with AI for marketing 

เหรียญเงิน 

1. นายณัฐสิทธิ์ หนูเกื้อ ม. 6/4 

2. นายโรสลัน สันเกาะ ม. 6/2 

3. นายยศวรรธน์ เพชรแก้ว ม. 6/2 

4. นายพีรณัฐ ศรีปาน ม. 6/2 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายวิชัย บัวเนี่ยว 

ชื่อโครงงาน: Wound Dressing from Chitosan and PVA Containing Eclipta 
prostrata (L.)  Leaves and Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn 
Extracts for Diabetic Patients 

เหรียญเงิน 1. นายธัชกร  เที่ยงบุญกุล ม. 6/4 

2. นายวิชชา  เลี้ยงกิจพิพัฒน์ ม. 6/4 

3. นายฟาริส  หลังเศษ ม. 6/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายสาธิต  บัวดำ 

ชื่อโครงงาน: Sierpinski circular sieve 

เหรียญทอง , รางวัลพิเศษ IYSA 

1. นายนาวาวี  ยุทธสะอาด ม. 6/1 

2. นายธนวิชญ์  ธนัตวรานุกูล ม. 6/1 

3. นายรุดฟาน  ไมมะหาด ม. 6/2 

4. นายชยานันต์  ศรีรัตน์ ม. 6/2 

5. นายธราธร  รังสฤษฏ์วีระโชติ ม. 6/2 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายอนัน จันทรัตน์ 
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การแข่งขันนำเสนอโครงงาน 

World Youth Invention and Innovation Award (WYIIA) 
จัดโดย Indonesian Young Scientist Association ประเทศอินโดนีเซีย 

ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 

ชื่อโครงงาน: Cushioning material from the stalk of the dry sago 

เหรียญทองแดง 

1. นางสาวกษมา เกื้อเส้ง ม. 6/5 

2. นางสาวฐิติรัตน์ พิพัฒนวรสกุล ม. 6/5 

3. นางสาวฟาติน มะมิง ม. 6/5 

4. นางสาวสิริภักดิ์ มาวงศ์ ม. 6/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางยินดี ชูนวล 

ชื่อโครงงาน: General Form of Hyperbola Centered at the Origin 

เหรียญทองแดง 

1. นางสาวภัทรนิษฐ์ วิริยะสุข ม. 6/1 

2. นายธนพัฒน์ ศิริพันธุ์ ม. 6/1 

3. นายนูรุดดีน แวนามะ ม. 6/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายอนัน จันทรัตน์ 

ชื่อโครงงาน: Kanom Sodsai (Sweet Stuff Dough SSD) with Differential Calculus 

เหรียญเงิน 

1. นางสาวนัชชา ปานยิ่ง ม. 6/1 

2. นางสาววริสรา ไหมฉิม ม. 6/1 

3. นางสาวภัทราพร โต๊ะเหล็ม ม. 6/1 

4. นางสาวนุมา จินเดหว่า ม. 6/6 

5. นางสาวธัญวรัตม์ ขาวทอง ม. 6/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวณัฐวรา เลิศอริยะพงษ์กุล 
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การแข่งขันนำเสนอโครงงาน 

World Youth Invention and Innovation Award (WYIIA) 
จัดโดย Indonesian Young Scientist Association ประเทศอินโดนีเซีย 

ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 

ชื่อโครงงาน: Silica Gel From Bagasse 

เหรียญเงิน 

1. นางสาวนูร์ดฟาดีลาร์ อัลมาตร์ ม. 6/2 

2. นางสาวเรือนแก้ว แก้วอารีย์ ม. 6/2 

3. นางสาวพิทยารัตน์ รัตนบุญโณ ม. 6/2 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางมลิวัลย์ ปาณะศรี 

ชื่อโครงงาน: The Calculus of Shockwave Distribution 

เหรียญเงิน 
1. นางสาวเฟิร์น ดลภัค พิริยะไทย ม. 6/1 

2. นางสาวภัทราพร โต๊ะเหล็ม ม. 6/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ 

ชื่อโครงงาน: Longkong Net from Hyacinth Fiber 

เหรียญเงิน 

1. นางสาวนารีมาน เจะโนะ ม. 6/5 

2. นางสาวยอดฟ้า ชัยยะวิริยะ ม. 6/5 

3. นางสาวณัจวาย์ เลาะแม ม. 6/5 

4. นางสาวนูรยันนะห์ เจ๊ะสอเฮาะ ม. 6/2 

5. นางสาวภัทราพร โต๊ะเล็ม ม. 6/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางคนึงนิตย์ ไชยมณี 
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การแข่งขันนำเสนอโครงงาน 

World Youth Invention and Innovation Award (WYIIA) 
จัดโดย Indonesian Young Scientist Association ประเทศอินโดนีเซีย 

ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 

ชื่อโครงงาน: Flood Detector and Real-Time Notification 

เหรียญทอง, 
IYSA Semi Grand Award 

1. นายริฟฮาน ดือราแม ม.6/4 

2. นายปราเมศ ฉิมเกื้อ ม.6/6 

3. นายธราธร รักสกุล ม.6/4 

4. นายจิรภัทร ด่อล่าห์ ม.6/1 

5. นายธีร์ธนิน ตุกังหัน ม.6/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางเขมิกา ทองสี 

ชื่อโครงงาน: Solar water pump controller with timer system 

เหรียญทอง 

1. นางสาวอาริยา ธรรมา ม.6/3 

2. นางสาวดัชรี ดิษฐ์ภักดี ม.6/3 

3. นางสาวถลัชนันท์ พันธุ์มณี ม.6/3 

4. นางสาวฟิรดาวส์ บริกล ม.6/3 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวผาณิดา แลหมัน 

ชื่อโครงงาน: Sponge Bagasse for Growing Vegetables in Hydroponics 

 
เหรียญทอง  

1. นางสาวพรรภษา เรืองรุ่งโรจน์ ม.6/4 

2. นางสาวณิชกุล  ชาวสวน ม.6/4 

3. นางสาวกลอเรีย  อาหมัน ม.6/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวธนิษฐา  พันธ์สว่าง  
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        การแข่งขันนำเสนอโครงงาน 
           World Youth Invention and Innovation Award (WYIIA) 

            จัดโดย Indonesian Young Scientist Association ประเทศอินโดนีเซีย 
                                                      ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 

ชื่อโครงงาน: Test the performance of plywood from Corgan grass 

เหรียญเงิน 

1. นางสาวซีมิยาอ์ หนูชูสุข ม.6/2 

2. นางสาวมยุเรศ วณิชย์ไกวัล ม.6/2 

3. นางสาวนันท์นภัส งามดุษฎีพร ม.6/2 

4. นางสาวทัศณี เเหมถิ่น ม.6/2 

5. นางสาวเฟิร์น ดลภัค พิริยะไทย ม.6/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาววราภรณ์ นิยมเดชา 

ชื่อโครงงาน: Auto solar light dryer via application 

เหรียญเงิน 

1. นายกรวิทย์ กอหลัง ม.5/5 

2. นายปฏิภาณ รามวงศ ์ ม.5/6 

3. นายปญวัฒ จันทรจักษุ ม.5/1 

4. นายเอกรัตน์ สุวรรณรัตน์ ม.4/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายวิชัย บัวเนี่ยว 

ชื่อโครงงาน: The Parkinsons Tremor Notification Device via LINE Application 

เหรียญทองแดง 

1. นายชนวีร์ ชาญวิรวงศ ์ ม.6/5 

2. นางสาวจุฑามาศ คงสุข ม.6/5 

3. นางสาวฟาฎิล หะยีอาแว ม.6/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายอิสรา สำเร 
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การเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ 

Global link online 2021 ประเทศสิงคโปร์ ผ่านระบบออนไลน์ 

ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2564 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน 
พร้อมเงินรางวัล 100,000 เยน  

ชื่อโครงงาน ตาข่ายห่อลองกองจากเส้นใยผักตบชวา 
1. นางสาวนารีมาน เจะโนะ ม. 6/5 
2. นางสาวยอดฟ้า ชัยยะวิริยะ ม. 6/5 
3. นางสาวนูรยันนะห์ เจ๊ะสอเหาะ ม. 6/2 
4. นางสาวภัทราพร โต๊ะเหล็ม ม. 6/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางคนึงนิตย์ ไชยมณี 
อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: ผศ.ดร.ซีตีไซยีดะห์ สายวารี 
สาขา วิทยาศาสตร์ 

เกียรติบัตรเข้าร่วม 

 

ชื่อโครงงาน ปลอกแขนป้องกันกล้ามเนื้อหดเกร็งและรองรับ 
               แรงกระเเทกเนื่องจากการหกล้มจากน้ำยางพารา 

1. นายวุฒิภัทร อินทร์ทองคำ ม. 6/3 
2. นายวิชญ์พล เหล่าวิวัฒน์เกษม ม. 6/3 
3. นางสาวดัชรี ดิษญภักดี ม. 6/3 
4. นางสาวอาริยา ธรรมา   ม. 6/3 
5. นางสาวทัศนวรรณ ปุย  ม. 6/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางศรินยา สวาหลัง 
อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: ผศ.ดร.นิธินาถ  แซ่ตั้ง 
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การเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ 

International Science Project Competition (INTOC) 2021 ประเทศตุรกี ผ่านระบบออนไลน์ 

ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2564 

โดยมี 21 ประเทศร่วมแข่งขัน และจำนวนโครงงานทั้งหมด 186 ผลงาน 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขา สิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง 

 

ชื่อโครงงาน ปลอกแขนป้องกันกล้ามเนื้อหดเกร็งและรองรับแรงกระเเทก 
               เนื่องจากการหกล้มจากน้ำยางพารา 
1. นายวุฒิภัทร อินทร์ทองคำ ม. 6/3 
2. นายวิชญ์พล เหล่าวิวัฒน์เกษม ม. 6/3 
3. นางสาวดัชรี ดิษญภักดี ม. 6/3 
4. นางสาวอาริยา ธรรมา   ม. 6/3 
5. นางสาวทัศนวรรณ ปุย  ม. 6/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางศรินา สวาหลัง 
อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: ผศ.ดร.นิธินาถ  แซ่ตั้ง 
สาขา สิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 

 

ชื่อโครงงาน ฟองน้ำจากชานอ้อยสำหรับการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ 
1. นางสาวกลอเรีย  อาหมัน ม. 6/1 
2. นายนูรุดดีน แวนามะ  ม. 6/4 
3. นางสาวพรรภษา เรืองรุ่งโรจน์  ม. 6/4 
4. นางสาวณิชกุล ชาวสวน ม. 6/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวธนิษฐา  พันธ์สว่าง 
สาขา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 

 

ชื่อโครงงาน แผ่นยางดึงหลังจากยางพาราผสมเซลลูโลสจากชานอ้อย 
1. นางสาวนุมา จินเดหวา  ม. 6/6 
2. นางสาวธัญวรัตม์ ขาวทอง ม. 6/6 
3. นางสาวอุรัสยา เอกทัตร ม. 6/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายสาธิต บัวดำ 
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การเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ 

International Science Project Competition (INTOC) 2021 ประเทศตุรกี ผ่านระบบออนไลน์ 

ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2564 

โดยมี 21 ประเทศร่วมแข่งขัน และจำนวนโครงงานทั้งหมด 186 ผลงาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขา ฟิสิกส์และวิศวกรรม 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

 

ชื่อโครงงาน เครื่องมือแจ้งเตือนอาการสั่นของผู้ป่วยพาร์กินสันผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ 
1. นายชนวีร์ ชาญวิรวงศ ์  ม. 6/5 
2. นางสาวจุฑามาศ คงสุข  ม. 6/5 
3. นางสาวฟาฏิล หะยีอาแว ม. 6/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายอิสรา สำเร 
สาขา ฟิสิกส์และวิศวกรรม 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 

 

ชื่อโครงงาน เครื่องส่งคลื่นอัลตร้าโซนิคไล่แมลงศัตรูพืช 
1. นางสาวจิรา มูเซอ ม. 6/6 
2. นางสาวชัชชญาสุ์ณัฐ เลิศวัฒนาวณิช ม. 6/6 
3. นางสาวภัณฑิรา พงษ์อภัย  ม. 6/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายนที ทองดำ 
สาขา ฟิสิกส์และวิศวกรรม 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 

 

ชื่อโครงงาน เครื่องตรวจวัดระดับน้ำท่วมบนท้องถนนผ่านแอปพลิเคชั่น 
1. นายปราเมศ ฉิมเกื้อ  ม. 6/6 
2. นางสาวยมลพร จุลานนท์ ม. 6/6 
3. นางสาวสมิตานัน ก่อประเสริฐ ม. 6/6 
4. นางสาวปิยธิดา บุรุษราษฎร์ ม. 6/6 
5. นางสาวนิสรีน เจะกา   ม. 6/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางเขมิกา ทองสี 
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การเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ 

International Science Project Competition (INTOC) 2021 ประเทศตุรกี ผ่านระบบออนไลน์ 

ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2564 

โดยมี 21 ประเทศร่วมแข่งขัน และจำนวนโครงงานทั้งหมด 186 ผลงาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขา คณิตศาสตร ์

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

 

ชื่อโครงงาน การหาปริมาณดินที่ใช้ในการปั้นแจกันดินเผาโดยการใช้การ
ประมาณค่าในช่วง (Interpolation) และ ปริพันธ์จำกัดเขต 
1. นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์คง  ม. 6/1 
2. นางสาวกันติชา แก้วทอง  ม. 6/1 
3. นางสาวเฟิร์น ดลภัค พิริยะไทย  ม. 6/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวณัฐวรา เลิศอริยะพงษ์กุล 
อาจารยป์รึกษาพิเศษ: อาจารย์กำธร ไชยลึก 
สาขา คณิตศาสตร ์

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 

ชื่อโครงงาน จุดตัดของเส้นทแยงมุมในรูปดาว 𝒏 เหลี่ยม 
1. นางสาวพิชามญชุ์ พิชญนิตินัย ม. 6/1 
2. นางสาวโปร่งฟ้า แก้วตาทิพย์ ม. 6/1 
3. นางสาวภัทรนิษฐ์ วิริยะสุข ม. 6/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ 
อาจารยป์รึกษาพิเศษ: อาจารย์กำธร ไชยลึก 
สาขา คณิตศาสตร ์

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 

ชื่อโครงงาน ขนมสอดไส้แคลคูลัส 
1. นางสาวนัชชา ปานยิ่ง  ม. 6/1 
2. นางสาววริสรา ไหมฉิม ม. 6/1 
3. นางสาวภัทราพร โต๊ะเหล็ม ม. 6/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวณัฐวรา เลิศอริยะพงษ์กุล 
อาจารยป์รึกษาพิเศษ: อาจารย์กำธร ไชยลึก 
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การเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ 

WORLD INNOVATIVE SCIENCE FAIR (WISF) 2021 ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ 

ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 

โดยมี 24 ประเทศร่วมแข่งขัน และจำนวนโครงงานทั้งหมด 84 ผลงาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 

 

ชื่อโครงงาน วัสดุดูดซับเสียงจากยางพาราผสมกากกาแฟ 
1. นางสาวฟารีญา  เหมมา ม. 6/4 
2. นางสาวนิสิตา  นิกูโน ม. 6/4 
3. นายธัชกร  เที่ยงบุญกุล ม. 6/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางศรินยา สวาหลัง 
อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: ผศ.ดร.นิธินาถ  แซ่ตั้ง 
สาขา ฟิสิกส์และวิศวกรรม 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 

 

ชื่อโครงงาน เครื่องควบคุมปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์โดยระบบ
ตั้งเวลา 
1. นางสาวอาริยา ธรรมา  ม. 6/3 
2. นางสาวดัชรี ดิษฐ์ภักดี ม. 6/3 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวผาณิดา แลหมัน 
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การเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ 
World Science, Environment and Engineering Competition (WSEEC) 2021  

ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 
โดยมี 21 ประเทศร่วมแข่งขัน และจำนวนโครงงานทั้งหมด 283 ผลงาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขา คณิตศาสตร ์

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง, 
MIICA Special Award 

ชื่อโครงงาน การศึกษาวิธีการบรรจุกล่องพัสดุไปรษณีย์ไทยในรถขนส่ง 
1. นางสาวรัชฎา แดงนุ้ย ม. 6/1 
2. นางสาววริศรา มานะ ม. 6/5 
3. นางสาวยานีดา ฮะปาน ม. 6/5 
4. นางสาวอัซนียาอ์ ศรียาน ม. 6/6 

5. นางสาวฟิตดาว หีมปอง ม. 5/3 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวณัฐวรา เลิศอริยะพงษ์กุล 
อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: ผศ.ดร.กำธร ไชยลึก 
สาขา คณิตศาสตร ์

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน,  
IYSA Semi Grand Award 

ชื่อโครงงาน การศึกษาค่าคาดหวังเพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการ
ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหวยใต้ดินและความคุ้มค่าในการซื้อสลาก 
ออมทรัพย์ 

1. นางสาวเกร็ดมณี ด่านเท่ง ม. 6/1 
2. นางสาวฐานิตา หนูเอี่ยม ม. 6/1 
3. นางสาวปณิศรา นิลรัตน์ ม. 6/1 
4. นางสาวมาริษา ลาดิง ม. 6/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง 

สาขา คณิตศาสตร ์

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน, 
IFEST TUNISIA SA 

ชื่อโครงงาน ขนมสอดไส้แคลคูลัส 
1. นางสาวนัชชา ปานยิ่ง ม. 6/1 
2. นางสาววริสรา ไหมฉิม ม. 6/1 
3. นางสาวภัทราพร โต๊ะเหล็ม ม. 6/1 
4. นางสาวนุมา จินเดหวา ม. 6/6 
5. นางสาวธัญวรัตม์ ขาวทอง ม. 6/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวณัฐวรา เลิศอริยะพงษ์กุล 
อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: ผศ.ดร.กำธร ไชยลึก 
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การเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ 

World Science, Environment and Engineering Competition (WSEEC) 2021  

ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

โดยมี 21 ประเทศร่วมแข่งขัน และจำนวนโครงงานทั้งหมด 283 ผลงาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขา คณิตศาสตร ์

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

ชื่อโครงงาน แอพพลิเคชั่นหาปริมาณดินที่ใช้ในการปั้นแจกันดินเผาโดย
การใช้การประมาณค่าในช่วง (Interpolation) และ ปริพันธ์จำกัดเขต 
1. นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์คง ม. 6/1 
2. นางสาวกันติชา เเก้วทอง ม. 6/1 
3. นางสาวเฟิร์น ดลภัค พิริยะไทย ม. 6/1 
4. นายณฐวรรธ โพธิ์แก้ว ม. 6/1 
5. นายกฤติน คุณอารี ม. 6/1 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวณัฐวรา เลิศอริยะพงษ์กุล 

อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: ผศ.ดร.กำธร ไชยลึก 

สาขา คณิตศาสตร ์

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 

ชื่อโครงงาน จุดตัดของเส้นทแยงมุมในรูปดาว n เหลี่ยม 
1. นางสาวพิชามญชุ์ พิชญนิตินัย ม. 6/1 
2. นางสาวโปร่งฟ้า แก้วตาทิพย์ ม. 6/1 
3. นางสาวภัทรนิษฐ์ วิริยะสุข ม. 6/1 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ 
อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: ผศ.ดร.กำธร ไชยลึก 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

การเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ 

World Science, Environment and Engineering Competition (WSEEC) 2021  

ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

โดยมี 21 ประเทศร่วมแข่งขัน และจำนวนโครงงานทั้งหมด 283 ผลงาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขา สิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง 

 

ชื่อโครงงาน เครื่องมือแจ้งเตือนอาการสั่นของผู้ป่วยพาร์กินสัน 
ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
1. นายวุฒิภัทร อินทร์ทองคำ ม. 6/3 
2. นายวิชญ์พล เหล่าวิวัฒน์เกษม ม. 6/3 
3. นางสาวดัชรี ดิษฐภักด ี ม. 6/3 
4. นางสาวทัศนวรรณ ปุย  ม. 6/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางศรินา สวาหลัง 
อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: ผศ.ดร.นิธินาถ  แซ่ตั้ง 
สาขา สิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง 

ชื่อโครงงาน วัสดุกันกระแทกจากก้านสาคูอบแห้ง 
1. นางสาวกษมา เกื้อเส้ง ม. 6/5 
2. นางสาวฐิติรัตน์ พิพัฒนวรสกุล ม. 6/5 
3. นางสาวสิริภักดิ์ มาวงศ์ ม. 6/5 
4. นางสาวฟาติน มะมิง ม. 6/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางยินดี ชูนวล 
สาขา สิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง 

 

ชื่อโครงงาน ตาข่ายห่อลองกองจากเส้นใยผักตบชวา 
1. นางสาวนารีมาน เจะโนะ ม. 6/5 
2. นางสาวยอดฟ้า ชัยยะวิริยะ ม. 6/5 
3. นางสาวณัจวาย์ เลาะแม ม. 6/5 
4. นางสาวนูรยันนะห์ เจ๊ะสอเหาะ ม. 6/2 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางคนึงนิตย์ ไชยมณี 
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การเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ 

World Science, Environment and Engineering Competition (WSEEC) 2021  

ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

โดยมี 21 ประเทศร่วมแข่งขัน และจำนวนโครงงานทั้งหมด 283 ผลงาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขา สิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

ชื่อโครงงาน ฟองน้ำจากชานอ้อยสำหรับการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ 
1. นางสาวณิชกุล  ชาวสวน ม. 6/4 
2. นางสาวพรรภษา เรืองรุ่งโรจน์ ม. 6/4 
3. นายนูรุดดีน แวนามะ ม. 6/4 
4. นางสาวกลอเรีย  อาหมัน ม. 6/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวธนิษฐา  พันธ์สว่าง 
สาขา สิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 
 

ชื่อโครงงาน แผ่นยางจำลองวัตถุแบบสามมิติโดยอาศัยหลักเทอร์โมพลาสติก 
1. นายธราธร รักสกุล ม. 6/4 
2. นายริฟฮาน ดือราแม ม. 6/4 
3. นายวิชชา เลี้ยงกิจพิพัฒน์ ม. 6/4 
4. นายกษิดิ์เดช สุทธิพัฒนอนันต์ ม. 6/6 

5. นายจิรภัทร ด่อล่า ม. 6/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางมลิวัลย์ ปาณะศรี  

                           นางสาวโสภิดา จันทร์ดอน 

สาขา สิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 

ชื่อโครงงาน การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำระหว่างผักตบชวาและต้นกก 

1. นายธนพัฒน์ จุฑามณี ม. 6/5 
2. นายธนพัฒน์ ศิริพันธุ์ ม. 6/1 
3. นายศรัณยู นิธิคุณากร ม. 6/3 
4. นายซอฟรอน วุฒิโรจนธาดา ม. 6/4 
5. นายณรงค์รัชช์ หลีเดชดำรงค์ ม. 6/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวนุสรา ดลระหมาน 
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การเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ 

World Science, Environment and Engineering Competition (WSEEC) 2021  

ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

โดยมี 21 ประเทศร่วมแข่งขัน และจำนวนโครงงานทั้งหมด 283 ผลงาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขา เทคโนโลยี 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง 

ชื่อโครงงาน เครื่องมือแจ้งเตือนอาการสั่นของผู้ป่วยพาร์กินสันผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ 
1. นายชนวีร์ ชาญวิรวงศ ์ ม. 6/5 
2. นางสาวจุฑามาศ คงสุข ม. 6/5 
3. นางสาวฟาฏิล หะยีอาแว ม. 6/5 
4. นายอนันตกานต์ ขาวเผือก ม. 6/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายอิสรา สำเร 
สาขา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

ชื่อโครงงาน การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในพริกชี้ฟ้าโดยใช้สารแทนนิน
ในใบชาดำ 
1. นางสาวอาริยา  ธรรมา ม. 6/3 
2. นางสาวดัชรี  ดิษฐภักดี ม. 6/3 
3. นางสาวถลัชนันท์  พันธุ์มณี ม. 6/3 
4. นางสาวณิชาภัทร  ปัจฉิมศิริ ม. 6/3 
5. นางสาวฟิรดาวส์  บริกล ม. 6/3 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวนุสรา ดลระหมาน 
สาขา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 

ชื่อโครงงาน แผ่นฟิล์มทดสอบการเน่าเสียของเนื้อสัตว์จากสารแอนไซยานิน 
จากกะหล่ำปลีสีม่วง 
1. นางสาวธนิกา แลนิ ม. 6/4 
2. นายกันตวิชญ์ ผลวัฒนะ ม. 6/4 
3. นางสาวกุลภรณ์ แซ่อ่ึง ม. 6/4 
4. นางสาวณฐพร สหะวงวัฒนา ม. 6/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง 
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การเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ 
World Science, Environment and Engineering Competition (WSEEC) 2021  

ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 
โดยมี 21 ประเทศร่วมแข่งขัน และจำนวนโครงงานทั้งหมด 283 ผลงาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 

ชื่อโครงงาน การศึกษาประสิทธิภาพในการย้อมเซลล์พืชด้วยสีสกัดธรรมชาติ
จากพืชกลุ่มแคโรทีนอยด์ท่ีพบในท้องถิ่น 
1. นางสาวนรกมล หอพัฒนาวุฒิวงศ์ ม. 6/2 
2. นางสาวพิชชาภา ด้วงสุด ม. 6/2 
3. นางสาวพิทยารัตน์ รัตนบุญโณ ม. 6/2 
4. นางสาวมณีรัตน์ หนูขำ ม. 6/3 
5. นางสาวปุณยวีร์ สว่างแจ้ง ม. 6/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางคนึงนิตย์ ไชยมณี 
อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: รศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร 
สาขา   พลังงานและวิศวกรรม 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 

ชื่อโครงงาน เครื่องส่งคลื่นอัลตร้าโซนิคไล่ศัตรูพืช 
1. นางสาวจิรา มูเซอ ม. 6/6 
2. นางสาวชัชชญาสุ์ณัฐ เลิศวัฒนาวณิช ม. 6/6 
3. นางสาวภัณฑิรา พงษ์อภัย ม. 6/6 
4. นางสาวนุมา จินเดหวา ม. 6/6 

5. นางสาวธัญวรัตน์ ขาวทอง ม. 6/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายนที ทองดำ 

อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: รศ.ดร. อรัญ งามผ่องใส  

                            ผศ.ดร. วนิดา อ่วมเจริญ 

สาขา   พลังงานและวิศวกรรม 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 

ชื่อโครงงาน Smart Wheelchair 
1. นางสาวปุณยวีร์ เกื้อมณี ม. 6/3 
2. นางสาวนัสรีน เซ็ง ม. 6/3 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวผาณิดา แลหมัน 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2563 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ข้ึนไป 

ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
1 เด็กหญิงกนิษฐา สุวรรณโน ม.1/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร์ 
1 เด็กหญิงชนิกานต์ นนธิ ม.1/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร์ 
1 เด็กหญิงซัลมา มู่เก็ม ม.1/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร์ 
1 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุวรรณรัตน์ ม.1/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร์ 
1 เด็กหญิงฮัซซูน่า เกปัน ม.1/3 4.00 ห้องวิทยาศาสตร์ 
6 เด็กชายรัชชานนท์ อดิศักดิ์ภิรมย์ ม.1/1 3.98 ห้องวิทยาศาสตร์ 
6 เด็กชายอภิรักษ์ สันนก ม.1/1 3.98 ห้องวิทยาศาสตร์ 
6 เด็กหญิงพชดาภา บุญช่วย ม.1/1 3.98 ห้องวิทยาศาสตร์ 
6 เด็กชายนิสุลัยมาน สิเดะ ม.1/2 3.98 ห้องวิทยาศาสตร์ 
6 เด็กหญิงเมธาวี สมัญ ม.1/2 3.98 ห้องวิทยาศาสตร์ 
11 เด็กหญิงศลิษา หนูสวัสดิ ์ ม.1/1 3.97 ห้องวิทยาศาสตร์ 
11 เด็กหญิงหัทยา ดีพาส ม.1/3 3.97 ห้องวิทยาศาสตร์ 
11 เด็กชายอาร์ชวัส พวงดอกไม้ ม.1/4 3.97 ห้องวิทยาศาสตร์ 
14 เด็กหญิงณัฐกฤตา เยรานี ม.1/1 3.96 ห้องวิทยาศาสตร์ 
14 เด็กหญิงอาร์ดา หัสมา ม.1/1 3.96 ห้องวิทยาศาสตร์ 
14 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เลิศโชติชวลิต ม.1/2 3.96 ห้องวิทยาศาสตร์ 
14 เด็กหญิงพิชชาภา ดิษฐพงศ์ภักดี ม.1/4 3.96 ห้องวิทยาศาสตร์ 
18 เด็กหญิงพิมพกานต์ ไชยมะโณ ม.1/1 3.95 ห้องวิทยาศาสตร์ 
18 เด็กชายคุณากร จันทร์เมือง ม.1/2 3.95 ห้องวิทยาศาสตร์ 
18 เด็กชายวิชชานนท์ หมีทอง ม.1/2 3.95 ห้องวิทยาศาสตร์ 
18 เด็กหญิงอัญชสา คงมัยลิก ม.1/2 3.95 ห้องวิทยาศาสตร์ 
18 เด็กหญิงอัคริมา อำไพฤทธิ์ ม.1/3 3.95 ห้องวิทยาศาสตร์ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2563 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ข้ึนไป 

ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียน)  
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

18 เด็กหญิงศตพร ศรียาเทพ ม.1/4 3.95 ห้องวิทยาศาสตร์ 
24 เด็กชายชนพัฒน์ จันทรจักษุ ม.1/1 3.94 ห้องวิทยาศาสตร์ 
24 เด็กหญิงพลอยจรัส ปานกำเนิด ม.1/1 3.94 ห้องวิทยาศาสตร์ 
24 เด็กหญิงกัญญรัตน์ เสนา ม.1/3 3.94 ห้องวิทยาศาสตร์ 
27 เด็กชายคุณานนต์ หนูสอน ม.1/1 3.93 ห้องวิทยาศาสตร์ 
27 เด็กชายภูธเนศ อาหลี ม.1/1 3.93 ห้องวิทยาศาสตร์ 
27 เด็กชายรอฟัยรุซ ราค ุ ม.1/3 3.93 ห้องวิทยาศาสตร์ 
27 เด็กหญิงชฎาพร มณีราช ม.1/3 3.93 ห้องวิทยาศาสตร์ 
31 เด็กชายธัญยธรณ์ พรหมสุวรรณ์ ม.1/1 3.92 ห้องวิทยาศาสตร์ 
31 เด็กหญิงจินดาภา แซ่เจน ม.1/2 3.92 ห้องวิทยาศาสตร์ 
31 เด็กหญิงวรัชยา สันมาแอ ม.1/2 3.92 ห้องวิทยาศาสตร์ 
31 เด็กหญิงพัชร์ณัฏฐ์ จุลกศิลป์ ม.1/3 3.92 ห้องวิทยาศาสตร์ 
31 เด็กหญิงอนันตญา มินชะ ม.1/3 3.92 ห้องวิทยาศาสตร์ 
31 เด็กชายวิชพล ปองอนุสรณ์ ม.1/4 3.92 ห้องวิทยาศาสตร์ 
37 เด็กชายสุริยา แซ่ห้าว ม.1/2 3.91 ห้องวิทยาศาสตร์ 
38 เด็กหญิงธัญพิมล แก้วกูล ม.1/1 3.90 ห้องวิทยาศาสตร์ 
38 เด็กหญิงศิรดา ตรุระจิตต์ ม.1/3 3.90 ห้องวิทยาศาสตร์ 
38 เด็กชายธีรัตม์ ปานยิ่ง ม.1/4 3.90 ห้องวิทยาศาสตร์ 
41 เด็กหญิงภัทรศิริ ดาเดะ ม.1/2 3.89 ห้องวิทยาศาสตร์ 
41 เด็กชายขัตติพงศ์ จันทวงศ์ ม.1/4 3.89 ห้องวิทยาศาสตร์ 
43 เด็กชายอินทัช วารีคาม ม.1/2 3.88 ห้องวิทยาศาสตร์ 
43 เด็กหญิงกัลยรัตน์ เหมหมุน ม.1/4 3.88 ห้องวิทยาศาสตร์ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2563 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ข้ึนไป 

ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไป 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
43 เด็กหญิงศศิกานต์ สายัน ม.1/4 3.88 ห้องวิทยาศาสตร์ 
46 เด็กชายหัสดิน มูซอ ม.1/2 3.87 ห้องวิทยาศาสตร์ 
46 เด็กหญิงณิชชา กาญจนบุรพิภพ ม.1/2 3.87 ห้องวิทยาศาสตร์ 
46 เด็กชายเดชาธร มานะจิตต์ ม.1/3 3.87 ห้องวิทยาศาสตร์ 
46 เด็กหญิงเพชรดาว สัญญา ม.1/3 3.87 ห้องวิทยาศาสตร์ 
50 เด็กหญิงภรภัทร ปาณะศรี ม.1/1 3.85 ห้องวิทยาศาสตร์ 
50 เด็กหญิงเบญญาภา บือนา ม.1/3 3.85 ห้องวิทยาศาสตร์ 
50 เด็กหญิงอมลิน ดำรงวีระวิทย์ ม.1/3 3.85 ห้องวิทยาศาสตร์ 
50 เด็กหญิงอัลเดียร์น่า ชูแก้ว ม.1/3 3.85 ห้องวิทยาศาสตร์ 
50 เด็กชายปรมัตถ์ ระเมาะ ม.1/4 3.85 ห้องวิทยาศาสตร์ 
55 เด็กหญิงปุณยนุช แก้วหนู ม.1/2 3.84 ห้องวิทยาศาสตร์ 
55 เด็กชายภูริภัทร โสสนุ้ย ม.1/3 3.84 ห้องวิทยาศาสตร์ 
55 เด็กหญิงศุภานันท์ สังข์ช่วย ม.1/4 3.84 ห้องวิทยาศาสตร์ 
58 เด็กชายคณาธิป พูลสวัสดิ์ ม.1/3 3.83 ห้องวิทยาศาสตร์ 
59 เด็กชายนฤชาติ สุภามาลา ม.1/1 3.82 ห้องวิทยาศาสตร์ 
59 เด็กชายปรมัตถ์ ปรีชาวุฒิเดช ม.1/1 3.82 ห้องวิทยาศาสตร์ 
59 เด็กชายพรรษชล วิเศษสิงห์ ม.1/2 3.82 ห้องวิทยาศาสตร์ 
59 เด็กชายภูวณัฏฐ์ บุราญรมย์ ม.1/4 3.82 ห้องวิทยาศาสตร์ 
63 เด็กชายสุกนต์ธี วงศ์นนทวัชร์ ม.1/3 3.81 ห้องวิทยาศาสตร์ 
63 เด็กหญิงตติยา ชำนาญ ม.1/3 3.81 ห้องวิทยาศาสตร์ 
63 เด็กชายธีร์ธวัช ปิยประเสริฐศรี ม.1/4 3.81 ห้องวิทยาศาสตร์ 
63 เด็กหญิงเหมือนธาร เอ้ียวซิโป ม.1/4 3.81 ห้องวิทยาศาสตร์ 
67 เด็กชายณัฐพล แสงสายฟ้า ม.1/2 3.80 ห้องวิทยาศาสตร์ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 

ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2563 
ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ข้ึนไป 

ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไป 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
67 เด็กหญิงซาลาเบีย พืชผล ม.1/2 3.80 ห้องวิทยาศาสตร์ 
67 เด็กหญิงณัฏฐพร แก้วเพชร ม.1/4 3.80 ห้องวิทยาศาสตร์ 
67 เด็กหญิงวาริศา บาหลัง ม.1/4 3.80 ห้องวิทยาศาสตร์ 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
1 นางสาวราวีนา มรรคาเขต ม.2/1 3.99 ห้องวิทยาศาสตร์ 
2 นายจอมทัพ จีนลิบ ม.2/1 3.98 ห้องวิทยาศาสตร์ 
2 นายพันธกานต์ รงค์รัตน์ ม.2/1 3.98 ห้องวิทยาศาสตร์ 
2 นางสาวเจนนาฮ์ ใบบิเด็น ม.2/1 3.98 ห้องวิทยาศาสตร์ 
2 เด็กหญิงพิมพ์ญาณิศ สุดวิไล ม.2/1 3.98 ห้องวิทยาศาสตร์ 
6 เด็กชายเมธัส บุญแช่มพร ม.2/1 3.96 ห้องวิทยาศาสตร์ 
6 เด็กหญิงเปมิกา ชุ่มจำรัส ม.2/1 3.96 ห้องวิทยาศาสตร์ 
6 เด็กชายโนอาร์ มะหะหมัด ม.2/4 3.96 ห้องวิทยาศาสตร์ 
9 เด็กหญิงอารีน่า ปาทาน ม.2/1 3.95 ห้องวิทยาศาสตร์ 
10 เด็กชายยศวรรธน์ สัจกุล ม.2/1 3.94 ห้องวิทยาศาสตร์ 
10 เด็กหญิงพรนัชชา สุภาพบุรุษ ม.2/1 3.94 ห้องวิทยาศาสตร์ 
12 เด็กหญิงเปรมปวีร์ เกตุนุ้ย ม.2/1 3.93 ห้องวิทยาศาสตร์ 
12 เด็กหญิงปุญญิศา รูปโฉม ม.2/2 3.93 ห้องวิทยาศาสตร์ 
12 นายณัฎวี ชำนาญเพาะ ม.2/4 3.93 ห้องวิทยาศาสตร์ 
15 เด็กหญิงคนึงรัก พลลิพัง ม.2/1 3.92 ห้องวิทยาศาสตร์ 
15 เด็กชายนพธิปัฐวิ์ ธีร์รัตนนุกูล ม.2/3 3.92 ห้องวิทยาศาสตร์ 
17 เด็กหญิงญาณิศา อังสุธรรม ม.2/2 3.91 ห้องวิทยาศาสตร์ 



46 
 

 
 

 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2563 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ข้ึนไป 

ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไป 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
18 เด็กชายฮาฟิซ สาริปา ม.2/1 3.90 ห้องวิทยาศาสตร์ 
18 เด็กหญิงอามาลีนา อุสมา ม.2/2 3.90 ห้องวิทยาศาสตร์ 
18 เด็กหญิงภัทรธิดา หาดหาย ม.2/3 3.90 ห้องวิทยาศาสตร์ 
18 เด็กหญิงอะนิส เจ๊ะและ ม.2/3 3.90 ห้องวิทยาศาสตร์ 
22 เด็กชายนิชาบิลล์ ชุมประเวศ ม.2/2 3.89 ห้องวิทยาศาสตร์ 
22 นายอุกฤษฏ์ แดงแต้ ม.2/2 3.89 ห้องวิทยาศาสตร์ 
22 เด็กหญิงนวลิน แยบคาย ม.2/4 3.89 ห้องวิทยาศาสตร์ 
25 เด็กชายรุซดี หมาดสกุล ม.2/1 3.88 ห้องวิทยาศาสตร์ 
25 เด็กหญิงกฤษวรรณ บุญธรรม ม.2/2 3.88 ห้องวิทยาศาสตร์ 
25 เด็กหญิงฟาฎีลา สะอุ ม.2/2 3.88 ห้องวิทยาศาสตร์ 
25 เด็กหญิงนูรมุซิลลา หลีเส็น ม.2/3 3.88 ห้องวิทยาศาสตร์ 
29 นางสาวณิชารีย์ ตู้เซ่ง ม.2/1 3.87 ห้องวิทยาศาสตร์ 
29 เด็กชายณัฐดนัย จันทร์เทพ ม.2/2 3.87 ห้องวิทยาศาสตร์ 
29 เด็กชายอิซวาน ยุโซะ ม.2/2 3.87 ห้องวิทยาศาสตร์ 
29 นายณภัทร อิสรเสรีธรรม ม.2/3 3.87 ห้องวิทยาศาสตร์ 
29 เด็กชายฟาอีซัน หะยีมะสาและ ม.2/3 3.87 ห้องวิทยาศาสตร์ 
29 นางสาวณพิชญา พิริยะเพียรพันธ์ ม.2/3 3.87 ห้องวิทยาศาสตร์ 
29 นางสาวนาตาลี สองเมือง ม.2/3 3.87 ห้องวิทยาศาสตร์ 
36 เด็กชายซาฮิล มรรคาเขต ม.2/1 3.86 ห้องวิทยาศาสตร์ 
36 นายพัชชนม์ บุญช่วย ม.2/1 3.86 ห้องวิทยาศาสตร์ 
36 นางสาวกวินทรา รัตนบุรี ม.2/2 3.86 ห้องวิทยาศาสตร์ 
36 เด็กหญิงกวินธิดา พิริยศิลป์ ม.2/2 3.86 ห้องวิทยาศาสตร์ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 

ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2563 
ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ข้ึนไป 

ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
40 เด็กชายณฐพร จันทร์นวล ม.2/1 3.85 ห้องวิทยาศาสตร์ 
40 เด็กหญิงปาลิน เส็มสัน ม.2/1 3.85 ห้องวิทยาศาสตร์ 
40 นายศุภกฤต อังศุภาพงศ์ ม.2/2 3.85 ห้องวิทยาศาสตร์ 
40 นางสาวณัฐรินา จิเหม ม.2/4 3.85 ห้องวิทยาศาสตร์ 
44 นางสาวพิลาสลักษณ์ สิริวัสนคุปต์ ม.2/1 3.82 ห้องวิทยาศาสตร์ 
44 นางสาวธนพร เพชรหนูเสด ม.2/2 3.82 ห้องวิทยาศาสตร์ 
44 เด็กหญิงมาตา งะสมัน ม.2/3 3.82 ห้องวิทยาศาสตร์ 
44 เด็กชายวลาดีเนีย อับดุลเลาะ ม.2/4 3.82 ห้องวิทยาศาสตร์ 
48 เด็กหญิงซาเรีย สะรี ม.2/3 3.81 ห้องวิทยาศาสตร์ 
49 เด็กหญิงโชติกา แสงเพชร ม.2/4 3.80 ห้องวิทยาศาสตร์ 
1 เด็กชายศีกร ทองนพคุณ ม.2/5 3.91 Education Hub 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
1 นางสาวปิ่นมณี อาหน่าย ม.3/2 3.99 ห้องวิทยาศาสตร์ 
2 นายอานัส สุยี ม.3/1 3.98 ห้องวิทยาศาสตร์ 
2 นางสาวราเนียร์ เปรมใจ ม.3/4 3.98 ห้องวิทยาศาสตร์ 
4 นางสาวโนรฟาตีมี อารงค์ ม.3/1 3.97 ห้องวิทยาศาสตร์ 
4 นางสาวอาวณีย์ อิสลามกุล ม.3/1 3.97 ห้องวิทยาศาสตร์ 
4 นางสาวไอร์รดา อาบู ม.3/1 3.97 ห้องวิทยาศาสตร์ 
4 นายอลิฟ อามีเราะ ม.3/2 3.97 ห้องวิทยาศาสตร์ 
4 นางสาวนวพร แซ่ห้าว ม.3/2 3.97 ห้องวิทยาศาสตร์ 
4 นางสาวซันวานี หลังยาหน่าย ม.3/4 3.97 ห้องวิทยาศาสตร์ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2563 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ข้ึนไป 

ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไป 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
10 นางสาวแพรวา รอดสมบูรณ์ ม.3/2 3.96 ห้องวิทยาศาสตร์ 
11 เด็กหญิงกชพร บุญเลิศ ม.3/1 3.95 ห้องวิทยาศาสตร์ 
11 นางสาวปุญชรัศมิ์ แววแสนรัตน์ ม.3/1 3.95 ห้องวิทยาศาสตร์ 
11 นางสาวนัจญมา เกษา ม.3/3 3.95 ห้องวิทยาศาสตร์ 
11 นายฟูรซาน บาซอ ม.3/4 3.95 ห้องวิทยาศาสตร์ 
15 นายพฤกษ์ วั่นซ้วน ม.3/1 3.94 ห้องวิทยาศาสตร์ 
15 นางสาวนัซนีน นุ้ยไฉน ม.3/1 3.94 ห้องวิทยาศาสตร์ 
15 นางสาวนลินี นนธิ ม.3/2 3.94 ห้องวิทยาศาสตร์ 
18 นางสาวนันทนัช จันทร์หอม ม.3/1 3.93 ห้องวิทยาศาสตร์ 
18 นางสาวกชกร เหตุทอง ม.3/2 3.93 ห้องวิทยาศาสตร์ 
18 นางสาวตัสกีน แวดอเล๊าะ ม.3/3 3.93 ห้องวิทยาศาสตร์ 
18 นางสาวศศิมา ศิริมาศ ม.3/3 3.93 ห้องวิทยาศาสตร์ 
18 นางสาวณัฎฐณิชา มณีแจ่มใส ม.3/4 3.93 ห้องวิทยาศาสตร์ 
23 เด็กหญิงภริม บุญเพ่ิม ม.3/3 3.92 ห้องวิทยาศาสตร์ 
23 นายเอกรัตน์ สุวรรณรัตน์ ม.3/4 3.92 ห้องวิทยาศาสตร์ 
25 นางสาวบัซลา เกปัน ม.3/1 3.91 ห้องวิทยาศาสตร์ 
25 เด็กหญิงกัลยกร พิชัยรัตน์ ม.3/2 3.91 ห้องวิทยาศาสตร์ 
25 เด็กหญิงบิลกีส มาราสา ม.3/2 3.91 ห้องวิทยาศาสตร์ 
25 นางสาวขวัญหทัย ณ น่าน ม.3/3 3.91 ห้องวิทยาศาสตร์ 
25 นายปัญญพัฒน์ อังสุภานิช ม.3/4 3.91 ห้องวิทยาศาสตร์ 
25 นางสาวสุพิชญา มุสิกพงศ์ ม.3/4 3.91 ห้องวิทยาศาสตร์ 
31 นางสาวนันทสัณห์ อรุณพันธุ์ ม.3/1 3.90 ห้องวิทยาศาสตร์ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 

ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2563 
ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ข้ึนไป 

ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
31 นางสาวอัมมา สมันเหมือน ม.3/3 3.90 ห้องวิทยาศาสตร์ 
31 นางสาวสุชาดา เหร็มเหมาะ ม.3/4 3.90 ห้องวิทยาศาสตร์ 
34 นางสาวประภาศิริ บุญมากช่วย ม.3/1 3.89 ห้องวิทยาศาสตร์ 
34 นางสาวอาทิตา จอมสุริยะ ม.3/2 3.89 ห้องวิทยาศาสตร์ 
34 นายวรภพ พงษ์พานิช ม.3/3 3.89 ห้องวิทยาศาสตร์ 
37 นายณัฐพงษ์ นุ่นมี ม.3/1 3.88 ห้องวิทยาศาสตร์ 
37 นางสาววันนาซนีน พานิช ม.3/1 3.88 ห้องวิทยาศาสตร์ 
37 นายวัชริศ คงเรือง ม.3/2 3.88 ห้องวิทยาศาสตร์ 
37 นางสาวตัสนีม ยาชะรัด ม.3/2 3.88 ห้องวิทยาศาสตร์ 
41 นางสาวจตุรพร เชื้อวงศ์ ม.3/1 3.87 ห้องวิทยาศาสตร์ 
41 นางสาวเงินตรา พรหมประสิทธิ์ ม.3/3 3.87 ห้องวิทยาศาสตร์ 
41 นางสาวติญานา เตาวะโต ม.3/4 3.87 ห้องวิทยาศาสตร์ 
44 นายอานัส สตาปอ ม.3/1 3.86 ห้องวิทยาศาสตร์ 
44 นายไตรภพ พงษ์พานิช ม.3/2 3.86 ห้องวิทยาศาสตร์ 
46 นางสาวทักษพร บือซา ม.3/1 3.85 ห้องวิทยาศาสตร์ 
46 นายรุจินพ ปักครึก ม.3/3 3.85 ห้องวิทยาศาสตร์ 
46 นางสาวฟาฏิมะห์ ราโอ๊ะ ม.3/4 3.85 ห้องวิทยาศาสตร์ 
49 นางสาวมุกอันดา เจริญขวัญ ม.3/1 3.84 ห้องวิทยาศาสตร์ 
49 นายอัซกัส กุลโรจนสิร ิ ม.3/3 3.84 ห้องวิทยาศาสตร์ 
49 นางสาวณิชารีวรรณ สีสุข ม.3/3 3.84 ห้องวิทยาศาสตร์ 
49 นางสาวกัญญาภัค นราธนากร ม.3/4 3.84 ห้องวิทยาศาสตร์ 
49 นางสาวรอดียะฮ์ ภักด ี ม.3/4 3.84 ห้องวิทยาศาสตร์ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2563 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ข้ึนไป 

ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
54 นางสาวสิริวิภา สวัสดีรักษา ม.3/2 3.83 ห้องวิทยาศาสตร์ 
55 เด็กหญิงปัณฑารีย์ โชติพันธ์ ม.3/4 3.82 ห้องวิทยาศาสตร์ 
56 นายจักรพงษ์ แก้วประเสริฐ ม.3/2 3.81 ห้องวิทยาศาสตร์ 
56 นางสาวฮัซซูน่า เศษระนำ ม.3/2 3.81 ห้องวิทยาศาสตร์ 
56 นางสาววัชรากร จันทรกุล ม.3/4 3.81 ห้องวิทยาศาสตร์ 
59 นางสาววรรณวนัช เอกเจริญกุล ม.3/1 3.80 ห้องวิทยาศาสตร์ 
59 นางสาวณัฐชนก เย็นชุม ม.3/2 3.80 ห้องวิทยาศาสตร์ 
59 นางสาวนิบูซลา หะยีกอเดร์ ม.3/2 3.80 ห้องวิทยาศาสตร์ 
59 นางสาวเกวลิน โต๊ะดำ ม.3/3 3.80 ห้องวิทยาศาสตร์ 
59 นางสาวมนัสชนก ธรรมชาติ ม.3/3 3.80 ห้องวิทยาศาสตร์ 
59 นางสาวอภิญญา เพ็ชนะ ม.3/4 3.80 ห้องวิทยาศาสตร์ 
1 เด็กหญิงนูรไรมี หลังเกตุ ม.3/5 3.91 Education Hub 
2 นางสาวธนิษฐา สองเมือง ม.3/5 3.86 Education Hub 
2 นางสาวศิศิรา สุขแก้ว ม.3/5 3.86 Education Hub 
4 เด็กชายกฤตยชญ์ สุกป่าน ม.3/5 3.83 Education Hub 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียน) 

 

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
1 นายปานระพี ปานดำ ม.4/4 4.00 ห้องวิทยาศาสตร์ 
1 นายนะอีม มาลิกุลสลาม ม.4/4 4.00 ห้องวิทยาศาสตร์ 
3 นางสาวกมลชนก หนูละออง ม.4/1 3.98 ห้องวิทยาศาสตร์ 
3 นางสาวกัณฐิกา ทศานนท์ ม.4/1 3.98 ห้องวิทยาศาสตร์ 
3 นางสาวโซฮารา มะหะหมัด ม.4/1 3.98 ห้องวิทยาศาสตร์ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 

ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2563 
ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ข้ึนไป 

ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไป 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
6 นายวงศธร จรัสวิโรจน ์ ม.4/1 3.97 ห้องวิทยาศาสตร์ 
6 นางสาวปราณปรียา แก้วประทุม ม.4/1 3.97 ห้องวิทยาศาสตร์ 
6 นายพชรพงษ์ ขวัญนิคม ม.4/4 3.97 ห้องวิทยาศาสตร์ 
6 นางสาวนุชนีย์ บิสนุม ม.4/4 3.97 ห้องวิทยาศาสตร์ 
6 นางสาวกมลรัตน์ รัตนะ ม.4/4 3.97 ห้องวิทยาศาสตร์ 
6 นางสาวอมล ตันติคุปต์ ม.4/5 3.97 ห้องวิทยาศาสตร์ 
12 นางสาวณัฐธิดา หวันสมัน ม.4/4 3.96 ห้องวิทยาศาสตร์ 
13 นางสาวจัยดาฮ์ ใบบิเด็น ม.4/1 3.95 ห้องวิทยาศาสตร์ 
14 นายวีรภัทร อดิศักดิ์ภิรมย์ ม.4/1 3.93 ห้องวิทยาศาสตร์ 
15 นางสาวนาดา สุวรรณมณ ี ม.4/2 3.92 ห้องวิทยาศาสตร์ 
16 นางสาวภัคพสุตม์ กันทรากรณ์ ม.4/1 3.91 ห้องวิทยาศาสตร์ 
17 นางสาวณัฐฐาวีรนุช วีระทวีวิทย์ ม.4/1 3.90 ห้องวิทยาศาสตร์ 
17 นายอัลอามีน ยีดอรอแม ม.4/6 3.90 ห้องวิทยาศาสตร์ 
19 นายปญวัฒ จันทรจักษุ ม.4/1 3.89 ห้องวิทยาศาสตร์ 
19 นายนนทนันท์ จินตเมฆา ม.4/1 3.89 ห้องวิทยาศาสตร์ 
19 นางสาวสุพิชฌาย์ ปรีชาหาญ ม.4/1 3.89 ห้องวิทยาศาสตร์ 
19 นางสาวพิมพ์มาดา มุสิกพันธ์ ม.4/1 3.89 ห้องวิทยาศาสตร์ 
23 นายนพรุจ คงแก้ว ม.4/1 3.88 ห้องวิทยาศาสตร์ 
23 นางสาวสิรินยา แซะอาหลำ ม.4/4 3.88 ห้องวิทยาศาสตร์ 
25 นายทรงเกียรติ สุวรรณนภา ม.4/1 3.84 ห้องวิทยาศาสตร์ 
25 นางสาวทิพปภา เจนกุลประสูตร ม.4/1 3.84 ห้องวิทยาศาสตร์ 
25 นางสาวกุลทรัพย์ ช่วยเสน ม.4/4 3.84 ห้องวิทยาศาสตร์ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 

ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2563 
ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ข้ึนไป 

ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไป 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
25 นางสาวชญานิศ วัฒนเกษมสกุล ม.4/4 3.84 ห้องวิทยาศาสตร์ 
25 นางสาวกัญญาณัฐ สมิงแก้ว ม.4/5 3.84 ห้องวิทยาศาสตร์ 
30 นายอะห์หมัด ศรประดิษฐ์ ม.4/1 3.83 ห้องวิทยาศาสตร์ 
30 นางสาวสิรินารถ หนูสง ม.4/1 3.83 ห้องวิทยาศาสตร์ 
30 นางสาวบัณฑิตา มีเสน ม.4/4 3.83 ห้องวิทยาศาสตร์ 
33 นางสาวพิณวดี รัตนกาญจน์ ม.4/4 3.82 ห้องวิทยาศาสตร์ 
34 นางสาวฟิตดาว หีมปอง ม.4/3 3.81 ห้องวิทยาศาสตร์ 
34 นางสาวณัฐสินี เรืองศิริ ม.4/4 3.81 ห้องวิทยาศาสตร์ 
36 นางสาวสิรีธร นวลแก้ว ม.4/1 3.79 ห้องวิทยาศาสตร์ 
36 นายนรวิชญ์ มาลีวัด ม.4/2 3.79 ห้องวิทยาศาสตร์ 
36 นายกรวิทย์ กอหลัง ม.4/5 3.79 ห้องวิทยาศาสตร์ 
36 นางสาวภูริชญา เหมะรักษ์ ม.4/6 3.79 ห้องวิทยาศาสตร์ 
40 นางสาวกมลชนก รัตนะ ม.4/4 3.78 ห้องวิทยาศาสตร์ 
40 นางสาวเปรมประภา เจิมขวัญ ม.4/6 3.78 ห้องวิทยาศาสตร์ 
42 นายพัชรพล เเซ่หลิน ม.4/1 3.77 ห้องวิทยาศาสตร์ 
42 นางสาวเครือวัลย์ จันแดง ม.4/3 3.77 ห้องวิทยาศาสตร์ 
42 นางสาวธฤษวรรณ ลิ่วคุณูปการ ม.4/5 3.77 ห้องวิทยาศาสตร์ 
42 นายณัฐวุฒิ ศรีระนำ ม.4/6 3.77 ห้องวิทยาศาสตร์ 
46 นางสาวฮัซซูน่า งะสยัง ม.4/3 3.76 ห้องวิทยาศาสตร์ 
47 นางสาวนภัทร ทิพกองลาด ม.4/1 3.75 ห้องวิทยาศาสตร์ 
47 นางสาวพัชชา บุญช่วย ม.4/2 3.75 ห้องวิทยาศาสตร์ 
47 นางสาวอานันตยา กระจ่างลิขิต ม.4/2 3.75 ห้องวิทยาศาสตร์ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 

ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2563 
ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ข้ึนไป 

ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไป 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

47 นางสาวนฤมินทรา พันธ์ยานุกูล ม.4/3 3.75 ห้องวิทยาศาสตร์ 
47 นายเฟาซาล หมื่นสมาน ม.4/5 3.75 ห้องวิทยาศาสตร์ 
52 นางสาวจริญญา ใจแปง ม.4/4 3.74 ห้องวิทยาศาสตร์ 
52 นางสาวสุภาวด ี สุวรรณโกศัย ม.4/6 3.74 ห้องวิทยาศาสตร์ 
54 นางสาวศศิวิมล ชมเชย ม.4/6 3.72 ห้องวิทยาศาสตร์ 
55 นายชัชภณ วงศ์อกนิษฐ์ ม.4/2 3.71 ห้องวิทยาศาสตร์ 
56 นางสาวณัฐณิชา ปาละสัน ม.4/2 3.70 ห้องวิทยาศาสตร์ 
56 นางสาวนดา โย๊ะหมาด ม.4/2 3.70 ห้องวิทยาศาสตร์ 
56 นายกรินทร์ สิกขฤทธิ์ ม.4/3 3.70 ห้องวิทยาศาสตร์ 
56 นางสาวฟิรฮานา นาคสง่า ม.4/6 3.70 ห้องวิทยาศาสตร์ 
60 นางสาวจิณณพัต สงสุรินทร์ ม.4/5 3.69 ห้องวิทยาศาสตร์ 
61 นางสาวธีร์จุฑา ว่องภาณุสกุล ม.4/2 3.68 ห้องวิทยาศาสตร์ 
61 นางสาวนะดา สะตาปอ ม.4/2 3.68 ห้องวิทยาศาสตร์ 
61 นางสาวพัทธนันท์ พรหมสุวรรณ์ ม.4/3 3.68 ห้องวิทยาศาสตร์ 
64 นายชามิล ยังปากน้ำ ม.4/2 3.67 ห้องวิทยาศาสตร์ 
65 นางสาวพิชญา ชิณพงศ์ ม.4/2 3.66 ห้องวิทยาศาสตร์ 
65 นางสาวณัฏฐ์กิฎา ชายวงศ ์ ม.4/5 3.66 ห้องวิทยาศาสตร์ 
67 นายพงศ์อมร แก้วอุพัย ม.4/5 3.65 ห้องวิทยาศาสตร์ 
67 นางสาวนัสรีน แดงคง ม.4/5 3.65 ห้องวิทยาศาสตร์ 
69 นางสาวมูณา หะยีอีแต ม.4/2 3.63 ห้องวิทยาศาสตร์ 
69 นางสาวอัสรา สาเก ม.4/2 3.63 ห้องวิทยาศาสตร์ 
69 นายธีธัช ศรีชุมเเสง ม.4/4 3.63 ห้องวิทยาศาสตร์ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2563 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ข้ึนไป 

ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไป 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
69 นายเวสสาราช ผาเเก้ว ม.4/6 3.63 ห้องวิทยาศาสตร์ 
69 นางสาวนันท์นภัส เพชรไชย ม.4/6 3.63 ห้องวิทยาศาสตร์ 
74 นายภูวินท์ โพธิ์เงิน ม.4/3 3.62 ห้องวิทยาศาสตร์ 
74 นายสัณหณัฐ สำเร ม.4/5 3.62 ห้องวิทยาศาสตร์ 
74 นางสาวโยษิตา สวนแก้ว ม.4/6 3.62 ห้องวิทยาศาสตร์ 
77 นายอรรถกานต์ ดาจิ ม.4/3 3.61 ห้องวิทยาศาสตร์ 
77 นางสาวฟาห์เดีย ปีแนบาโง ม.4/5 3.61 ห้องวิทยาศาสตร์ 
79 นางสาวผกาพันธุ์ รังษีสว่าง ม.4/2 3.60 ห้องวิทยาศาสตร์ 
80 นางสาวพิยดา ภูธรารักษ ์ ม.4/2 3.59 ห้องวิทยาศาสตร์ 
80 นางสาวชัญญานุช บำรุง ม.4/6 3.59 ห้องวิทยาศาสตร์ 
82 นางสาวลดา ลีเมาะ ม.4/3 3.58 ห้องวิทยาศาสตร์ 
82 นางสาวณิชาพัชร์ จิตต์หลัง ม.4/5 3.58 ห้องวิทยาศาสตร์ 
82 นางสาวอัสนา สาเก ม.4/5 3.58 ห้องวิทยาศาสตร์ 
85 นายณัฐวัตร สะอาดแก้ว ม.4/2 3.56 ห้องวิทยาศาสตร์ 
85 นายธารทอง คงพรหม ม.4/4 3.56 ห้องวิทยาศาสตร์ 
87 นายเจียรนัย บิลหมัด ม.4/4 3.55 ห้องวิทยาศาสตร์ 
87 นางสาวชาลิสา เกปัน ม.4/4 3.55 ห้องวิทยาศาสตร์ 
87 นางสาวอาดีลา เจ๊ะและ ม.4/5 3.55 ห้องวิทยาศาสตร์ 
90 นายภัทรพล กุลมาตย์ ม.4/5 3.54 ห้องวิทยาศาสตร์ 
91 นายอัดดานัน มรรคาเขต ม.4/3 3.52 ห้องวิทยาศาสตร์ 
91 นายธนภูมิ ไชยสวัสดิ์ ม.4/4 3.52 ห้องวิทยาศาสตร์ 
91 นางสาวฟัยรูซ จันทร์สนิท ม.4/6 3.52 ห้องวิทยาศาสตร์ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 

ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2563 
ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ข้ึนไป 

ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไป 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
94 นายอาลีฟ สะมะลอ ม.4/3 3.51 ห้องวิทยาศาสตร์ 
95 นางสาวนนทญา เพชรคง ม.4/6 3.50 ห้องวิทยาศาสตร์ 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
1 นายธัชกร เที่ยงบุญกุล ม.5/4 3.98 ห้องวิทยาศาสตร์ 
1 นายฟาริส หลังเศษ ม.5/4 3.98 ห้องวิทยาศาสตร์ 
3 นางสาวเฟิร์น ดลภัค พิริยะไทย ม.5/1 3.97 ห้องวิทยาศาสตร์ 
3 นางสาวกันติชา แก้วทอง ม.5/1 3.97 ห้องวิทยาศาสตร์ 
5 นางสาวยอดฟ้า ชัยยะวิริยะ ม.5/5 3.96 ห้องวิทยาศาสตร์ 
6 นางสาวกลอเรีย อาหมัน ม.5/1 3.95 ห้องวิทยาศาสตร์ 
7 นางสาวภัทราพร โต๊ะเหล็ม ม.5/1 3.94 ห้องวิทยาศาสตร์ 
8 นางสาวพิชามญชุ์ พิชญนิตินัย ม.5/1 3.93 ห้องวิทยาศาสตร์ 
9 นายยุทธพิชัย เยี่ยงยุทธพิชัย ม.5/1 3.92 ห้องวิทยาศาสตร์ 
9 นางสาวภัทรนิษฐ์ วิริยะสุข ม.5/1 3.92 ห้องวิทยาศาสตร์ 
9 นางสาวนัชชา ปานยิ่ง ม.5/1 3.92 ห้องวิทยาศาสตร์ 
12 นายธนวิชญ ์ ธนัตวรานุกูล ม.5/1 3.91 ห้องวิทยาศาสตร์ 
12 นายธีร์ธนิน ตุกังหัน ม.5/4 3.91 ห้องวิทยาศาสตร์ 
12 นางสาวฟาฏิล หะยีอาแว ม.5/5 3.91 ห้องวิทยาศาสตร์ 
15 นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์คง ม.5/1 3.90 ห้องวิทยาศาสตร์ 
16 นายนาวาวี ยุทธสะอาด ม.5/1 3.89 ห้องวิทยาศาสตร์ 
16 นายวิชญ์พล เหล่าวิวัฒน์เกษม ม.5/3 3.89 ห้องวิทยาศาสตร์ 
18 นางสาวรัชฎา แดงนุ้ย ม.5/1 3.88 ห้องวิทยาศาสตร์ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2563 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ข้ึนไป 

ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไป 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
19 นางสาวโปร่งฟ้า แก้วตาทิพย์ ม.5/1 3.87 ห้องวิทยาศาสตร์ 
19 นายนูรุดดีน แวนามะ ม.5/4 3.87 ห้องวิทยาศาสตร์ 
21 นางสาวฟารีญา เหมมา ม.5/4 3.86 ห้องวิทยาศาสตร์ 
21 นางสาวยานีดา ฮะปาน ม.5/5 3.86 ห้องวิทยาศาสตร์ 
23 นางสาวนูรยันนะห์ เจ๊ะสอเหาะ ม.5/2 3.85 ห้องวิทยาศาสตร์ 
23 นางสาวณิชกุล ชาวสวน ม.5/4 3.85 ห้องวิทยาศาสตร์ 
23 นางสาวนิสรีน เจะกา ม.5/6 3.85 ห้องวิทยาศาสตร์ 
26 นายวิชชา เลี้ยงกิจพิพัฒน์ ม.5/4 3.84 ห้องวิทยาศาสตร์ 
27 นางสาวพรรภษา เรืองรุ่งโรจน์ ม.5/4 3.83 ห้องวิทยาศาสตร์ 
28 นายรุดฟาน ไมมะหาด ม.5/2 3.82 ห้องวิทยาศาสตร์ 
29 นางสาวกุลภรณ์ แซ่อ่ึง ม.5/4 3.81 ห้องวิทยาศาสตร์ 
30 นายณฐวรรธ โพธิ์แก้ว ม.5/1 3.80 ห้องวิทยาศาสตร์ 
30 นางสาวนรกมล หอพัฒนาวุฒิวงศ์ ม.5/2 3.80 ห้องวิทยาศาสตร์ 
30 นายกันตวิชญ์ ผลวัฒนะ ม.5/4 3.80 ห้องวิทยาศาสตร์ 
33 นายกฤติน คุณอารี ม.5/1 3.79 ห้องวิทยาศาสตร์ 
33 นางสาวนูรฎ์อัยมี่ย์ คอลออาแซ ม.5/2 3.79 ห้องวิทยาศาสตร์ 
33 นางสาวณฐพร สหะวงศ์วัฒนา ม.5/4 3.79 ห้องวิทยาศาสตร์ 
36 นายธราธร รังสฤษฏ์วีระโชติ ม.5/2 3.78 ห้องวิทยาศาสตร์ 
36 นายพีรวิชญ์ เฮ่าฮู่เที่ยน ม.5/3 3.78 ห้องวิทยาศาสตร์ 
36 นางสาวพิชามญชุ์ ไชยสงคราม ม.5/5 3.78 ห้องวิทยาศาสตร์ 
36 นางสาวสมิตานัน ก่อประเสริฐ ม.5/6 3.78 ห้องวิทยาศาสตร์ 
40 นางสาวปุณยวีร์ สว่างแจ้ง ม.5/4 3.74 ห้องวิทยาศาสตร์ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 

ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2563 
ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ข้ึนไป 

ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไป 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
41 นายธนพัฒน์ ศิริพันธุ์ ม.5/1 3.73 ห้องวิทยาศาสตร์ 
42 นางสาวฐานิตา หนูเอี่ยม ม.5/1 3.72 ห้องวิทยาศาสตร์ 
42 นางสาวสุมณฑา เอียดเฉลิม ม.5/3 3.72 ห้องวิทยาศาสตร์ 
42 นายริฟฮาน ดือราแม ม.5/4 3.72 ห้องวิทยาศาสตร์ 
42 นางสาวลภัสรดา แซ่ตัน ม.5/5 3.72 ห้องวิทยาศาสตร์ 
46 นางสาววริสรา ไหมฉิม ม.5/1 3.71 ห้องวิทยาศาสตร์ 
46 นางสาวมาริษา ลาดิง ม.5/1 3.71 ห้องวิทยาศาสตร์ 
46 นางสาวจุฑามาศ คงสุข ม.5/5 3.71 ห้องวิทยาศาสตร์ 
49 นายฟาเดล อาแว ม.5/2 3.70 ห้องวิทยาศาสตร์ 
49 นางสาวสิริภักดิ์ มาวงศ์ ม.5/5 3.70 ห้องวิทยาศาสตร์ 
49 นางสาวอภิชญา ดำรงรักษ์ ม.5/6 3.70 ห้องวิทยาศาสตร์ 
52 นางสาวพิชชาภา ด้วงสุด ม.5/2 3.69 ห้องวิทยาศาสตร์ 
52 นายณรงค์รัชช์ หลีเดชดำรงค์ ม.5/4 3.69 ห้องวิทยาศาสตร์ 
52 นางสาวอัสนี ศรีทองเทศ ม.5/5 3.69 ห้องวิทยาศาสตร์ 
52 นางสาวภัณฑิรา พงษ์อภัย ม.5/6 3.69 ห้องวิทยาศาสตร์ 
52 นางสาวนุมา จินเดหวา ม.5/6 3.69 ห้องวิทยาศาสตร์ 
52 นางสาวจิรา มูเซอ ม.5/6 3.69 ห้องวิทยาศาสตร์ 
58 นางสาวนัสรีน เซ็ง ม.5/3 3.67 ห้องวิทยาศาสตร์ 
58 นางสาวชัชชญาสุ์ณัฐ เลิศวัฒนาวณิช ม.5/6 3.67 ห้องวิทยาศาสตร์ 
60 นายชยานันต์ ศรีรัตน์ ม.5/2 3.66 ห้องวิทยาศาสตร์ 
61 นายจิรภัทร ด่อล่าห์ ม.5/1 3.65 ห้องวิทยาศาสตร์ 
61 นายพีรณัฐ ศรีปาน ม.5/2 3.65 ห้องวิทยาศาสตร์ 



58 
 

 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 

ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2563 
ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ข้ึนไป 

ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไป 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
61 นางสาวนิสิตา นิกูโน ม.5/4 3.65 ห้องวิทยาศาสตร์ 
64 นางสาวฟาติน มะมิง ม.5/5 3.64 ห้องวิทยาศาสตร์ 
65 นางสาวนันท์นภัส งามดุษฎีพร ม.5/2 3.63 ห้องวิทยาศาสตร์ 
65 นายซอฟรอน วุฒิโรจนธาดา ม.5/4 3.63 ห้องวิทยาศาสตร์ 
67 นางสาวชีฟาอ แวบากา ม.5/3 3.62 ห้องวิทยาศาสตร์ 
67 นายธราธร รักสกุล ม.5/4 3.62 ห้องวิทยาศาสตร์ 
67 นางสาวนัซรียา มะมนัง ม.5/4 3.62 ห้องวิทยาศาสตร์ 
70 นางสาววริศรา มานะ ม.5/5 3.61 ห้องวิทยาศาสตร์ 
71 นางสาวเปรมสุดา เปาตะเด ม.5/3 3.60 ห้องวิทยาศาสตร์ 
71 นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิ์ภักดี ม.5/6 3.60 ห้องวิทยาศาสตร์ 
73 นางสาวนูร์ดฟาดีลาร์ อัลมาตร์ ม.5/2 3.59 ห้องวิทยาศาสตร์ 
73 นางสาวกษมา เกื้อเส้ง ม.5/5 3.59 ห้องวิทยาศาสตร์ 
73 นายวัชร์นล จริงจิตร ม.5/6 3.59 ห้องวิทยาศาสตร์ 
76 นางสาวณัชชา คงแก้ว ม.5/2 3.58 ห้องวิทยาศาสตร์ 
76 นางสาวณัจวาย์ เลาะเเม ม.5/5 3.58 ห้องวิทยาศาสตร์ 
78 นางสาวเกร็ดมณี ด่านเท่ง ม.5/1 3.57 ห้องวิทยาศาสตร์ 
78 นางสาววันมัรยัม แวบาดะ ม.5/3 3.57 ห้องวิทยาศาสตร์ 
78 นายชยพล วงศ์ภูวรักษ์ ม.5/6 3.57 ห้องวิทยาศาสตร์ 
78 นางสาวธัญวรัตม์ ขาวทอง ม.5/6 3.57 ห้องวิทยาศาสตร์ 
82 นางสาวถลัชนันท์ พันธุ์มณี ม.5/3 3.56 ห้องวิทยาศาสตร์ 
82 นางสาวนิสรีน โต๊ะสะเล่ ม.5/3 3.56 ห้องวิทยาศาสตร์ 
82 นางสาวธนิกา แลนิ ม.5/4 3.56 ห้องวิทยาศาสตร์ 

 



59 
 

 
 

 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2563 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ข้ึนไป 

ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไป 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
82 นายดนัย แสงบัวหมัด ม.5/6 3.56 ห้องวิทยาศาสตร์ 
82 นางสาวไอชวารายา เรทมิฬ ม.5/6 3.56 ห้องวิทยาศาสตร์ 
87 นางสาวดัชรี ดิษฐภักดี ม.5/3 3.55 ห้องวิทยาศาสตร์ 
87 นางสาวนินทร์นดา หมัดอาด้ำ ม.5/3 3.55 ห้องวิทยาศาสตร์ 
87 นางสาวมณีรัตน์ หนูขำ ม.5/3 3.55 ห้องวิทยาศาสตร์ 
87 นายชนวีร ์ ชาญวิรวงศ์ ม.5/5 3.55 ห้องวิทยาศาสตร์ 
91 นางสาวรินรดา แสงจันทร์ ม.5/2 3.54 ห้องวิทยาศาสตร์ 
91 นางสาวปุณยวีร์ เกื้อมณี ม.5/3 3.54 ห้องวิทยาศาสตร์ 
91 นางสาวนารีมาน เจะโนะ ม.5/5 3.54 ห้องวิทยาศาสตร์ 
94 นางสาวปณิศรา นิลรัตน์ ม.5/1 3.52 ห้องวิทยาศาสตร์ 
94 นางสาวจอมขวัญ ภมรานนท์ ม.5/5 3.52 ห้องวิทยาศาสตร์ 
96 นางสาวอาริยา ธรรมา ม.5/3 3.51 ห้องวิทยาศาสตร์ 
96 นายณัฐสิทธิ์ หนูเกื้อ ม.5/4 3.51 ห้องวิทยาศาสตร์ 
96 นางสาวอุรัสยา เอกทัตร ม.5/6 3.51 ห้องวิทยาศาสตร์ 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
1 นายพีรพล มะโนภักดิ์ ม.6/4 4.00 ห้องวิทยาศาสตร์ 
2 นางสาวกานต์พิชชา กุลโรจนสิร ิ ม.6/1 3.99 ห้องวิทยาศาสตร์ 
3 นายฐปวรรฒ หมื่นสุวรรณ ม.6/1 3.98 ห้องวิทยาศาสตร์ 
4 นางสาวฮุสนา อุเจ๊ะ ม.6/1 3.97 ห้องวิทยาศาสตร์ 
5 นายกานต์นภัทร อรรถวิวรรธน์ ม.6/4 3.96 ห้องวิทยาศาสตร์ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 

ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2563 
ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ข้ึนไป 

ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไป 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
6 นางสาวชาลิสา เผือกสม ม.6/1 3.94 ห้องวิทยาศาสตร์ 
7 นายณัฐภูมินทร์ มาลินี ม.6/1 3.93 ห้องวิทยาศาสตร์ 
7 นางสาวภามินี ดำละเอียด ม.6/1 3.93 ห้องวิทยาศาสตร์ 
7 นางสาวจิตรางคฑา สิทธิชัย ม.6/1 3.93 ห้องวิทยาศาสตร์ 
10 นางสาวบัซลาอ์ หยีราเหม ม.6/1 3.92 ห้องวิทยาศาสตร์ 
10 นางสาวโขมพัสตร์ วิริยะสุข ม.6/1 3.92 ห้องวิทยาศาสตร์ 
12 นางสาวศิรประภา จิวานิจ ม.6/6 3.91 ห้องวิทยาศาสตร์ 
13 นางสาวตัสนีม มู่เก็ม ม.6/1 3.90 ห้องวิทยาศาสตร์ 
13 นายเมธาสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ ม.6/4 3.90 ห้องวิทยาศาสตร์ 
15 นางสาวชญาดา สุวรรณรัตน์ ม.6/1 3.89 ห้องวิทยาศาสตร์ 
15 นางสาวศศิฌา สาดีน ม.6/4 3.89 ห้องวิทยาศาสตร์ 
17 นายอัฟนัน เดหนิ ม.6/1 3.88 ห้องวิทยาศาสตร์ 
17 นางสาวนูรซูฮาดา แวสะมะแอ ม.6/1 3.88 ห้องวิทยาศาสตร์ 
17 นางสาวนภสร เกษมสถิตย์วงศ์ ม.6/3 3.88 ห้องวิทยาศาสตร์ 
17 นางสาวปุณษร พัฒนปรีชาเสถียร ม.6/4 3.88 ห้องวิทยาศาสตร์ 
21 นางสาวณัฐธิชา นุ้ยไฉน ม.6/1 3.87 ห้องวิทยาศาสตร์ 
22 นางสาวนุชนาฏ รักบำรุง ม.6/1 3.86 ห้องวิทยาศาสตร์ 
22 นางสาวกัลยา กาญจนสำราญวงศ์ ม.6/6 3.86 ห้องวิทยาศาสตร์ 
24 นางสาวปิยมาพร พงศ์นฤเดช ม.6/1 3.85 ห้องวิทยาศาสตร์ 
24 นางสาวเกศิณี หลีเส็น ม.6/3 3.85 ห้องวิทยาศาสตร์ 
24 นางสาวจิราภรณ์ แสงทอง ม.6/3 3.85 ห้องวิทยาศาสตร์ 
24 นายฟานีล นนทรีย์ ม.6/4 3.85 ห้องวิทยาศาสตร์ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2563 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ข้ึนไป 

ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไป 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
24 นางสาวมินฟิตา แหอหลี ม.6/5 3.85 ห้องวิทยาศาสตร์ 
29 นายวชิรวิทย ์ ทิตย์สีแสง ม.6/1 3.84 ห้องวิทยาศาสตร์ 
29 นางสาวบีบีฟาฏีมี มูนะ ม.6/3 3.84 ห้องวิทยาศาสตร์ 
31 นายวรวีย ์ เรืองจันทร์ ม.6/2 3.83 ห้องวิทยาศาสตร์ 
31 นางสาวณัฐวิชญา ชอบงาม ม.6/3 3.83 ห้องวิทยาศาสตร์ 
31 นางสาวดาริญญา ใจแปง ม.6/4 3.83 ห้องวิทยาศาสตร์ 
34 นายปิยพงศ์ หนูมอ ม.6/2 3.82 ห้องวิทยาศาสตร์ 
34 นางสาวกุลธิกานต์ เทศนอก ม.6/3 3.82 ห้องวิทยาศาสตร์ 
34 นางสาวทักษิณี ลาเตะ ม.6/5 3.82 ห้องวิทยาศาสตร์ 
34 นางสาวศิวนาถ สินทศานนท์ ม.6/6 3.82 ห้องวิทยาศาสตร์ 
38 นางสาวชนิสรา แซ่ไล่ ม.6/3 3.81 ห้องวิทยาศาสตร์ 
39 นางสาวจุวัยนีย์ อาลี ม.6/1 3.80 ห้องวิทยาศาสตร์ 
39 นางสาวอภิชญา ทองคำ ม.6/4 3.80 ห้องวิทยาศาสตร์ 
39 นางสาวรัตนาวลี แก้วนพรัตน์ ม.6/4 3.80 ห้องวิทยาศาสตร์ 
39 นางสาวอลิสา แนะนวน ม.6/6 3.80 ห้องวิทยาศาสตร์ 
43 นายชัชพิมุข หมาดเท่ง ม.6/3 3.79 ห้องวิทยาศาสตร์ 
43 นางสาวปาริฉัตร เศียรอินทร์ ม.6/3 3.79 ห้องวิทยาศาสตร์ 
43 นางสาวพิยดา พลอยแสงโชติ ม.6/4 3.79 ห้องวิทยาศาสตร์ 
46 นางสาวยลรดี จุลานนท์ ม.6/4 3.78 ห้องวิทยาศาสตร์ 
46 นายถุงทอง ทิมเปีย ม.6/5 3.78 ห้องวิทยาศาสตร์ 
48 นายธนยศ จุลภักดิ ์ ม.6/4 3.77 ห้องวิทยาศาสตร์ 
49 นางสาวพันธิสา ปานแขวง ม.6/1 3.76 ห้องวิทยาศาสตร์ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 

ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2563 
ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ข้ึนไป 

ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไป 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
49 นางสาวณัฐกมล ไชยมั่น ม.6/5 3.76 ห้องวิทยาศาสตร์ 
51 นางสาวนาเดีย งะสมัน ม.6/5 3.75 ห้องวิทยาศาสตร์ 
51 นางสาวรุซมา หมาดโต๊ะซ๊ะ ม.6/6 3.75 ห้องวิทยาศาสตร์ 
53 นายสรัช อ้ันเต้ง ม.6/1 3.74 ห้องวิทยาศาสตร์ 
53 นายอดิศร ขู่ซุ่ยหลี ม.6/2 3.74 ห้องวิทยาศาสตร์ 
53 นางสาวสิรภักดิ์ศร เผือกผ่อง ม.6/4 3.74 ห้องวิทยาศาสตร์ 
56 นางสาวกัญญาณัฐ พลายชุม ม.6/4 3.73 ห้องวิทยาศาสตร์ 
56 นางสาวณัจมีย์ ทุ่งหว้า ม.6/4 3.73 ห้องวิทยาศาสตร์ 
56 นางสาวกันตพร สังข์ทองจีน ม.6/5 3.73 ห้องวิทยาศาสตร์ 
56 นางสาวปาลิตา แก้วมณี ม.6/5 3.73 ห้องวิทยาศาสตร์ 
60 นางสาวโรสมีณีย์ มาลินี ม.6/2 3.72 ห้องวิทยาศาสตร์ 
60 นางสาวลักษิกา สีคำดี ม.6/3 3.72 ห้องวิทยาศาสตร์ 
60 นายจักรพันธ์ ปาทาน ม.6/6 3.72 ห้องวิทยาศาสตร์ 
63 นางสาวดาลัด รัตนกาญจน์ ม.6/4 3.71 ห้องวิทยาศาสตร์ 
64 นางสาวนัชชา จิตดวงฤทัย ม.6/1 3.70 ห้องวิทยาศาสตร์ 
64 นางสาวอรัชพร วารีคาม ม.6/2 3.70 ห้องวิทยาศาสตร์ 
64 นางสาวณิชาภัทร พันธ์โภชน ์ ม.6/2 3.70 ห้องวิทยาศาสตร์ 
64 นายฮาริซ วารีรัตน์ ม.6/4 3.70 ห้องวิทยาศาสตร์ 
64 นางสาวนูอัยม์ ดาโอะ ม.6/5 3.70 ห้องวิทยาศาสตร์ 
69 นางสาวธัญรดา เตียววิริยะกุล ม.6/3 3.69 ห้องวิทยาศาสตร์ 
70 นางสาวนภัสสร รัตนสุวรรณ ม.6/4 3.68 ห้องวิทยาศาสตร์ 
71 นายจิรภัทร ตระการกิจนุกูล ม.6/1 3.66 ห้องวิทยาศาสตร์ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 

ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2563 
ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ข้ึนไป 

ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไป 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
71 นางสาวดาราพรรณ โชติพันธ์ ม.6/3 3.66 ห้องวิทยาศาสตร์ 
71 นายภัทรพล ราษฎร์บำรุง ม.6/4 3.66 ห้องวิทยาศาสตร์ 
71 นางสาวธัญพิชชา พลพงษา ม.6/4 3.66 ห้องวิทยาศาสตร์ 
71 นางสาววรรณภรณ์ หมัดศรี ม.6/6 3.66 ห้องวิทยาศาสตร์ 
76 นางสาวเกสรา เกื้อเพชร ม.6/4 3.65 ห้องวิทยาศาสตร์ 
76 นางสาวศวิตา คงมัยลิก ม.6/5 3.65 ห้องวิทยาศาสตร์ 
76 นางสาวอพินญา คงคาเพชร ม.6/6 3.65 ห้องวิทยาศาสตร์ 
79 นายพชรพล สุทธิโพธิ์ ม.6/3 3.64 ห้องวิทยาศาสตร์ 
79 นายปรัชญ์ อับดุลเลาะ ม.6/3 3.64 ห้องวิทยาศาสตร์ 
81 นางสาวภัศราภรณ์ พุกบุญมี ม.6/1 3.63 ห้องวิทยาศาสตร์ 
81 นางสาวจิรภิญญา บุญเตี่ยว ม.6/3 3.63 ห้องวิทยาศาสตร์ 
81 นางสาวซัลมา หมันเพ็ง ม.6/5 3.63 ห้องวิทยาศาสตร์ 
81 นายพีรวิชญ์ พราหมณ์นาค ม.6/6 3.63 ห้องวิทยาศาสตร์ 
85 นางสาวโซเฟีย วาเตะ ม.6/6 3.62 ห้องวิทยาศาสตร์ 
86 นางสาวพนิดา สมภู ม.6/2 3.61 ห้องวิทยาศาสตร์ 
86 นางสาวพฤกษา ปิริยะ ม.6/2 3.61 ห้องวิทยาศาสตร์ 
86 นางสาวซุวารี่ แก้วสลำ ม.6/5 3.61 ห้องวิทยาศาสตร์ 
89 นายอิฟฟาฮาน สุขสุวรรณ ม.6/3 3.59 ห้องวิทยาศาสตร์ 
89 นายศุภณัฐ ไตรประคอง ม.6/4 3.59 ห้องวิทยาศาสตร์ 
89 นางสาวนดา หนูชูสุข ม.6/5 3.59 ห้องวิทยาศาสตร์ 
92 นางสาวจรินทร หยีมะเหร็ม ม.6/1 3.58 ห้องวิทยาศาสตร์ 
92 นางสาวปาณิศา อังกนะ ม.6/2 3.58 ห้องวิทยาศาสตร์ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2563 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ข้ึนไป 

ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไป 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน)  

อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
94 นางสาวชญาดา ชาวสวน ม.6/3 3.57 ห้องวิทยาศาสตร์ 
94 นายชญานนท์ เปรมปรีดี ม.6/6 3.57 ห้องวิทยาศาสตร์ 
96 นางสาวอธิชา อาดำ ม.6/3 3.56 ห้องวิทยาศาสตร์ 
97 นางสาวนัจญมี เหมสลาหมาด ม.6/2 3.55 ห้องวิทยาศาสตร์ 
97 นางสาวอสมา ยีเส็น ม.6/3 3.55 ห้องวิทยาศาสตร์ 
99 นายชาคริต จงศิริวรรณชัย ม.6/3 3.54 ห้องวิทยาศาสตร์ 
100 นางสาวศุทธินี ปราบสงคราม ม.6/3 3.53 ห้องวิทยาศาสตร์ 
101 นางสาวคณิตกรณ์ สอนคำมี ม.6/6 3.52 ห้องวิทยาศาสตร์ 
102 นางสาวฟาตีฮะห์ จันทร์เทพ ม.6/2 3.51 ห้องวิทยาศาสตร์ 
102 นางสาวชนากานต์ เฉลิมเมือง ม.6/4 3.51 ห้องวิทยาศาสตร์ 
102 นายก้องภพ ทองในเมือง ม.6/5 3.51 ห้องวิทยาศาสตร์ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายคุณานนต์  หนูสอน ม.2/1 24. เด็กชายณัฐพล แสงสายฟ้า ม.2/2 
2. เด็กชายจารุพัฒน์  ยูฮันเงาะ ม.2/1 25. เด็กชายนิสุลัยมาน สิเดะ ม.2/2 
3. เด็กชายชนพัฒน์  จันทรจักษุ ม.2/1 26. เด็กชายปกป้อง วรรณรัตน์ ม.2/2 
4. เด็กชายณัฐพัฒน์  แก้วมณี ม.2/1 27. เด็กชายปุญญพัฒน์ ไพบูลย์ ม.2/2 
5. เด็กชายธัญยธรณ์  พรหมสุวรรณ์ ม.2/1 28. เด็กชายพรรษชล วิเศษสิงห์ ม.2/2 
6. เด็กชายนฤชาติ  สุภามาลา ม.2/1 29. เด็กชายวิชชานนท์ หมีทอง ม.2/2 
7. เด็กชายนัศรุน  มงคลเจริญ ม.2/1 30. เด็กชายสิทธิศักดิ ์ขู่ซุ่ยหลี ม.2/2 
8. เด็กชายปรมัตถ์  ปรีชาวุฒิเดช ม.2/1 31. เด็กชายสุริยา แซ่ห้าว ม.2/2 
9. เด็กชายภูธเนศ  อาหลี ม.2/1 32. เด็กชายหัสดิน มูซอ ม.2/2 
10. เด็กชายภูริ  เชาว์พัฒน์พูนผล ม.2/1 33. เด็กชายอินทัช วารีคาม ม.2/2 
11. เด็กชายรัชชานนท์  อดิศักดิ์ภิรมย์ ม.2/1 34. เด็กหญิงกนกพิชญ์ สัจกุล ม.2/2 
12. เด็กชายอภิรักษ ์ สันนก ม.2/1 35. เด็กหญิงจินดาภา แซ่เจน ม.2/2 
13. เด็กหญิงกนิษฐา  สุวรรณโน ม.2/1 36. เด็กหญิงซาลาเบีย พืชผล ม.2/2 
14. เด็กหญิงชนิกานต์  นนธิ ม.2/1 37. เด็กหญิงฐิติวรดา มนูญดาหวี ม.2/2 
15. เด็กหญิงซัลมา  มู่เก็ม ม.2/1 38. เด็กหญิงณิชชา กาญจนบุรพิภพ ม.2/2 
16. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยรานี ม.2/1 39. เด็กหญิงปุณยนุช แก้วหนู ม.2/2 
17. เด็กหญิงธัญพิมล  แก้วกูล ม.2/1 40. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นุ้ยจันทร์ ม.2/2 
18. เด็กหญิงพลอยจรัส  ปานกำเนิด ม.2/1 41. เด็กหญิงภัทรศิริ ดาเดะ ม.2/2 
19. เด็กหญิงพิมพกานต ์ ไชยมะโณ ม.2/1 42. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เลิศโชติชวลิต ม.2/2 
20. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุวรรณรัตน์ ม.2/1 43. เด็กหญิงเมธาวี สมัญ ม.2/2 
21. เด็กหญิงศลิษา  หนูสวัสดิ์ ม.2/1 44. เด็กหญิงวรัชยา สันมาแอ ม.2/2 
22. เด็กหญิงอาร์ดา  หัสมา ม.2/1 45. เด็กหญิงอัญชสา คงมัยลิก ม.2/2 
23. เด็กชายคุณากร จันทร์เมือง ม.2/2 46. เด็กชายคณาธิป  พูลสวัสดิ์ ม.2/3 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. เด็กชายชินชย  ฤทธิชัย ม.2/3 71. เด็กชายกิตติภณ  เจะสา ม.2/4 
48. เด็กชายณัฏฐ์  ภคพงศ์พันธุ์ ม.2/3 72. เด็กชายขัตติพงศ ์ จันทวงศ์ ม.2/4 
49. เด็กชายดนัยเทพ  แซ่ตั้ง ม.2/3 73. เด็กชายธีทัต  อุษามาลย์เวท ม.2/4 
50. เด็กชายเดชาธร  มานะจิตต์ ม.2/3 74. เด็กชายธีร์ธวัช  ปิยประเสริฐศรี ม.2/4 
51. เด็กชายนวพล  เอ็มดู ม.2/3 75. เด็กชายธีรัตม ์ ปานยิ่ง ม.2/4 
52. เด็กชายภาณุพงศ ์ ยาหยาหมัน ม.2/3 76. เด็กชายปรมัตถ์  ระเมาะ ม.2/4 
53. เด็กชายภูริภัทร  โสสนุ้ย ม.2/3 77. เด็กชายภูวณัฏฐ์  บุราญรมย์ ม.2/4 
54. เด็กชายรอฟัยรุซ  ราคุ ม.2/3 78. เด็กชายเมธิส  เจริญฤทธิ์ ม.2/4 
55. เด็กชายสุกนต์ธี  วงศ์นนทวัชร์ ม.2/3 79. เด็กชายวิชพล  ปองอนุสรณ์ ม.2/4 
56. เด็กชายอัฟฮัม  วุฒิโรจนธาดา ม.2/3 80. เด็กชายศุภณัฐ  กลัดทอง ม.2/4 
57. เด็กหญิงกัญญรัตน์  เสนา ม.2/3 81. เด็กชายอาร์ชวัส  พวงดอกไม้ ม.2/4 
58. เด็กหญิงชฎาพร  มณีราช ม.2/3 82. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เหมหมุน ม.2/4 
59. เด็กหญิงตติยา  ชำนาญ ม.2/3 83. เด็กหญิงจีฟานัส  ง๊ะสมัน ม.2/4 
60. เด็กหญิงเบญญาภา  บือนา ม.2/3 84. เด็กหญิงณัฏฐพร  แก้วเพชร ม.2/4 
61. เด็กหญิงพัชร์ณัฏฐ์  จุลกศิลป์ ม.2/3 85. เด็กหญิงพิชชาภา  ดิษฐพงศ์ภักดี ม.2/4 
62. เด็กหญิงเพชรดาว  สัญญา ม.2/3 86. เด็กหญิงวาริศา  บาหลัง ม.2/4 
63. เด็กหญิงศิรดา  ตรุระจิตต์ ม.2/3 87. เด็กหญิงศตพร  ศรียาเทพ ม.2/4 
64. เด็กหญิงหัทยา  ดีพาส ม.2/3 88. เด็กหญิงศศิกานต์  สายัญ ม.2/4 
65. เด็กหญิงอนันตญา  มินชะ ม.2/3 89. เด็กหญิงศุภานันท์  สังข์ช่วย ม.2/4 
66. เด็กหญิงอมลิน  ดำรงวีระวิทย์ ม.2/3 90. เด็กหญิงสุนิศา  มะลี ม.2/4 
67. เด็กหญิงอัคริมา  อำไพฤทธิ์ ม.2/3 91. เด็กหญิงเหมือนธาร  เอ้ียวซิโป ม.2/4 
68. เด็กหญิงอัลเดียร์น่า  ชูแก้ว ม.2/3 92. นางสาวอติญา  เทศอาเส็น ม.2/4 
69. เด็กหญิงฮัซซูน่า  เกปัน ม.2/3 93. เด็กหญิงอัลนิสรีน  สวาหลัง ม.2/4 
70. เด็กชายกิตตินันท ์ ไฉนวงศ์ ม.2/4 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายจอมทัพ  จีนลิบ ม.3/1 24. เด็กชายพาโชค  เขจรรักษ์ ม.3/2 
2. เด็กชายณฐพร  จันทร์นวล ม.3/1 25. เด็กชายพิทักษ์  ทุนเกิด ม.3/2 
3. เด็กชายเนติธร  แหละหมัน ม.3/1 26. เด็กชายศุภกฤต  อังศุภาพงศ์ ม.3/2 
4. เด็กชายพันธกานต์  รงค์รัตน์ ม.3/1 27. เด็กชายสิริกร  อิสสระ ม.3/2 
5. เด็กชายเมธัส  บุญแช่มพร ม.3/1 28. เด็กชายอานนท ์ พูนสิน ม.3/2 
6. เด็กชายยศวรรธน์  สัจกุล ม.3/1 29. เด็กชายอิซวาน  ยุโซะ ม.3/2 
7. เด็กชายรุซดี  หมาดสกุล ม.3/1 30. เด็กชายอุกฤษฎ์  แดงแต้ ม.3/2 
8. เด็กชายอนันต์ศักดิ์  ศรีพัฒน์ ม.3/1 31. เด็กหญิงกฤษวรรณ  บุญธรรม ม.3/2 
9. เด็กชายฮาฟิซ  สาริปา ม.3/1 32. เด็กหญิงกวินทรา  รัตนบุรี ม.3/2 
10. เด็กหญิงคนึงรัก  พลลิพัง ม.3/1 33. เด็กหญิงกวินธิดา  พิริยศิลป์ ม.3/2 
11. เด็กหญิงเจนนาฮ์  ใบบิเด็น ม.3/1 34. เด็กหญิงญาณิศา  อังสุธรรม ม.3/2 
12. เด็กหญิงณิชารีย์  ตู้เซ่ง ม.3/1 35. เด็กหญิงธนพร  เพชรหนูเสด ม.3/2 
13. เด็กหญิงปาลิน  เส็มสัน ม.3/1 36. เด็กหญิงปุญญิศา  รูปโฉม ม.3/2 
14. เด็กหญิงเปมิกา  ชุ่มจำรัส ม.3/1 37. เด็กหญิงฟาฎีลา  สะอุ ม.3/2 
15. เด็กหญิงเปรมปวีร์  เกตุนุ้ย ม.3/1 38. เด็กหญิงภูริกาญจน์  จิ้วจวบ ม.3/2 
16. เด็กหญิงพรนัชชา  สุภาพบุรุษ ม.3/1 39. เด็กหญิงอามาลีนา  อุศมา ม.3/2 
17. เด็กหญิงพิมพ์ญาณิศ  สุดวิไล ม.3/1 40. เด็กชายฐปนวัฒน์  ทองจันทร์ ม.3/3 
18. เด็กหญิงราวีนา  มรรคาเขต ม.3/1 41. เด็กชายณภัทร  อิสรเสรีธรรม ม.3/3 
19. เด็กหญิงศุภิสรา  ขวัญชุม ม.3/1 42. เด็กชายนพธิปัฐวิ์   ธีร์รัตนนุกูล ม.3/3 
20. เด็กชายกันตพงศ ์ ส้มเกิด ม.3/2 43. เด็กชายปณิธิ  ปรีชาวุฒิเดช ม.3/3 
21. เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์เทพ ม.3/2 44. เด็กชายฟาอีซัน  หะยีมะสาและ ม.3/3 
22. เด็กชายนิชาบิลล์  ชุมประเวศ ม.3/2 45. เด็กหญิงซาเรีย  สะรี ม.3/3 
23. เด็กชายพชรพล  แช่มช้อย ม.3/2 46. เด็กหญิงโซเฟีย  ทองคำ ม.3/3 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. เด็กหญิงณพิชญา  พิริยะเพียรพันธ์ ม.3/3 63. เด็กชายพอเพียง  ไพรัตน์ ม.3/4 
48. เด็กหญิงณภัทร  ฮ่อสกุล ม.3/3 64. เด็กชายวลาดีเนีย   อับดุลเลาะ ม.3/4 
49. เด็กหญิงณิชนันทน์  แสงศรี ม.3/3 65. เด็กชายอติกันต ์  ทองคณารักษ์ ม.3/4 
50. เด็กหญิงนภสร  ชูช่วย ม.3/3 66. เด็กหญิงจัสมินทร์   แดงหลัง ม.3/4 
51. เด็กหญิงนาตาลี  สองเมือง ม.3/3 67. เด็กหญิงโชติกา   แสงเพชร ม.3/4 
52. เด็กหญิงนูรมุซิลลา  หลีเส็น ม.3/3 68. เด็กหญิงฐิติกานต์   จันทร์เกลี้ยง ม.3/4 
53. เด็กหญิงภัทรธิดา  หาดหาย ม.3/3 69. เด็กหญิงณัฐรินา   จิเหม ม.3/4 
54. เด็กหญิงวธูสิริ  เจริญกิจ ม.3/3 70. เด็กหญิงดานิยาฮ์   เจ๊ะหลี ม.3/4 
55. เด็กหญิงอะนิส  เจ๊ะและ ม.3/3 71. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ศรีบริรักษ์ ม.3/4 
56. เด็กหญิงอัลวานี  แมะอูมา  ม.3/3 72. เด็กหญิงนวลิน  แยบคาย ม.3/4 
57. เด็กชายกาดัตฟีร์  เซ็งกะชรี ม.3/4 73. เด็กหญิงเนตรดาว  ชูด้วง ม.3/4 
58. เด็กชายจิรภัทร  สุวนิช ม.3/4 74. เด็กหญิงรัฐกาล  หมาดทิ้ง ม.3/4 
59. เด็กชายณัฎวี  ชำนาญเพาะ ม.3/4 75. เด็กหญิงโรสดียาน่า  หมาดมานัง ม.3/4 
60. เด็กชายณัฐกฤต   สุยสุทธิ์ ม.3/4 76. เด็กหญิงศิรินทรา  หมัดสธรรม ม.3/4 
61. เด็กชายธนวัฒน์   ฉายศิริวัฒนา ม.3/4 77. เด็กหญิงอารียา  เนียมไหม ม.3/4 
62. เด็กชายโนอาร ์  มะหะหมัด ม.3/4 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นายพัชรพล  เเซ่หลิน ม.5/1 24. นายวริทธิ์นันท์  ประสิทธิ์ชัยชาญ ม.5/2 
2. นายปญวัฒ  จันทรจักษุ ม.5/1 25. นางสาวผกาพันธุ์   รังษีสว่าง ม.5/2 
3. นายวงศธร  จรัสวิโรจน ์ ม.5/1 26. นางสาวธีร์จุฑา  ว่องภาณุสกุล ม.5/2 
4. นายนนทนันท์  จินตเมฆา ม.5/1 27. นางสาวนฤพร  เอียดสงคราม ม.5/2 
5. นายนรวิชญ์  กันตวิชญ์วงศ์ ม.5/1 28. นางสาวพัชชา  บุญช่วย ม.5/2 
6. นางสาวกมลชนก  หนูละออง ม.5/1 29. นางสาวอานันตยา  กระจ่างลิขิต ม.5/2 
7. นางสาวกัณฐิกา  ทศานนท์ ม.5/1 30. นางสาวอริสรา  ชอบงาม ม.5/2 
8. นางสาวจัยดาฮ ์ ใบบิเด็น ม.5/1 31. นางสาวนดา  โย๊ะหมาด ม.5/2 
9. นางสาวโซฮารา  มะหะหมัด ม.5/1 32. นางสาวนะดา  สะตาปอ ม.5/2 
10. นางสาวสุพิชฌาย์  ปรีชาหาญ ม.5/1 33. นางสาวนาดา  สุวรรณมณี ม.5/2 
11. นางสาวปราณปรียา  แก้วประทุม ม.5/1 34. นางสาวมูณา  หะยีอีแต ม.5/2 
12. นางสาวนภัทร   ทิพกองลาด ม.5/1 35. นางสาวอัสรา   สาเก ม.5/2 
13. นางสาวสิรินารถ  หนูสง ม.5/1 36. นางสาวฮุสนา  เหมนะ ม.5/2 
14. นางสาวณัฐฐาวีรนุช  วรีะทวีวิทย์ ม.5/1 37. นายกรินทร์  สิกขฤทธิ์ ม.5/3 
15. นางสาวทิพปภา  เจนกุลประสูตร ม.5/1 38. นายธีร์ธนัตถ์  นิลพันธ์ ม.5/3 
16. นางสาวสิรีธร   นวลแก้ว ม.5/1 39. นายภูวินท์  โพธิ์เงิน ม.5/3 
17. นายชามิล  ยังปากน้ำ ม.5/2 40. นายอรรถกานต์   ดาจิ ม.5/3 
18. นายนรวิชญ์  มาลีวัด ม.5/2 41. นายณัฐกรณ ์ คลังข้อง ม.5/3 
19. นายธนาตย์  รอดสุด ม.5/2 42. นายนเรศรินทร์  ธาตรีนรานนท์ ม.5/3 
20. นายชัชภณ  วงศ์อกนิษฐ์ ม.5/2 43. นายปณชัย  วณิชพัฒนะเศรษฐ์ ม.5/3 
21. นายณัฐวัตร  สะอาดแก้ว ม.5/2 44. นายอัดดานัน  มรรคาเขต ม.5/3 
22. นายนิติโชติ  กุณนา ม.5/2 45. นายอาลีฟ  สะมะลอ ม.5/3 
23. นายพงศ์พิสิฏฐ์  บุญทิพย์ ม.5/2 46. นางสาวยมลพร  จิระรัตน์ ม.5/3 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. นางสาวฮัซซูน่า  งะสยัง ม.5/3 70. นางสาวกุลทรัพย์  ช่วยเสน ม.5/4 
48. นางสาวกาญจนา  นิกาเส็ม ม.5/3 71. นางสาวจริญญา  ใจแปง ม.5/4 
49. นางสาวเครือวัลย์  จันแดง ม.5/3 72. นางสาวชญานิศ  วัฒนเกษมสกุล ม.5/4 
50. นางสาวปิยากร  รัตนมูสิก ม.5/3 73. นางสาวสิรินยา  แซะอาหลำ ม.5/4 
51. นางสาวพิชามญชุ์  สุวรรณ ม.5/3 74. นายรัยยาน  หะยีอาแซ ม.5/5 
52. นางสาวพิมพ์นิภา  เผือกสม ม.5/3 75. นายพงศ์อมร   แก้วอุพัย ม.5/5 
53. นางสาวลดา  ลีเมาะ ม.5/3 76. นายกรวิทย์  กอหลัง ม.5/5 
54. นางสาววรวลัญช์  ง๊ะสมัน ม.5/3 77. นายภัทรพล   กุลมาตย์ ม.5/5 
55. นางสาวศุภมาส    ชูช่วย ม.5/3 78. นายไกรวุฒิ  แซ่จง ม.5/5 
56. นายปานระพี  ปานดำ ม.5/4 79. นายเฟาซาล  หมื่นสมาน ม.5/5 
57. นายพชรพงษ ์ ขวัญนิคม ม.5/4 80. นายสกรรจ์  บัวเพขร ม.5/5 
58. นายนะอีม  มาลิกุลสลาม ม.5/4 81. นายสัณหณัฐ  สำเร ม.5/5 
59. นายธารทอง  คงพรหม ม.5/4 82. นางสาวอมล  ตันติคุปต์ ม.5/5 
60. นายธีธัช  ศรีชุมเเสง ม.5/4 83. นางสาวจิณณพัต  สงสุรินทร์ ม.5/5 
61. นายกิตตินันท ์ เกตุแก้ว ม.5/4 84. นางสาวธฤษวรรณ  ลิ่วคุณูปการ ม.5/5 
62. นายเจียรนัย  บิลหมัด ม.5/4 85. นางสาวนัสรีน  แดงคง ม.5/5 
63. นางสาวนุชนีย์  บิสนุม ม.5/4 86. นางสาวเมธาวดี  สุขหรรษา ม.5/5 
64. นางสาวพิณวดี  รัตนกาญจน์ ม.5/4 87. นางสาวณัฏฐ์กิฎา  ชายวงศ์ ม.5/5 
65. นางสาวกมลรัตน์  รัตนะ ม.5/4 88. นางสาวณิชาพัชร์  จิตต์หลัง ม.5/5 
66. นางสาวณัฐสินี  เรืองศิริ ม.5/4 89. นางสาวนัสสวียา  ไชยมล ม.5/5 
67. นางสาวบัณฑิตา  มีเสน ม.5/4 90. นางสาวฟาห์เดีย  ปีแนบาโง ม.5/5 
68. นางสาวณัฐธิดา  หวันสมัน ม.5/4 91. นางสาวอัสนา  สาเก ม.5/5 
69. นางสาวปัณฑิตา  สว่างแจ้ง ม.5/4 92. นางสาวอัสรีมา  หะยีหวัง ม.5/5 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
93. นางสาวอาดีลา  เจ๊ะและ ม.5/5 104. นางสาวนนทญา  เพชรคง ม.5/6 
94. นายกอฟฟารี่  หมาดทิ้ง ม.5/6 105. นางสาวศศิวิมล  ชมเชย ม.5/6 
95. นายซัลมาน  รงค์สมัคร ม.5/6 106. นางสาวชนิกานต์  แหละยูหีม ม.5/6 
96. นายณัฐวุฒิ  ศรีระนำ ม.5/6 107. นางสาวณิชกานต์  นิลหัสรังษี ม.5/6 
97. นายเวสสาราช  ผาเเก้ว ม.5/6 108. นางสาวนันท์นภัส  เพชรไชย ม.5/6 
98. นายปิยะ  ปิอาตู ม.5/6 109. นางสาวบุสริน   เจ๊ะสา ม.5/6 
99. นายภัพชยกัณฑ ์ ขวัญดี ม.5/6 110. นางสาวเปรมประภา   เจิมขวัญ ม.5/6 
100. นายอัลอามีน  ยีดอรอแม ม.5/6 111. นางสาวฟัยรูซ  จันทร์สนิท ม.5/6 
101. นางสาวฟิรฮานา   นาคสง่า ม.5/6 112. นางสาวริสก ี ดำกระบี่ ม.5/6 
102. นางสาวภูริชญา   เหมะรักษ์ ม.5/6 113. นางสาวสุภาวดี  สวุรรณโกศัย ม.5/6 
103. นางสาวโยษิตา  สวนแก้ว ม.5/6 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นายณฐวรรธ  โพธิ์แก้ว ม.6/1 24. นางสาวพิทยารัตน์  รัตนบุญโณ ม.6/2 
2. นายธนวิชญ์  ธนัตวรานุกูล ม.6/1 25. นางสาวนรกมล  หอพัฒนาวุฒิวงศ์ ม.6/2 
3. นางสาวกลอเรีย  อาหมัน ม.6/1 26. นางสาวนูรฎ์อัยมี่ย์  คอลออาแซ ม.6/2 
4. นางสาวภัทรนิษฐ์  วิริยะสุข ม.6/1 27. นางสาวปวีณ์ธิดา  รองเมือง ม.6/2 
5. นางสาวภัทราพร  โต๊ะเหล็ม ม.6/1 28. นางสาวพิชชาภา  ด้วงสุด ม.6/2 
6. นางสาววริสรา  ไหมฉิม ม.6/1 29. นางสาวมาดีน่า  ปะดุกา ม.6/2 
7. นางสาวเฟิร์น ดลภัค  พิริยะไทย ม.6/1 30. นางสาวเรือนแก้ว  แก้วอารีย์ ม.6/2 
8. นางสาวรัชฎา  แดงนุ้ย ม.6/1 31. นายพีรวิชญ์  เฮ่าฮู่เที่ยน ม.6/3 
9. นางสาวพิชามญชุ์  พิชญนิตินัย ม.6/1 32. นายวิชญ์พล  เหล่าวิวัฒน์เกษม ม.6/3 
10. นางสาวกันติชา  แก้วทอง ม.6/1 33. นางสาวศุภนิดา  แซ่ลิ่ว ม.6/3 
11. นางสาวนัชชา  ปานยิ่ง ม.6/1 34. นางสาวถลัชนันท์  พันธุ์มณี ม.6/3 
12. นางสาวโปร่งฟ้า  แก้วตาทิพย์ ม.6/1 35. นางสาวณิชาภัทร  ปัจฉิมศิริ ม.6/3 
13. นางสาวเกร็ดมณี  ด่านเท่ง ม.6/1 36. นางสาวสุมณฑา  เอียดเฉลิม ม.6/3 
14. นางสาวมาริษา  ลาดิง ม.6/1 37. นางสาวชีฟาอ  แวบากา ม.6/3 
15. นายพณิชพล  โรจน์ชาญชัยกุล ม.6/2 38. นางสาวนัสรีน  เซ็ง ม.6/3 
16. นายพีรณัฐ  ศรีปาน ม.6/2 39. นางสาวนินทร์นดา  หมัดอาด้ำ ม.6/3 
17. นายชยานันต์  ศรีรัตน์ ม.6/2 40. นางสาวนิสรีน  โต๊ะสะเล่ ม.6/3 
18. นายธราธร  รังสฤษฏ์วีระโชต ิ ม.6/2 41. นางสาวเปรมสุดา  เปาตะเด ม.6/3 
19. นายโรสลัน  สันเกาะ ม.6/2 42. นายณัฐสิทธิ์  หนูเกื้อ ม.6/4 
20. นางสาวทัศณ ี เเหมถิ่น ม.6/2 43. นายปิยวัฒน์  เทพษร ม.6/4 
21. นางสาวรินรดา  แสงจันทร์ ม.6/2 44. นายภัทร  แก้วหนู ม.6/4 
22. นางสาวนันท์นภัส  งามดุษฎีพร ม.6/2 45. นายริฟฮาน  ดือราแม ม.6/4 
23. นางสาวมยุเรศ  วณิชย์ไกวัล ม.6/2 46. นายธีร์ธนิน  ตุกังหัน ม.6/4 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. นายณรงค์รัชช์  หลีเดชดำรงค์ ม.6/4 67. นางสาวยานีดา  ฮะปาน ม.6/5 
48. นายธัชกร  เที่ยงบุญกุล ม.6/4 68. นางสาวกษมา  เกื้อเส้ง ม.6/5 
49. นายฟาริส  หลังเศษ ม.6/4 69. นางสาวจุฑามาศ  คงสุข ม.6/5 
50. นายวิชชา  เลี้ยงกิจพิพัฒน์ ม.6/4 70. นางสาวฐิติรัตน์  พิพัฒน์วรสกุล ม.6/5 
51. นางสาวนัซรียา  มะมนัง ม.6/4 71. นางสาวทัศนวรรณ  ปุย ม.6/5 
52. นางสาวศิริธร  สมบูรณ์ ม.6/4 72. นางสาวนารีมาน  เจะโนะ ม.6/5 
53. นางสาวณฐพร  สหะวงศ์วัฒนา ม.6/4 73. นางสาวยอดฟ้า  ชัยยะวิริยะ ม.6/5 
54. นางสาวธนิกา  แลนิ ม.6/4 74. นางสาวอัสนี  ศรีทองเทศ ม.6/5 
55. นางสาวปุณยวีร์  สว่างแจ้ง ม.6/4 75. นายกษิดิ์เดช  สุทธิพัฒน์อนันต์ ม.6/6 
56. นางสาวฟารีญา  เหมมา ม.6/4 76. นายดนัย  แสงบัวหมัด ม.6/6 
57. นายชาคริต  หลงหัน ม.6/5 77. นายกันตภณ  โลหะจินดา ม.6/6 
58. นายชนวีร์  ชาญวิรวงศ์ ม.6/5 78. นายชยพล  วงศ์ภูวรักษ์ ม.6/6 
59. นายอภิรักษ์  สุวรรณประดิษฐ์ ม.6/5 79. นายปราเมศ  ฉิมเกื้อ ม.6/6 
60. นางสาวฟาฏิล  หะยีอาแว ม.6/5 80. นางสาวอภิชญา  ดำรงรักษ์ ม.6/6 
61. นางสาวลภัสรดา  แซ่ตัน ม.6/5 81. นางสาวไอชวารายา  เรทมิฬ ม.6/6 
62. นางสาวสิริภักดิ ์ มาวงศ์ ม.6/5 82. นางสาวธมนพัชร์  หิรันย์ณรงค์ ม.6/6 
63. นางสาวกนิษฐา  โกศัลวิตร์ ม.6/5 83. นางสาวอัซนียาอ์  ศรียาน ม.6/6 
64. นางสาวพิชามญชุ์ ไชยสงคราม ม.6/5 84. นางสาวไลลา  มิหัด ม.6/6 
65. นางสาววริศรา  มานะ ม.6/5 85. นางสาวยมลพร  จุลานนท์ ม.6/6 
66. นางสาวจอมขวัญ  ภมรานนท์ ม.6/5 86. นางสาวนิสรีน  เจะกา ม.6/6 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
87. นางสาวจิรา  มูเซอ ม.6/6 90. นางสาวศุภาพิชญ์  ฤทธิ์ภักดี ม.6/6 
88. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนพันธ์ ม.6/6 91. นางสาวสร้อยฟ้า  สมสีเเดง ม.6/6 
89. นางสาวธัญวรัตม์  ขาวทอง ม.6/6 92. นางสาวอุรัสยา  เอกทัตร ม.6/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษ ด้านภาษาต่างประเทศ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. ด.ญ. พชดาภา บุญช่วย  ม.2/1  11. ด.ญ. พัชร์ณัฏฐ์ จุลกศิลป์  ม.2/3 

2. ด.ญ. ซัลมา มู่เก็ม  ม.2/1  12. ด.ช. ธีรัตม์ ปานยิ่ง  ม.2/4 

3. ด.ญ. ณัฐกฤตา เยรานี  ม.2/1  13. นางสาวเจนนาฮ์  ใบบิเด็น ม.3/1 
4. ด.ช. รชัชานนท์ อดิศักดิ์ภิรมย์  ม.2/1  14. นางสาวราวีนา มรรคาเขต ม.3/1 
5. ด.ญ. กนิษฐา สุวรรณโน  ม.2/1  15. ด.ช. ยศวรรธน์ สัจกุล ม.3/1 
6. ด.ญ. พลอยจรัส ปานกำเนิด  ม.2/1  16. ด.ญ. ปุญญิศา รูปโฉม ม.3/2 

7. ด.ช. คุณานนต์ หนูสอน  ม.2/1  17. ด.ญ. โรสดียาน่า หมาดมานัง ม.3/4 
8. ด.ช. ภูธเนศ อาหลี  ม.2/1  18. ด.ช.ธนวัฒน์ ฉายศิริวัฒนา ม.3/4 
9. ด.ช. นิสลุัยมาน สิเดะ  ม.2/2 19. ด.ช. วลาดิเนีย อับดุลเลาะ ม.3/4 
10. ด.ญ. ณิชชา กาญจนบุรพิภพ  ม.2/2 20. นางสาวนิสรีน เจะกา ม.6/6 

 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษ ด้านดนตร ี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นายปรัชญ์  สุทธิ์นวล ม.4/2 8. นายธีร์ธนัตถ์  นิลพันธ์ ม.5/3 

2. นางสาวเกวลิน  โต๊ะดำ ม.4/2 9. นายธนภูมิ    ไชยสวัสดิ์ ม.5/4 

3. นางสาวศศิมา  ศิริมาศ ม.4/3 10. นางสาวปัณฑิตา  สว่างแจ้ง ม.5/4 
4. นางสาวอาทิตา  จอมสุริยะ ม.4/6 11. นายยุทธพิชัย  เยี่ยงยุทธพิชัย ม.6/1 
5. นายวีรภัทร  อดิศักดิ์ภิรมย์ ม.5/1 12. นายอนันตกานต์  ขาวเผือก ม.6/5 
6. นายนนทนันท์  จินตเมฆา ม.5/1 13. นายธนพัฒน์  จุฑามณี ม.6/5 

7. นายนพรุจ  คงแก้ว ม.5/1 14. นายวัชร์นล  จริงจิตร ม.6/6 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
                                         รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษ ด้านนาฏศิลป์ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กหญิงกนกพิชญ์ สัจกุล 2/2 24. นายพัชรพล เเซ่หลิน 5/1 
2. เด็กหญิงจินดาภา แซ่เจน 2/2 25. นางสาวกัณฐิกา ทศานนท์ 5/1 
3. เด็กหญิงซาลาเบีย พืชผล 2/2 26. นางสาวสุพิชฌาย์ ปรีชาหาญ 5/1 
4. เด็กหญิงปุณยนุช แก้วหนู 2/2 27. นางสาวผกาพันธุ์ รังษีสว่าง 5/2 
5. เด็กหญิงเพชรดา ศรีเพชรแก้ว 2/2 28. นางสาวณัฐณิชา ปาละสัน 5/2 
6. เด็กหญิงภัทรศิริ ดาเดะ 2/2 29. นายธีร์ธนัตถ์ นิลพันธ์ 5/3 
7. เด็กหญิงชฎาพร มณีราช 2/3 30. นายกรินทร์ สิกขฤทธิ์ 5/3 
8. เด็กหญิงเบญญาภา บือนา 2/3 31. นายสิรวิชญ์ สุทธิพงศ์ 5/4 
9. เด็กหญิงพิชชาภา ดิษฐพงศ์ภักดี 2/4 32. นายธารทอง คงพรหม 5/4 
10. เด็กหญิงสุนิศา มะลี 2/4 33. นางสาวณัฐสินี เรืองศิริ 5/4 
11. นางสาวณิชารีย์ ตู้เซ่ง 3/1 34. นางสาวพิณวดี รัตนกาญจน์ 5/4 
12. เด็กหญิงญาณิศา อังสุธรรม 3/2 35. นางสาวปัณฑิตา สว่างแจ้ง 5/4 
13. เด็กหญิงปุญญิศา รูปโฉม 3/2 36. นางสาวนนทญา เพชรคง 5/6 
14. เด็กหญิงณิชนันทน์ แสงศรี 3/3 37. นางสาวภัทรนิษฐ์ วิริยะสุข 6/1 
15. เด็กหญิงโซเฟีย ทองคำ 3/3 38. นางสาวพิทยารัตน์ รัตนบุญโณ 6/2 
16. นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีบริรักษ์ 3/4 39. นางสาวศุภนิดา แซ่ลิ่ว 6/3 
17. เด็กหญิงโชติกา แสงเพชร 3/4 40. นางสาวณิชาภัทร ปัจฉิมศิริ 6/3 
18. นางสาวประภาศิริ บุญมากช่วย 4/1 41. นางสาวดัชรี ดิษฐภักดี 6/3 
19. นางสาวจตุรพร เชื้อวงศ์ 4/2 42. นางสาวพรรภษา เรืองรุ่งโรจน ์ 6/4 
20. นางสาวเกวลิน โต๊ะดำ 4/2 43. นางสาวพิชามญช์ุ ไชยสงคราม 6/5 
21. นางสาวปัณฑารีย์ โชติพันธ์ 4/4 44. นางสาวประภัสสร กออวยชัย 6/5 
22. นางสาววรรณวนัช เอกเจริญกุล 4/6 45. นางสาวยมลพร จุลานนท์ 6/6 
23. นางสาวศิศิรา สุขแก้ว 4/6 46. นางสาวสมติานัน ก่อประเสริฐ 6/6 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
                               รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กหญิงอารีน่า  ปาทาน ม.3/1 4. นางสาวอัสรา   สาเก ม.5/2 
2. นายณัฎวี  ชำนาญเพาะ ม.3/4 5. นางสาวอัสนา  สาเก ม.5/5 
3. นางสาวนภัทร   ทิพกองลาด ม.5/1    

 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา(บาสเกตบอล) 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นางสาวอมล ตันติคุปต์ ม.5/5 6. นายอซัรัฟคาน ฮัมดาหลี ม.6/3 
2. นายเมธา เอกเจริญกุล ม.6/1 7. นายกีรติ โภคาสิริสิน ม.6/5 
3. นายณฐวรรธ โพธิ์แก้ว ม.6/1 8. นายอนันตกานต์ ขาวเผือก ม.6/5 
4. นายธราธร รังสฤษฏ์วีระโชติ ม.6/2 9. นายธนพัฒน์ จุฑามณี ม.6/5 
5. นายวุฒิภัทร อินทร์ทองคำ ม.6/3 10. นายวัชร์นล จริงจิตร ม.6/6 

 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา(ฟุตบอล) 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นายอภิสิทธิ์ เย็นจิต ม.4/5 2. นายอรรถกานต์ ดาจิ ม.5/3 

 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษ ด้านพิธีกร 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นางสาวฟิตดาว หีมปอง ม.5/3 6. นางสาวนรกมล หอพัฒนาวุฒิวงศ์ ม.6/2 
2. นายพชรพงษ์ ขวัญนิคม  ม.5/4 7. นายกันตวิชญ์ ผลวัฒนะ  ม.6/4 
3. นางสาวณัฐสินี เรืองศิริ ม.5/4 8. นางสาวศิริธร สมบูรณ์  ม.6/4 
4. นายเวสสาราช ผาแก้ว ม.5/6 9. นางสาวฟารีญา เหมมา  ม.6/4 
5. นางสาวนัชชา ปานยิ่ง ม.6/1 10. นายธนพัฒน์ จุฑามณี ม.6/5 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

แบบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคณะกรรมการนักเรียน               
ประจำปี 2563 - 2564 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชั้น 
1. นายณฐวรรธ  โพธิ์แก้ว  ประธาน  ม.6/1 
2. นายกันตวิชญ์  ผลวัฒนะ  รองประธาน   ม.6/4 
3. นางสาวไอชวารายา  เรทมิฬ รองประธาน ม.6/6 
4. นางสาวณิชกุล  ชาวสวน เลขานุการ ม.6/4 
5. นางสาวสุพิชฌาย์  ปรีชาหาญ ผู้ช่วยเลขานุการ ม.5/1 
6. นางสาวลภัสรดา  แซ่ตัน หัวหน้าเหรัญญิก ม.6/5 
7. นางสาวภัทรนิษฐ์  วิริยะสุข  ผู้ช่วยเหรัญญิก ม.6/1 
8. นางสาวนัชชา  ปานยิ่ง  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.6/1 
9. นางสาวฟารีญา  เหมมา ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.6/4 
10. นางสาววริศรา  มานะ ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.6/5 
11. นางสาวกลอเรีย  อาหมัน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ม.6/1 
12. นางสาวโปร่งฟ้า  แก้วตาทิพย์ ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ ม.6/1 
13. นายชยานันต์  ศรีรัตน์ หัวหน้าฝ่ายสันทนาการ ม.6/2 
14. นางสาวศิริธร  สมบูรณ์  ผู้ช่วยฝ่ายสันทนาการ ม.6/4 
15. นางสาวศุภนิดา  แซ่ลิ่ว ผู้ช่วยฝ่ายสันทนาการ ม.6/3 
16. นายธนพัฒน์  ศิริพันธุ์  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ม.6/1 
17. นางสาวอาริยา  ธรรมา ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ม.6/3 
18. นายปิยะ  ปิอาตู ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ม.5/6 
19. นายปิยวัฒน์  เทพษร หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ ม.6/4 
20. นางสาวนภัทร   ทิพกองลาด  ผู้ช่วยฝ่ายโภชนาการ ม.5/1 
21. นายกฤติน  คุณอารี  หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี ม.6/1 
22. นายรุดฟาน  ไมมะหาด  ผู้ช่วยฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี ม.6/2 
23. นายดนัย  แสงบัวหมัด     ผู้ช่วยฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี ม.6/6 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

แบบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคณะกรรมการนักเรียน               
ประจำปี 2563 - 2564 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชั้น 
24. นายวัชร์นล  จริงจิตร หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ ม.6/6 
25. นายณรงค์รัชช์  หลีเดชดำรงค์  ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่ ม.6/4 
26. นางสาวพิชามญชุ์ ไชยสงคราม ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่ ม.6/5 
27. นางสาวดัชรี  ดิษฐภักดี  หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และปฏิคม ม.6/3 
28. นายเวสสาราช  ผาเเก้ว ผู้ช่วยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และปฏิคม ม.5/6 
29. นางสาวพรรภษา  เรืองรุ่งโรจน์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข ม.6/4 
30. นายธัชกร  เที่ยงบุญกุล ผู้ช่วยฝ่ายสาธารณสุข ม.6/4 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ผ่านระบบออนไลน์) 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นางสาวฟิตดาว หีมปอง  ม. 5/3 5. นางสาวนิสรีน เจะกา  ม. 6/6 
2. นายพีรณัฐ ศรีปาน  ม. 6/2 6. นางสาวอภิชญา ดำรงรักษ์  ม. 6/6 
3. นางสาวดัชรี ดิษฐภักดี  ม. 6/3 7. นางสาวปิยะธิดา บุรุษราษฎร์  ม. 6/6 
4. นางสาวฟาฏิล หะยีอาแว ม. 6/5 8. นางสาวยมลพร จุลานนท์  ม. 6/6 

 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะ ช่วยงานฝ่ายบริหารวิชาการ 
(ส่งแบบติดตามการเรียนการสอนครบ 100% ภาคเรียนที่ 2/2563) 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายอาร์ชวัส  พวงดอกไม้ ม.2/4 9. นายเจียรนัย  บิลหมัด ม.5/4 
2. นายพันธกานต์  รงค์รัตน์ ม.3/1 10. นางสาวธฤษวรรณ  ลิว่คุณูปการ ม.5/5 
3. นายพิทักษ์  ทุนเกิด ม.3/2 11. นางสาวปณิศรา  นิลรัตน์ ม.6/1 
4. เด็กหญิงโซเฟีย  ทองคำ ม.3/3 12. นางสาวนันท์นภัส  งามดุษฎีพร ม.6/2 
5. นายณัฎวี  ชำนาญเพาะ ม.3/4 13. นายวุฒิภัทร  อินทร์ทองคำ ม.6/3 
6. นายกฤตยชญ์  สุกป่าน ม.4/4 14. นางสาวธนิกา  แลนิ ม.6/4 
7. นางสาวอัมมา  สมันเหมือน ม.4/5 15. นางสาวสิริภักดิ์  มาวงศ์ ม.6/5 
8. นายนรวิชญ์  มาลีวัด ม.5/2 16. นางสาวอัซนียาอ์  ศรียาน ม.6/6 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะ ด้านรางวัลแห่งความดีประเภทควบคุมชั้นเรียน (ผ่านระบบออนไลน์) 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายบาซิล  หวังกุหลำ ม.1/1 27. นางสาวมนัสชนก ธรรมชาติ ม.4/3 
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญเลิศ ม.1/1 28. นางสาวสิริวิภา สวัสดีรักษา ม.4/3 
3. เด็กชายกฤตภาส  พัฒนจินดา ม.1/2 29. นายอัซกัส กุลโรจนสิริ ม.4/4 
4. เด็กหญิงญัลวา กิตติชัย    ม.1/3 30. นางสาวภริม บุญเพ่ิม ม.4/4 
5. เด็กหญิงชัมซาย์ เส็นเด ม.1/3 31. นางสาวอัมมา สมันเหมือน  ม.4/5 
6. เด็กหญิงขวัญชนก  ชอสกุล ม.1/4 32. นางสาวณิชารีวรรณ สีสุข ม.4/5 
7. เด็กหญิงซัลมา มู่เก็ม ม.2/1 33. นางสาวสุรัยญา  ลิมานิ ม.4/6 
8. เด็กหญิงชนิกานต์ นนธิ ม.2/1 34. นายนนทนันท์  จินตเมฆา ม.5/1 
9. เด็กหญิงวรัชยา สันมาแอ ม.2/2 35. นางสาวภัคพสุตม์  กันทรากรณ์ ม.5/1 
10. เด็กชายคุณากร จันทร์เมือง ม.2/3 36. นายนรวิชญ์  มาลีวัด ม.5/2 
11. เด็กหญิงพัชร์ณัฎฐ์ จุลกศิลป์ ม.2/3 37. นางสาวนะดา  สะตาปอ ม.5/2 
12. เด็กหญิงชฎาพร มณีราช ม.2/3 38. นายกรินทร์  สิกขฤทธิ์ ม.5/3 
13. เด็กชายอาร์ชวัส  พวงดอกไม้ ม.2/4 39. นางสาวฮัซซูน่า  งะสยัง ม.5/3 
14. เด็กหญิงศตพร  ศรียาเทพ ม.2/4 40. นางสาวณัฐธิดา หวันสมัน ม.5/4 
15. เด็กหญิงพิมพ์ญาณิศ สุดวิไล ม.3/1 41. นางสาวอาดีลา  เจ๊ะและ ม.5/5 
16. นายจอมทัพ จีนลิบ ม.3/1 42. นางสาวเมธาวดี  สุขหรรษา ม.5/5 
17. เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์เทพ ม.3/2 43. นางสาวสุภาวดี สุวรรณโกศัย ม.5/6 
18. นายอุกฤษฎ์ แดงแต้ ม.3/2 44. นางสาวศศิวิมล ชมเชย ม.5/6 
19. เด็กหญิงนูรมุซิลลา หลีเส็น ม.3/3 45. นางสาวกลอเรีย อาหมัน ม.6/1 
20. เด็กหญิงณิชนันทน์ แสงศรี ม.3/3 46. นางสาวนัชชา ปานยิ่ง ม.6/1 
21. เด็กชายวลาดีเนีย  อับดุลเลาะ  ม.3/4 47. นายรุดฟาน  ไมมะหาด ม.6/2 
22. เด็กชายธนวัฒน์  ฉายศิริวัฒนา ม.3/4 48. นายโรสลัน  สันเกาะ ม.6/2 
23. นางสาวจัสมินทร์  แดงหลัง ม.3/4 49. นายวิชญ์พล เหล่าวิวัฒน์เกษม ม.6/3 
24. นายวรภพ  พงษ์พานิช ม.4/1 50. นางสาวอาริยา ธรรมา ม.6/3 
25. นายปรัชญ์ สุทธิ์นวล ม.4/2 51. นางสาวฟารีญา  เหมมา ม.6/4 
26. นางสาวบัซลา เกปัน ม.4/2 52. นางสาวณิชกุล  ชาวสวน ม.6/4 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะ ด้านรางวัลแห่งความดีประเภทควบคุมชั้นเรียนออนไลน์ 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
53. นางสาวยอดฟ้า ชัยยะวิริยะ ม.6/5 55. นายชยพล วงศ์ภูวรักษ์ ม.6/6 
54. นายชาคริต หลงหัน ม.6/5 56. นายกษิดิ์เดช สุทธิพัฒน์อนันต์ ม.6/6 

 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะ ด้านการดูแลความสะอาดห้องเรียนยอดเยี่ยม  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายขวัญเมือง  หล๊ะเลย ม.2/3 20. เด็กหญิงภัทรธิดา  หาดหาย ม.2/3 
2. เด็กชายฐปนวัฒน์  ทองจันทร์ ม.2/3 21. เด็กหญิงมาตา  งะสมัน ม.2/3 
3. เด็กชายณภัทร  อิสรเสรีธรรม ม.2/3 22. เด็กหญิงวธูสิริ  เจริญกิจ ม.2/3 
4. เด็กชายณัฐชพล  คงทน ม.2/3 23. เด็กหญิงอะนิส  เจ๊ะและ ม.2/3 
5. เด็กชายนพธิปัฐวิ์  ธีร์รัตนนุกูล ม.2/3 24. เด็กหญิงอัลวานี  แมะอูมา ม.2/3 
6. เด็กชายนรินทร์ธัช  หิรันย์ณรงค์ ม.2/3 25. เด็กชายธนพงศ ์ จุฑามณี ม.2/5 
7. เด็กชายปณิธิ  ปรีชาวุฒิเดช ม.2/3 26. เด็กชายธฤตวัน  ธัญธาดาพันธ์ ม.2/5 
8. เด็กชายพงศ์ไท  จิตต์พิทักษ์ ม.2/3 27. เด็กชายธิติวุฒิ  วั่นซ้วน ม.2/5 
9. เด็กชายฟารูก  อาแว ม.2/3 28. เด็กชายศีกร  ทองนพคุณ ม.2/5 
10. เด็กชายฟาอีซัน  หะยีมะสาและ ม.2/3 29. เด็กชายอิฟติซัม  หมาดเตี้ย ม.2/5 
11. เด็กชายสิทธิพล  แซ่หลิน ม.2/3 30. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณชัยรบ ม.2/5 
12. เด็กหญิงซาเรีย  สะรี ม.2/3 31. เด็กหญิงพิชญธิดา  สำเภาแก้ว ม.2/5 
13. เด็กหญิงโซเฟีย  ทองคำ ม.2/3 32. เด็กหญิงใฮซิน  คงเส็น ม.2/5 
14. เด็กหญิงณพิชญา  พิริยะเพียรพันธ์ ม.2/3 33. นายกีรติ  โภคาศิริสิน ม.5/5 
15. เด็กหญิงณภัทร  ฮ่อสกุล ม.2/3 34. นายอนันตกานต์  ขาวเผือก ม.5/5 
16. เด็กหญิงณิชนันทน์  แสงศรี ม.2/3 35. นายชาคริต  หลงหัน ม.5/5 
17. เด็กหญิงนภสร  ชูช่วย ม.2/3 36. นายนพดล  มณีโชติ ม.5/5 
18. เด็กหญิงนาตาลี  สองเมือง ม.2/3 37. นายธนพัฒน์  จุฑามณี ม.5/5 
19. เด็กหญิงนูรมุซิลลา  หลีเส็น ม.2/3 38. นายชนวีร์  ชาญวิรวงศ์ ม.5/5 
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รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะ ด้านการดูแลความสะอาดห้องเรียนยอดเยี่ยม  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
39. นายอภิรักษ์  สุวรรณประดิษฐ์ ม.5/5 49. นางสาวยานีดา  ฮะปาน ม.5/5 
40. นางสาวฟาฏิล  หะยีอาแว ม.5/5 50. นางสาวกษมา  เกื้อเส้ง ม.5/5 
41. นางสาวลภัสรดา  แซ่ตัน ม.5/5 51. นางสาวจุฑามาศ  คงสุข ม.5/5 
42. นางสาวฟาติน  มะมิง ม.5/5 52. นางสาวฐิติรตัน์  พิพัฒน์วรสกุล ม.5/5 
43. นางสาวสิริภักดิ ์ มาวงศ์ ม.5/5 53. นางสาวณัจวาย์  เลาะเเม ม.5/5 
44. นางสาวกนิษฐา  โกศัลวิตร์ ม.5/5 54. นางสาวทัศนวรรณ  ปุย ม.5/5 
45. นางสาวพิชามญชุ์ ไชยสงคราม ม.5/5 55. นางสาวนารีมาน  เจะโนะ ม.5/5 
46. นางสาววริศรา  มานะ ม.5/5 56. นางสาวยอดฟ้า  ชัยยะวิริยะ ม.5/5 
47. นางสาวจอมขวัญ  ภมรานนท์ ม.5/5 57. นางสาวอัสนี  ศรีทองเทศ ม.5/5 
48. นางสาวประภัสสร  กออวยชัย ม.5/5  
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