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School Committee
คณะกรรมการสถานศึกษา

Chairmen of PCCST School Committee
ท�าเนียบประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายนำาชัย กฤษณาสกุล
MR.NAMCHAI KRISSANASAKUL

2547-2551

นายจรัญ ภักดีวานิช
MR.JARAN PAKDEEWANICH

2537-2544

นายวรรโณ เวชศาสตร์
MR.WANNO WETCHASART

2551-2555

นายภิญโญ จันทมุณี
MR.PINYO JANTAMUNEE

2544-2549

นายวรรโณ เวชศาสตร์
MR.WANNO WETCHASART

2555-2559

นายสรยุทธ หนูเกื้อ
MR.SORAYUT NOOKUA

2549-ปัจจุบัน

School Administrators of PCCST
ท�าเนียบผู้บริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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ดร.วิชุดา เกตุใหม่ 
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมะแอ หาโส๊ะ 
กรรมก�รผู้แทน อปท.

นายธวัชชัย อรน้อม 
กรรมก�รผู้แทนศิษย์เก่�

นายบุญฤทธิ์ เรืองหิรัญ 
กรรมก�รผู้แทนผู้ปกครอง

พระครูปลัดวรพล ฐิติคุโณ 
กรรมก�รผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นายแก้ว เตี้ยเล็ก 
กรรมก�รผู้แทนครู

นายอะหมาด หลงจิ  
กรรมก�รผู้แทนองค์กรชุมชน

นายยะโกบ หาโส๊ะ 
กรรมก�รผู้แทนองค์กรอิสล�ม

นายสรยุทธ หนูเกื้อ 
กรรมก�รและเลข�นุก�ร 

(ผอ.ร.ร.จ.ภ.สตูล)

นายแอ หลีขาว
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

นางวรรณกร เพ็งเพ็ชร 
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.นัฐดา จิเบ็ญจะ 
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

List of PCCST School Committee

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

29 มีนาคม 2555 - 28 มีนาคม 2559

นายวรรโณ เวชศาสตร ์
ประธ�นกรรมก�ร (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายทวีป แท่นประมูล 
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมศักดิ์ สุทธินนท์  
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ
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นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
รองผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน

นางเพ็ญนภา รัตโนดม
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน
ฝ่�ยบริห�รกิจก�รนักเรียน

นางนิศาชล เอียดดี
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน
ฝ่�ยบริห�รงบประม�ณ

นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน

นางทิพวรรณ  ธังดิน
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน

ฝ่�ยบริห�รวิช�ก�ร

นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
ปฏิบัติหน้�ที่รองผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน

นายวิจิตร นิยมเดชา
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน

ฝ่�ยบริห�รง�นบุคคล

นายปกครอง ธีระกุล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน

ฝ่�ยบริห�รทั่วไป

นายสรยุทธ หนูเกื้อ 
ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน

PCCST Administration Team
ทีมงานบริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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Regional Science School’s Vision, Mission and Objectives

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

วิสัยทัศน	์ เป ็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาส�าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร ์	
	 และวทิยาศาสตร์	ทัง้ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย	ในลกัษณะของโรงเรยีนประจ�า			
	 เพือ่เป็นการกระจายโอกาสให้กบัผูม้คีวามสามารถพเิศษทีม่กีระจายอยูใ่นทกุภมูภิาคของประเทศ		
	 และเพือ่เป็นการเพิม่โอกาสให้กบันกัเรยีนกลุม่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทนุทรพัย์ให้มคีณุภาพทดัเทยีม	
	 กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน�าของนานาชาติ	 ผู ้เรียนมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัยและ	
	 นักประดิษฐ์คิดค้น	 มีสุขภาพพลานามัยที่ด	ี มีคุณธรรมจริยธรรม	 รักการเรียนรู้	 มีความเป็นไทย		
	 มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ	มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
พันธกิจ	 ศึกษาค้นคว้า	 วิจัยพัฒนา	 และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 ทั้งในและต่าง	
	 ประเทศ	 เพื่อด�าเนินการบริหารและจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย	
	 ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในลักษณะของโรงเรียนประจ�า	 ส�าหรับ	
	 นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษด้านคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ในภมูภิาค	เพือ่เป็นการกระจาย	
	 โอกาสให้กบัผูม้คีวามสามารถพเิศษทีม่กีระจายอยูใ่นทกุภมูภิาคของประเทศ	และเพือ่เป็นการเพิม่	
	 โอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์	 ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนผู้มีความ	
	 สามารถพเิศษด้านคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์เหล่านัน้ไปสูค่วามเป็นนกัวจิยั	นกัประดษิฐ์คดิค้น		
	 ด้านคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัย	
	 ชัน้น�าของนานาชาต	ิ (world	 class)	 มจีติวญิญาณมุง่มัน่พฒันาประเทศชาต	ิ มเีจตคตทิีด่ต่ีอเพือ่น	
	 ร่วมโลกและธรรมชาต	ิสามารถสร้างองค์ความรูด้้านคณติศาสตร์	วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้กบั	
	 ประเทศชาตแิละสงัคมไทยในอนาคต	ช่วยพฒันาประเทศชาตใิห้สามารถด�ารงอยูแ่ละแข่งขนัได้ใน	
	 ประชาคมโลก	เป็นสงัคมผูผ้ลติทีม่มีลูค่าเพิม่มากขึน้	สร้างสงัคมแห่งภมูปัิญญาและการเรยีนรู	้สงัคม	
	 แห่งคุณภาพและแข่งขันได้	และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง	มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน
เป้าประสงค	์ อุดมการณ์และเป ้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย		
	 (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)	มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้
	 1.	 เหน็คณุค่าของตนเอง	มวีนิยัในตนเอง	ปฏบิตัติามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา	หรอืศาสนา	
	 	 ที่ตนนับถือ	มีคุณธรรมจริยธรรม	มีบุคลิกภาพที่ดี	และมีความเป็นผู้น�า
	 2.	 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง		
	 	 ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน�าของนานาชาติ
 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย	 นักประดิษฐ์คิดค้น	 และ	
	 	 นกัพฒันาด้านคณติศาสตร์	วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีในระดบัเดยีวกนักบันกัเรยีนโรงเรยีน 
  วิทยาศาสตร์ชั้นน�าของนานาชาติ
 4.	 รักการเรียนรู้	 รักการอ่าน	 รักการเขียน	 รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ	 มีความรอบรู้	 รู้รอบ	
	 	 และสามารถบูรณาการความรู้ได้
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	 5.	 มคีวามรูแ้ละทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างมีประสทิธภิาพ  
  ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน�าของนานาชาติ
 6.	 มีจิตส�านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย	 มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ		
	 	 มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น	 เป็นพลเมืองดี	 ยึดมั่นใน	
	 	 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	 7.	 มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย	 ศิลปวัฒนธรรมไทย	 ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย		
	 	 ตลอดจนอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	มเีจตคตทิีด่ต่ีอเพือ่นร่วมโลกและธรรมชาติ
	 8.	 มจีติมุง่ทีจ่ะท�าประโยชน์และสร้างสิง่ทีด่งีามให้กบัสงัคม	มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม	ต้องการ	
	 	 ตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
	 9.	 มีสุขภาพอนามัยที่ดี	รักการออกก�าลังกาย	รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ

10 Emphases of the Director, Mr.Sorayut Nookua of 

Princess Chulabhorn’s College, Satun

จุดเน้น 10 ประการของ นายสรยุทธ หนูเกื้อ 

ผู้อ�านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

จุดเน้นที่	1	 พัฒนาระบบการบริหารและจัดการสถานศึกษาทั้ง	5	ด้าน	คือ	การบริหารวิชาการ	
	 การบริหารงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล	การบริหารทั่วไป	และการบริหารกิจการนักเรียน
จุดเน้นที่	2	 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล
จุดเน้นที่	3	 พัฒนาด้านคุณธรรม	จริยธรรมแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล	สู่ความเป็นเลิศ
จุดเน้นที่	4	 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน	
	 เป็นรายบุคคล	สู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
จุดเน้นที่	5	 พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและแววความสามารถพิเศษแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล	
	 สู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
จุดเน้นที่	6	 พัฒนาครู	บุคลากรทางการศึกษา	และบุคลากรอื่นๆ	ในสถานศึกษาสู่มืออาชีพ	และได้รับ
	 การยอมรับทั้งในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ
จุดเน้นที่	7	 สร้างเสริมขวัญก�าลังใจแก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จุดเน้นที่	8	 พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	เครือข่ายผู้ปกครอง		สถาบัน
	 การศึกษา	สถาบันวิจัย	และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน�าทั้งในและต่างประเทศ
จุดเน้นที่	9	 พัฒนาอาคารสถานที่	สภาพแวดล้อม	และภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาด	เรียบร้อย	ร่มรื่น
	 และสวยงาม
จุดเน้นที่	10	 สืบสานงานพระราชด�าริ



โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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Curriculum-Academic Development and Progress of 

Princess Chulabhorn’s College, Satun

ความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการ

ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

 พ.ศ.2549
	 -		 พ.ศ.2549	 ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กับ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	12	แห่ง	

 พ.ศ.2551
	 -		 พ.ศ.2551	 ได้รบัการคดัเลอืกจากส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้เป็นโรงเรยีนยกระดบั
คุณภาพการศึกษาดีเด่นของ	สพฐ.	(36	โรงเรียนทั่วประเทศ)
	 -	 พ.ศ.2551	 ได้รบัการคดัเลอืกจากสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(สสวท.)	ให้เป็น	
ศูนย์อบรม	GSP	ของ	สสวท.
	 -		 พ.ศ.2551		 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสองจาก	 สมศ.	 อยู ่ในระดับดีมาก	
ทุกมาตรฐาน	

 พ.ศ.2552
	 -	 พ.ศ.2552	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ประกาศให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคของ	สพฐ.		(12	โรงเรียนทั่วประเทศ)																
	 -		 พ.ศ.2552		 ได้รบัการคดัเลอืกจากส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ให้เป็นโรงเรยีนโครงการ	
Education	Hub	ของ	สพฐ.	(14	โรงเรียนทั่วประเทศ)

	 พ.ศ.2553
	 -	 พ.ศ.2553	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค	(12	โรงเรียนทั่วประเทศ)	เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2553	
	 -		 พ.ศ.2553	 ได้รับการคัดเลือกจากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ให้เป็นโรงเรียน	
มาตรฐานสากลของ	สพฐ.	(500	โรงเรียนทั่วประเทศ)		
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	 -		 พ.ศ.2553	 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	 สตูล	 ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู ่มาตรฐานสากล	
ในปีงบประมาณ	2553	–	2555
	 -		 พ.ศ.2553		 ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั	สตลู	
กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์	ตวนกู	ซัยด์	ปุตรา	รัฐเปอร์ลิส	ประเทศมาเลเซีย

	 พ.ศ.2554
	 -		 พ.ศ.2554		 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
กับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	สตูล

 พ.ศ.2555
	 -		 พ.ศ.2555	 ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั	สตลู	
กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์	FURUKAWA	ประเทศญี่ปุ่น		

	 พ.ศ.2556
	 -		 พ.ศ.2556		 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสาม	 จาก	 สมศ.	 อยู่ในระดับดีมาก		
ทุกตัวบ่งชี้	

 พ.ศ.2557
	 -		 พ.ศ.2557	 ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	และมหาวิทยาลัยทักษิณ	กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	สตูล	
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	ตรัง	และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	นครศรีธรรมราช
 -		 พ.ศ.2557		 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน	ประจ�าปีการศึกษา	2556

 พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน
	 -		 ปีการศึกษา		2549–ปัจจุบัน	 ผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้น	 ม.3	 อยู่ในระดับดีเยี่ยม	 ของประเทศ		
ทุกปีการศึกษา
	 -		 ปีการศึกษา		2549–ปัจจุบัน	 ผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้น	 ม.6	 อยู่ในระดับดีเยี่ยม	 ของประเทศ		
ทุกปีการศึกษา		
		 -		 ปีการศึกษา	2549–ปัจจุบัน	 ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียน		
ชั้น	ม.6	ครบ	100%	ทุกปีการศึกษา



โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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Royal School Award 2013

9
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นายชายธง ชูเรืองสุข
พ.ศ.2546

เด็กหญิงนดา ยีมัสซา
พ.ศ.2555

เด็กชายวิชานนท์ แซ่เจีย
พ.ศ.2547

นางสาวฮานาน สิดิ
พ.ศ.2555

นางสาวปานแก้ว ยักกะพันธ์
พ.ศ.2552

เด็กชายสมาธิ ผิวเหลือง
พ.ศ.2556

Royal Award Students

นักเรียนรางวัลพระราชทาน

เด็กหญิงสุภาวรรณ ตันติหาชัย 
พ.ศ.2542

เด็กหญิงเจนจิรา จันทะมุณี
พ.ศ.2544

นางสาวปิยธิดา สราญฤทธิ์
พ.ศ.2545



โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
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National Academic Olympiad Awards

รางวัลโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ

นายรังสิมันต์  นรารัตน์วงศ์  
ม.6/3

เหรียญเงิน ส�ข�คอมพิวเตอร์
พ.ศ.2551

เด็กชายภัคธร เพียรเดชา  
ม.3/3 

เหรียญทองแดง ส�ข�
ด�ร�ศ�สตร์ ม.ต้น พ.ศ.2554

นายศิริพงศ์  เลื่องฤทธิวุฒิ 
ม.6/3

เหรียญเงิน ส�ข�ชีววิทย�
พ.ศ.2554

นายนัฐวุฒ ิหนูพุ่ม 
ม.6/3

เหรียญทองแดง 
ส�ข�ชีววิทย� พ.ศ.2556

National Students’ Excellent Fair Awards

รางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

ปี รางวัล ผู้แข่งขัน

2551 ชนะเลิศอันดับ	1 	การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 	
ช่วงชั้นที่	4	ระดับชาติ

นายบัญญวัฒน์ 		จักรวาลพิทักษ์			 ม.4/3 	
นายธาดา  หวังธรรมมั่ง			 ม.4/3 	
นายรังสิมันต์ 	นรารัตน์วงศ์			 ม.6/3

2552 รางวัลเหรียญทอง ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร	์
ด้วยโปรแกรม	GSP

นายสิทธินันท์		หิรัญโรจน์ 		 ม.5/3	
นายธนิน 	กองพัฒน์พาณิชย์ 		 ม.5/3

รางวัลเหรียญทอง การเล่านิทาน	(Story	Telling) ด.ญ.บัณฑิตา	วงศ์วานิช			 ม.3/2

รางวัลเหรียญทอง การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

นายณัฐพงษ์		กล้าจริง			 ม.6/1 	
นายชยกร		แคยิหวา			 ม.6/3	
นายติมานนท์		หล่อสุพรรณพร			 ม.6/3

รางวัลเหรียญทอง การใช้โปรแกรมน�าเสนอ	
(Presentation)

น.ส.ชลพินทุ์	ตันสกุล 		 ม.5/3	
นายธาดา		หวังธรรมมั่ง			 ม.5/3	
นายอภินันธ์		สินวิริยะกิจ			 ม.5/2
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ปี รางวัล ผู้แข่งขัน

2552
ต่่อ

รางวัลเหรียญเงิน การพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu	Speech)	ช่วงชั้นที่	3

น.ส.ฮานาน		สิดิ 		 ม.3/1

รางวัลเหรียญเงิน มารยาทไทย	ช่วงชั้นที่	3 ด.ช.ปุญญพัฒน์	แก้วทอง			 ม.2/2	
ด.ญ.พิชญา	โกศิลญวงศ์			 ม.2/2

รางวัลเหรียญทองแดง 	การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	
(E-Book) ช่วงชั้นที่	3

ด.ช.ไพสิฐ		ศิริพันธุ์			 ม.2/3	
ด.ช.ฐิติ		เทพษร			 ม.2/2	
ด.ญ.นัทธมน		เหรียญกิจการ			 ม.2/2

2553 รางวัลเหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ ด.ญ.รจนา		ฮ่องสาย 			 ม.3/3	
ด.ญ.โรวีนา		หมาดบากา			 ม.3/3	
ด.ญ.พิชญา		โกศิลญวงศ์			 ม.3/2

รางวัลเหรียญทอง 	การประกวดมารยาทไทย ด.ช.ปุญญพัฒน์		แก้วทอง 		 ม.3/2	
ด.ญ.พัชรพร		บุญสวาท			 ม.3/2

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว	
ระดับชั้น	ม.1	-	ม.3

ด.ช.สรวิชญ์		พรหมนวล				 ม.2/1

รางวัลเหรียญเงิน โครงงานคอมพิวเตอร	์
ประเภทซอฟต์แวร์	ระดับชั้น	ม.4	-	ม.6

นายธาดา		หวังธรรมมั่ง			 ม.6/3	
น.ส.วรรณิตา		ตอแลมา			 ม.5/2	
นายวงศธร	ตระการกิจนุกูล			 ม.4/3

รางวัลเหรียญทองแดง อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร	์
ระดับชั้น	ม.1	-	ม.3

ด.ญ.สุธิตา		ศานนิกรภาพ			 ม.3/3	
ด.ญ.ญานิกา		ยุทธยศ			 ม.3/1	
ด.ช.วรพงศ์		พรหมแก้ว			 ม.3/1

2554 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว	
ระดับชั้น	ม.1	-	ม.3

ด.ช.สรวิชญ์		พรหมนวล			 ม.3/1	

รางวัลเหรียญเงิน 	Multi	Skills	Competition	
ระดับชั้น	ม.4	-	ม.6

นายสุทธิรักษ์		สันง๊ะ			 ม.6/3

รางวัลเหรียญเงิน โครงงานคุณธรรม	
ระดับชั้น	ม.1	-	ม.3

ด.ญ.โกญจนาท		จิตปาโล			 ม.2/1	
ด.ญ.พิมพ์ลภัส		สีชมภู			 ม.2/1	
ด.ญ.รุ่งนภา		หอมขาว			 ม.2/1	
ด.ญ.ตรีลักษณ์		ธรรมดี			 ม.2/4	
ด.ญ.นวพร		ศรีเอียด			 ม.2/4

รางวัลเหรียญทองแดง 	การใช้โปรแกรม	GSP	
ระดับชั้น	ม.1	-	ม.3

ด.ช.ภัคธร		เพียรเดชา			 ม.3/3	
ด.ช.จิราวัฒน์		นัยกองศิริ			 ม.3/3
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ปี รางวัล ผู้แข่งขัน

2555 รางวัลเหรียญทอง ภาพยนตร์สั้น 	
ระดับชั้น	ม.4	-	ม.6

นายรามิล		เชาว์พาณิชย์เจริญ			 ม.5/4	
น.ส.ชุติกาญจน์		ถิ่นมาส			 ม.5/4	
น.ส.พิริยา		อนันตชัยวณิช			 ม.5/4	
น.ส.วรธิดา		แสงโชติ			 ม.5/3	
นายฐิติ		เทพษร		 ม.5/2

รางวัลเหรียญเงิน 	การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม	GSP	ระดับชั้น	ม.4	-	ม.6

นายวีรภัทร		รัตนชัดเจน			 ม.6/3	
นายภัคธร		เพียรเดชา			 ม.4/2

รางวัลเหรียญทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร์ 	
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น	ม.1	-	ม.3

นายกิติพัฒน์		กัญจาจิโรจน์			 ม.3/4	
นายพรรษชล		ชุมชาติ			 ม.3/4	
นายสุรชาติ		อักษรชื่น			 ม.3/4

รางวัลเหรียญทองแดง 	สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 	
ระดับชั้น	ม.1	-	ม.3

นายชัยวุฒิ		นาคสง่า			 ม.3/4	
น.ส.ณิชกานต์		ทัพชัยยุทธ			 ม.3/4

รางวัลเหรียญทองแดง 	ตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับชั้น	ม.1	-	ม.3

น.ส.ฌามิญช์		ชูวิริทธิ์พล			 ม.3/2	
ด.ญ.ปาลิตา		ศรีริภาพ		 ม.3/2

2556 รางวัลเหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร	์
ระดับชั้น	ม.4	-	ม.6

น.ส.พิชญ์สินี		ไหลพรรณงาม			 ม.5/1	
น.ส.วิยดา		บุญรัตน์			 ม.5/1	
น.ส.สุชาดา		เจนกุลประสูตร			 ม.5/1

รางวัลเหรียญทอง ภาพยนตร์สั้น		
ระดับชั้น	ม.1	-	ม.6

นายชัยวัฒน์		ดีนนุ้ย			 ม.4/6	
น.ส.เบญจวรรณ		เพชรสังข์	 ม.5/2	
น.ส.รวินันท์		ตันติวุฒิพงศ์			 ม.5/2	
น.ส.เสาวลักษณ์		บัวพูล		 ม.5/3	
นายอิรฟาน		ปะดุกา			 ม.5/6

รางวัลเหรียญเงิน โครงงานคณิตศาสตร	์
ระดับชั้น	ม.1	-	ม.3

ด.ญ.กนกกฤษณ์		แก้ววิจิตร์			 ม.2/1	
ด.ญ.ปาลิตา		กังแฮ			 ม.2/1	
ด.ญ.ภคพร		ปริชาตินนท์			 ม.2/1

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม	GSP	ระดับชั้น	ม.4	-	ม.6

นายปริญญา		แก้วกุล			 ม.5/1	
นายณัฐนันท์		มาสินธุ์			 ม.5/1

รางวัลเหรียญเงิน การสร้าง	Webpage 	
ประเภท	Text	Editor	ระดับชั้น	ม.4	-	ม.6

น.ส.ถุงเพชร		ทิมเปีย			 ม.5/2	
นายธรรมรัตน์		สังขจินดา			 ม.5/5

รางวัลเหรียญเงิน ตอบปัญหาสุขศึกษา	
และพลศึกษา	ระดับชั้น	ม.1	-	ม.3

ด.ช.ฟารุต		ตอแลมา			 ม.3/3	
ด.ญ.เคียงชนก		ยะโกบ			 ม.3/3

รางวัลเหรียญเงิน วาดภาพลายเส้น	ระดับชั้น	ม.1	-	ม.3 ด.ญ.ปริยวาท		พรหมน�้าด�า			 ม.3/1
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AFS and Other Overseas Scholarship Students

นักเรียนทุนเยาวชน AFS และทุนต่างประเทศ

ล�าดับที่ ชื่อ-สกุล ประเทศ

1 นางสาวพจนีย์ 	กาฬปักษ์ อาร์เจนติน่า	(2541-2542)

2 นางสาววิชุตา 	แซ่เจีย สหรัฐอเมริกา	(2542-2543)

3 นางสาวกนกกานต์ 	สุขสง นอร์เวย์	(2543-2544)

4 นางสาวนริศรา 	ติณรัตน์ สหรัฐอเมริกา	(2544-2545)

5 นายทินวัฒน์ 	สุขสง สหรัฐอเมริกา	(2545-2546)

6 นางสาวนริศรา		ศรีปาน สหรัฐอเมริกา	(2546-2547)

7 นางสาวอัสมา 	ง๊ะสมัน สหรัฐอเมริกา	(2547-2548)

8 นางสาวอัครมณี 	แซ่จั่น จีน	(2548)

9 นายศิปปชัย 	กุลนุวงศ์ สหรัฐอเมริกา	(2548-2549)

10 นางสาวภัศพร 	รัตนอมรางกูร สหรัฐอเมริกา	(2549-2550)

11 นางสาวปานแก้ว 	ยักกะพันธ์ อาร์เจนติน่า	(2550-2551)

12 นางสาวตัสนีม 	พิมพ์ประพันธ์ ญี่ปุ่น	(2550)

13 นางสาวโรสลีน่า 	สุมาลี สหรัฐอเมริกา	(2550-2551)

14 นายสุทธิรักษ์ 	สันง๊ะ สหรัฐอเมริกา	(2551-2552)

15 นายปธานิน 	ปาณะศรี สหรัฐอเมริกา	(2552-2553)

16 นายมูฮ�าหมัดอัฟนัน 	แวดอเล๊าะ สหรัฐอเมริกา	(2552-2553)

17 นางสาวโรสลีน่า		สุมาลี ออสเตรเลีย	(2552)

18 นายรังสิมันต์ 	เพ็ชรวิโรจน์ ปารากวัย	(2553-2554)

19 นางสาวรุ่งทิวา 	ชีพสฤษดิพงศ์ สหรัฐอเมริกา	(2553-2554)

20 นางสาวปิยาภรณ์ 	แก้วมณีโปรด สหรัฐอเมริกา	(2553-2554)

21 นางสาวอัยดา 	หะยีบากา สหรัฐอเมริกา	(2553-2554)

22 นางสาวอวัสดา 		บินนิโซะ สหรัฐอเมริกา	(2553-2554)

23 นายวศิน		รุ่งนิธิไพบูลย์ สหรัฐอเมริกา	(2554-2555)

24 เด็กชายจิรวัฒน์ 	จันทร์รักษ์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้	(2554-2555)

25 นางสาวศิวนาถ 	โปษยาอนุวัตร์ สหรัฐอเมริกา	(2554-2555)



โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)

15

ล�าดับที่ ชื่อ-สกุล ประเทศ

26 นางสาววรรณิตา 	ตอแลมา อิตาลี (2554-2555)

27 นางสาวฮานาน 	สิดิ ญี่ปุ่น (2554) 

28 เด็กหญิงอัจฉราวดี		รัชตเศรษฐ์ สหรัฐอเมริกา	(2555)

29 นายอิรฟาน		ปะดุกา สหรัฐอเมริกา	(2555-2556)

30 เด็กหญิงบัวบูชา		เต็มแก้ว สหรัฐอเมริกา	(2556)

31 นางสาววรนิษฐา		ยังมี สหรัฐอเมริกา	(2556)

32 นางสาวชมพูนุช		ชูเลื่อน ญี่ปุ่น	(2556)

33 นางสาวพิริยา		อนันตชัยวณิช ญี่ปุ่น	(2556)

34 นางสาวอุบลวรรณ		ณ	อุบล ญี่ปุ่น	(2556)

35 นางสาวณัฐธิดา		ทองในเมือง ญี่ปุ่น	(2556)

36 นางสาวอัจฉราวดี		รัชตเศรษฐ์ ญี่ปุ่น	(2556)

37 นางสาวภาณินนุช		รัตนะ ญี่ปุ่น	(2556)

38 นางสาวชวัลนุช		ล�าโป ญี่ปุ่น	(2556)

39 นางสาวณัฐชาญ์		สุภาพ สหรัฐอเมริกา	(2556-2557)

40 นางสาวเจนจิรา		จารุสาร ปานามา	(2556-2557)

41 นางสาวอานาตี		ม่าเหล็ม สหรัฐอเมริกา	(2556-2557)

42 เด็กหญิงรุจรวี		จันทร์ละออง ออสเตรเลีย	(2556)

43 นายภัคธร		เพียรเดชา ญี่ปุ่น	(2557)

44 นายปริญญา		แก้วกุล ญี่ปุ่น	(2557)

45 เด็กหญิงกัณฐิกา		แซะอาหล�า ญี่ปุ่น	(2557)

46 นางสาวจิรภิญญา		มณีจันทร์ อังกฤษ	(2557)

47 เด็กหญิงชนกนันท์		เทพบุตร อังกฤษ	(2557)

48 เด็กหญิงจิรัชญา	ศรีชุม อังกฤษ	(2557)

49 นางสาวบัวบูชา		เต็มแก้ว ออสเตรเลีย	(2557)

50 นางสาวชวัลนุช		ล�าโป ฟิลิปปินส์	(2557-2558)

51 นางสาวชนานางค์		พรหมแก้ว เม็กซิโก	(2557-2558)

52 นางสาวณัฏฐณิชา	ปริธัญ สหรัฐอเมริกา	(2557-2558)
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ปี รางวัล ผู้แข่งขัน/ประกวด

2549 เยาวชนดีเด่น	สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย	
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นางสาวอัครมณี		แซ่จั่น 

ทุนมูลนิธิกาตาร์	ตัวแทนคณะเด็กไทยเข้าร่วมชมการแข่งขัน	
กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่	15	ประเทศกาตาร์

เด็กหญิงโรสลีน่า		สุมาลี 

2551 เหรียญทองแดง	การพัฒนาเว็บด้วย OPENSOURCE	SOFT-
WARE	สาขาคณิตศาสตร์	จัดโดย	สสวท.

นายเมธา		หวังธรรมมั่ง
นายรังสิมันต์		นรารัตน์วงศ์
นายปริญญา		ปานเล่ห์

2552 ทุนอุดหนุนการวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 
โดย	สสวท.

นางสาวศุกร์ธิดา		หลีเดชด�ารงค์
นางสาวมธุชารี		โต๊ะยิ

2553 เหรียญทองแดง	GSP	จัดโดย	สสวท.  นายกิตติคุณ		ซึ้งหฤทัย
นายบัญญวัฒน์		จักรวาลพิทักษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	การแข่งขัน
MWITS	Young	Physicists’Tournament	2010 

นายอยุวัฒน์		วรรณโร
นายบัญญวัฒน์		จักรวาลพิทักษ์
นางสาววลัยภรณ์		คงค�าสวน

2554 ตัวแทน	AFS	ประเทศไทย	ประชุมที่อเมริกา นายสุทธิรักษ์		สันง๊ะ

เหรียญทองแดง	GSP	จัดโดย	สสวท.  เด็กชายจิราวัฒน์		นัยกองศิริ
เด็กชายภัคธร		เพียรเดชา

2555 รองชนะเลิศแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ	(Impromptu	Speech)	
จัดโดย	สถาบันภาษาอังกฤษ	สพฐ. 

นางสาวฮานาน		สิดิ	

2556 เหรียญทองแดง	GSP	จัดโดย	สสวท. นายภัคธร		เพียรเดชา
นายณัฐนันท์		มาสินธุ์

ปี รางวัล ผู้แข่งขัน/ประกวด

2556 เหรียญทองแดง	 การทดสอบแก้โจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์	
และคณิตศาสตร์ ณ	โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์	รัฐยะโฮร์ 
ประเทศมาเลเซีย (มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	บรูไน	ฮ่องกง	ไทย)

นายอิลเลียส		คลานุรักษ์ 

เหรียญทองแดง	การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชน	ณ	
โรงเรยีนวทิยาศาสตรม์วัร์	รฐัยะโฮร์	ประเทศมาเลเซยี (มาเลเซยี	
อินโดนีเซีย	บรูไน	ฮ่องกง	ไทย)

นางสาววรรลิยา		วิไลลักษณ์

ชนะเลิศ	เหรียญทอง	การแสดงทางวัฒนธรรม (การร�ามโนราห์)		
ณ	 โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์  รัฐยะโฮร์	 ประเทศมาเลเซีย	
(มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	บรูไน	ฮ่องกง	ไทย)

เด็กหญิงสุทธิดา		ชูเลื่อน 
เด็กหญิงบัวบูชา		เต็มแก้ว
เด็กหญิงสริตา		ปิ่นแก้ว

Other National Awards

รางวัลระดับชาติอื่น ๆ

International Awards

รางวัลระดับนานาชาติ
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Government Teachers Academic Standing : Senior Teachers

 ข้าราชการครู อันดับ คศ.3 วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ

นายปัญญา  ขนุฤทธิแ์ก้ว	รองผูอ้�านวยการโรงเรยีน	อนมุตั ิพ.ศ.2551
ผลงานทางวชิาการ	:	การจดัท�าแผนปฏบิตักิารประจ�าปีตามความคาดหวงั	

ของผูป้กครองต่อการพฒันาคณุภาพนกัเรยีน	โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั	

สตูล

นายสมพร ทิศเมือง		รองผู้อ�านวยการโรงเรียน		อนมุตั ิพ.ศ.2556
ผลงานทางวชิาการ	:	การประเมนิโครงการพฒันาระบบการดแูลช่วยเหลอื		

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	 สตูล	 โดยใช้กลยุทธ์	 Home	 In	

School	ปีการศึกษา	2553-2554

นายอนัน จันทรัตน	์	ครู		อนมุตั ิพ.ศ.2555
ผลงานทางวชิาการ	:	ผลการใช้เอกสารประกอบการเรยีนวชิาคณติศาสตร์	

เรื่อง	ทฤษฎีจ�านวนเบื้องต้น	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	โรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย	สตูล

นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด		ครู		อนมุตั ิพ.ศ.2556
ผลงานทางวชิาการ :	การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใช้วธิกีาร

สอน	4	MAT	ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ	เทคนิคจิ๊กซอว์	กรณีศึกษาของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	สตูล
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A very high level of the achievement for every indicator in the third 

round of external quality assessment by ONESQA (2011-2015)

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) จาก สมศ.

ดีมาก ทุกตัวบ่งชี้

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษา)

น�้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ที่	1	ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.76 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่	2	ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.88 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่	3	ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.93 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่	4	ผู้เรียนคิดเป็น	ท�าเป็น 10.00 9.90 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่	5	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 16.96 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่	6	ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส�าคัญ

10.00 10.00 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่	7	ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา

5.00 5.00 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่	8	พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถาน
ศึกษาและต้นสังกัด

5.00 4.92 ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้ที่	9	ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา	ปณิธาน/วิสัยทัศน์	
พันธกิจ	และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

5.00 5.00 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่	10	ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

5.00 5.00 ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งชี้ที่	11	ผลการด�าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา

5.00 5.00 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่	12	ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน	รักษามาตรฐาน	และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

5.00 5.00 ดีมาก

รวมคะแนน 100.00 96.35 ดีมาก
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O-NET Mean Scores
M.3 Students Academic Year 2013

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2556

วิชา ระดับประเทศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วิทยาศาสตร์ 37.95 60.16

คณิตศาสตร์ 25.45 48.84

ภาษาอังกฤษ 30.35 44.58

ภาษาไทย 44.25 59.52

สังคมศึกษาฯ 39.37 54.18

สุขศึกษาฯ 58.30 68.64

ศิลปะ 43.65 54.13

การงานอาชีพฯ 44.46 59.43

           

คะแนนเฉลี่ยโอเน็ตของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (องค์การมหาชน) 

20 มีนาคม 2557



20

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556

วิชา ระดับประเทศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วิทยาศาสตร์ 30.48 39.91

คณิตศาสตร์ 20.48 39.58

ภาษาอังกฤษ 25.35 32.56

ภาษาไทย 49.26 65.75

สังคมศึกษาฯ 33.02 42.29

สุขศึกษาฯ 62.03 73.20

ศิลปะ 29.00 34.95

การงานอาชีพฯ 49.98 60.05

                 

คะแนนเฉลี่ยโอเน็ตของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (องค์การมหาชน) 

28 มีนาคม 2557

O-NET Mean Scores
M.6 Students Academic Year 2013
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O-NET  Mean Scores
M.3 Students Academic Year 2013

Top 10 Schools of Secondary Education Service Area Office 16 (Songkhla – Satun)

คะแนนเฉลี่ย O-NET

ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2556

10 อันดับของโรงเรียนในสังกัด สพม.16 (สงขลา-สตูล)

อันดับ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 56.19

2 หาดใหญ่วิทยาลัย 54.30

3 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 51.18

4 มหาวชิราวุธ	จังหวัดสงขลา 50.60

5 วรนารีเฉลิม	จังหวัดสงขลา 45.43

6 หาดใหญ่วิทยาลัย	2 44.63

7 พิมานพิทยาสรรค์ 43.75

8 ก�าแพงวิทยา 41.75

9 นวมินทราชูทิศ	ทักษิณ 41.71

10 บางกล�่าวิทยา	รัชมังคลาภิเษก 41.67

	 ที่มา	:	กลุ่มนิเทศฯ	สพม.16
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O-NET  Mean Scores
M.6 Students Academic Year 2013

Top 10 Schools of Secondary Education Service Area Office 16 (Songkhla – Satun)

คะแนนเฉลี่ย O-NET

ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556

10 อันดับของโรงเรียนในสังกัด สพม.16 (สงขลา-สตูล)

อันดับ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

1 หาดใหญ่วิทยาลัย 50.38

2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 48.54

3 มหาวชิราวุธ	จังหวัดสงขลา 45.83

4 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 45.05

5 หาดใหญ่วิทยาลัย	2 41.80

6 วรนารีเฉลิม	จังหวัดสงขลา 40.41

7 พิมานพิทยาสรรค์ 38.71

8 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 38.65

9 กระแสสินธุ์วิทยา 38.40

10 หาดใหญ่พิทยาคม 37.27

	 ที่มา	:	กลุ่มนิเทศฯ	สพม.16



โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)

23

University Admission Test Results

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

( โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค )

สรุปผลการศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556

คณะแพทยศาสตร์และสุขภาพ 25.46 %

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 21.82 %

คณะวิทยาศาสตร์ 17.27 %

คณะอื่น ๆ 35.45 %

			 ที่มา : งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ
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Academic Olympiad 2013 : Camp 1

A total of 121 PCCST students passed tests and trained on the project

“The 14th Promotion of Academic Olympiad and Development of

 Science Education 2013 : Camp 1”

โอลิมปิกวิชาการ ประจ�าปี 2556 ค่าย 1

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จ�านวน 121 คน ผ่านการสอบคัดเลือก

เพื่อเข้าอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา 

ครั้งที่ 14 ค่าย 1  ประจ�าปี พ.ศ.2556 จ�านวน 7 สาขา ดังนี้

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 17 คน

1.	เด็กหญิงพัทธนันท์ 	คณานุรักษ์ ม.2/1 10.	นายประเสริฐ 		ดาฮาเก็ง ม.5/1

2.	นายพิชเยศ 		พัชโรภาส ม.3/5 11.	นายวุฒิชน 		อักโขสุวรรณ ม.5/1

3.	นายอธิวัฒน์ 		แดงเอียด ม.3/5 12.	นางสาวณัฏฐิกา 		เจิมขวัญ ม.5/4

4.	นางสาวปณิตา 		ตาวาโต ม.4/1 13.	นางสาวมนัสนันท์ 		มณีวิทย์  ม.5/5

5.	นางสาวรักษิณา 		ยงสุวรรณกุล ม.4/1 14.	นายธีธัช 		จรัสภิญโญวงศ์ ม.5/5

6.	นางสาวลลิตา 		อภิสรพาณิชย์ ม.4/1 15.	นางสาวพิชามญช์ 	เกียรติธนภูษิต ม.5/5	(ขยายผล)

7.	นางสาวพิชชาภา 		ตรียงค์ ม.5/1 16.	นายเปศล 		ปฏิมินทร์  ม.5/6

8.	นางสาวสุชาดา 		เจนกุลประสูตร ม.5/1 17.	นายยศกร 		หมวกเปี๊ยะ ม.5/6

9.	นายณัฐนันท์ 		มาสินธุ์ ม.5/1    

สาขาวิชาฟิสิกส์ 25 คน

1.	เด็กชายสมาธิ 		ผิวเหลือง ม.3/3 14.	นายณัฐวร 		เกียรติขจรเดช ม.4/6

2.	เด็กชายจิรสิทธิ์ 		บูรณถาวรสม ม.3/5 15.	นายธัญเดช 		ลือกิจนา    ม.4/6

3.	เด็กหญิงวิศัลยา 		วิไลรัตน์ ม.3/5 16.	นางสาวจันจิรา 		ต�าภู ม.4/6

4.	เด็กหญิงมัญชรี 		เส็นบัตร ม.3/5 17.	นายณรงค์เดช 		บัวแก้ว ม.4/6

5.	เด็กหญิงกุลวรรณ 		หิรัญชุฬหะ ม.3/5 18.	นายปริญญา 		แก้วกุล ม.5/1

6.	นายอัมมาร์ 		มานะกล้า      ม.4/1 19.	นายปริญญา 		แก้วกุล ม.5/1	(ขยายผล)

7.	นายอัมมาร์ 		มานะกล้า ม.4/1	(ขยายผล) 20.	นายคทาวุธ 		อินทยาวงศ์ ม.5/1

8.	นายรัตภูมิ 		นพพัตร ม.4/1 21.	นายณัฐนันท์ 		มาสินธุ์ ม.5/1

9.	นายสุทธิภาคย์ 		จุลานุพันธ์ ม.4/1 22.	นายเมธัส 		รุ่งวิชานิวัฒน์  ม.5/1

10.	นายณัฐนันท์ 		สุขป่าน     ม.4/1 23.	นายจีฮาน 	ปากบารา ม.5/3

11.	เด็กหญิงไอรดา 		ตรียงค์ ม.4/2 24.	นางสาวพิชามญช์ 	เกียรติธนภูษิต ม.5/5

12.	นายณัฐสิทธิ์ 		แววสุวรรณ ม.4/3 25.	นายยศกร 		หมวกเปี๊ยะ ม.5/6

13.	นายโชติพงศ์ 		ซียง ม.4/6    
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สาขาวิชาเคมี 8 คน

1.	นางสาวฉัตรวีร์ 		ภัทราภินันท์ ม.4/1 5.	นางสาวศศินา 		แซะล�ามา ม.5/4

2.	นายสุทธิภาคย์ 		จุลานุพันธ์ ม.4/1 6.	นายธีธัช 		จรัสภิญโญวงศ์ ม.5/5

3.	นางสาวอัจฉรา 		ศรีมะหันรวย ม.4/5 7.	นางสาวโยษิตา 		วัฒยากร ม.5/5

4.	นางสาวกวินทิพย์ 		ภักดี ม.5/3 8.	นางสาวจุติพร 		ช�านาญ          ม.5/5

สาขาวิชาชีววิทยา 22 คน

1.	นางสาวนดา 		ยีมัสซา ม.4/1 12.	นางสาวนริศา 		เหมาะทอง ม.5/2

2.	นายชัยปวีณ 		อ่อนเรือง          ม.4/3 13.	นายวรภัทร 		ทุมพร ม.5/2

3.	นางสาวนูรีซะห์ 		สือรี ม.4/3 14.	นางสาวแพรวรรณ 		จันทร์ประทีป ม.5/2

4.	นางสาวฟารีดา 		ขาวเขาใคร ม.4/4 15.	นางสาวรวินันท์ 		ตันติวุฒิพงศ์ ม.5/2

5.	นายภัทรพล 		ขจรศรีพิทักษ์ ม.4/4 16.	นางสาวณัฐชยา 		รักแป้น ม.5/2

6.	นายชัยวุฒิ 		นาคสง่า ม.4/4 17.	นางสาวกัญญารัตน์ 		ปราณจันทร์ ม.5/2	(ขยายผล)

7.	นางสาวพิชชาพร	 	แก้วนุรัชดาสร ม.4/5 18.	นายปานนนท์ 		นิลรัตน์ ม.5/4

8.	นายนิติธร 		สุกใส ม.4/5 19.	นางสาวกนกวรรณ 		โมรายันต์ ม.5/5

9.	นางสาวปิยนุช 		สุขจุล ม.5/1 20.	นายสิงหา 		ช่างศิริวัฒนา ม.5/6

10.	นายกฤตภาส			สุวรรณมณี ม.5/1 21.	นายธาวิน 		สังข์ศิริ ม.6/3

11.	นางสาวพิชญ์สินี 		ไหลพรรณงาม ม.5/1 22.	นางสาวนภัสสร 		ตันสกุล ม.6/3

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น 14 คน

1.	เด็กชายธนภัทร 		สัมพันธรัตน์ ม.2/1 8.	เด็กชายธนพัทธ์ 		อุทัยรังษี ม.2/3

2.	เด็กชายภูวฉัตร 		ขยันดี ม.2/1 9.	เด็กหญิงศลิดา 		ชูพงศ์ ม.2/3

3.	เด็กหญิงณัฎฐ์นรี 		นราวุฒิพันธ์ ม.2/1 10.	เด็กชายพศวัต 		ทองกาวแก้ว ม.2/4

4.	เด็กหญิงปาลิตา		กังแฮ ม.2/1 11.	เด็กหญิงชุติกาญจน์ 		บุญเกื้อ ม.2/4

5.	เด็กหญิงภคพร 		ปริชาตินนท์ ม.2/1 12.	เด็กชายพงศกร 		เยาวพันธุ์กุล ม.3/2

6.	เด็กหญิงศศิธร 		ปุ่นอักษรชัย ม.2/1 13.	นายรวีวัฒน์ 		ส�าเภานิล ม.3/2

7.	เด็กหญิงกาญจนา 		สุวาหล�า ม.2/2 14.	เด็กชายพชรพล 		อโศกสกุล ม.3/3

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย 8 คน

1.	เด็กหญิงวิศัลยา 		วิไลรัตน์ ม.3/5 5.	นางสาวนัทธมน 		คุมภะสาโน ม.4/1

2.	นายฟิกกรี 		ตาเดอิน ม.3/5 6.	นายชัยวุฒิ 		นาคสง่า ม.4/4

3.	เด็กชายอภิสิทธิ์  		วงศ์ชวลิต ม.3/5 7.	นางสาวตรีลักษณ์ 		ธรรมดี ม.4/5

4.	นางสาวนวพร 		ศรีเอียด ม.4/1 8.	นายสรวิชญ์ 		พรหมนวล ม.5/1
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์27 คน

1.	เด็กชายฟารุต 		ตอแลมา ม.3/3 15.	นายทรินทร 		อินทร์จันทร์ ม.5/2

2.	เด็กหญิงภัทราภรณ์ 		เผ่าจินดา ม.3/3 16.	นายภัคธร 		เพียรเดชา ม.5/2

3.	เด็กชายศุภพันธ์ 		สือนิ ม.3/3 17.	นางสาวถุงเพชร 		ทิมเปีย ม.5/2

4.	เด็กชายทรงวุฒิ 		แซ่อื้อ ม.3/3 18.	นางสาวชนานันท์ 	ขุนจันทร์ ม.5/3

5.	เด็กหญิงเพ็ญนภา 		สงขินี ม.3/4 19.	นายชัชพิมุข 		หอมชะเอม ม.5/3

6.	นางสาวธนพร 		เรืองหิรัญ ม.4/1 20.	นางสาวปริชญา 		บ�ารุงเสนา ม.5/4

7.	นายศักดิพัฒน์		วัฒนไทย ม.4/1 21.	นางสาวกุนดาลินี 		อินทรปรีชา          ม.5/5

8.	นายเมธาสิทธิ์ 		บุญยิ่ง ม.4/2 22.	นางสาวภัทราวดี		ชุมดี ม.5/5

9.	นายศุภกร 		ชวนวัฒนา ม.4/3 23.	นายธรรมรัตน์ 		สังขจินดา ม.5/5

10.	นางสาวเบญญาภา 	ลาภาพงศ์ ม.5/2 24.	นายรัฐชนนท์ 		นิธิกรจิรวัฒน์ ม.5/6

11.	นางสาวแพรวรรณ 	จันทร์ประทีป ม.5/2 25.	นายฟุรกอน 		อุเซ่ง ม.5/6

12.	นางสาวบิลกิสย์ 		เด็นเบ็น ม.5/2 26.	นายชรินทร์ 		เอี้ยวซิโป ม.5/6

13.	นางสาวฟารินดา 		สือรี ม.5/2 27.	นายเสฎฐวุฒิ 		เหล่าที ม.5/6

14.	นายกันตพล 		มานิช ม.5/2

รางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

2013 Thai National Academic Awards

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จ�านวน 18 คน ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง  

5 เหรียญเงิน จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 7 รายการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 

ระดับชาต ิ18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี

เหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-6
1.	นางสาวพิชญ์สินี		ไหลพรรณงาม	 ม.5/1
2.	นางสาววิยดา		บุญรัตน์						 ม.5/1
3.	นางสาวสุชาดา		เจนกุลประสูตร				ม.5/1

เหรียญทอง  ภาพยนตร์สั้น ม.1-6 
1.	นายชัยวัฒน์			ดีนนุ้ย			 ม.4/6
2.	นางสาวเบญจวรรณ		เพชรสังข์		 ม.5/2
3.	นางสาวรวินันท์		ตันติวุฒิพงศ์			 ม.5/2
4.	นางสาวเสาวลักษณ์		บัวพูล				 ม.5/3
5.	นายอิรฟาน		ปะดุกา				 ม.5/6
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เหรียญเงิน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-3
1.	เด็กหญิงกนกกฤษณ์		แก้ววิจิตร		ม.2/1

2.	เด็กหญิงปาลิตา		กังแฮ		 	ม.2/1

3.	เด็กหญิงภคพร		ปริชาตินนท์	 	ม.2/1

เหรียญเงิน สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์

โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-6
1.	นายปริญญา		แก้วกุล			ม.5/1

2.	นายณัฐนันท์		มาสินธุ์			ม.5/1							

เหรียญเงิน การสร้าง Webpage

ประเภท Text Editor ม.4-6
1.	นางสาวถุงเพชร			ทิมเปีย		 ม.5/2

2.	นายธรรมรัตน์			สังขจินดา	 ม.5/5

เหรียญเงิน ตอบปัญหาสุขศึกษา

และพลศึกษา ม.1-3
1.	เด็กชายฟารุต		ตอแลมา			 ม.3/3

2.	เด็กหญิงเคียงชนก		ยะโกบ			 ม.3/3

เหรียญเงิน วาดภาพลายเส้น ม.1-3 
1.	เด็กหญิงปริยวาท		พรหมน�้าด�า			ม.3/1
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2. โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนและครผููส้อน โครงการ Education Hub 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

3. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูน้กัเรยีนในโครงการ Education Hub (Student Exchange Programme 
2013) กับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์ ปุตรา รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ณ โรงเรียน 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ในระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556

2013 Academic Activities by The Education Hub Project

กิจกรรมทางวิชาการของโครงการ Education Hub ปีการศึกษา 2556

1. โครงการศกึษาดงูาน ณ ประเทศฮ่องกง ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/6 โครงการ Education Hub 
ประจ�าปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 17-22 มีนาคม 2556
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4. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp 2013) ของนักเรียนในโครงการ Education Hub  
ณ กะหลิมรีสอร์ท ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2556

6.  โครงการสอนเสรมิด้านวชิาการเพือ่ปรบัความรูพ้ืน้ฐานส�าหรบันกัเรยีนชัน้ ม.1-3 โครงการ Education Hub 

5. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูน้กัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/5 โครงการ Education Hub โรงเรยีนจฬุาภรณ
ราชวิทยาลัย สตูล กับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์ ปุตรา รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย  
ณ โรงเรยีนวทิยาศาสตร์ ตวนก ูซยัด์ ปตุรา รฐัเปอร์ลสิ ประเทศมาเลเซยี ในระหว่างวนัที ่2-6 กนัยายน 2556

7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของนักเรียนโครงการ Education Hub โรงเรียนจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย สตูล กับนักเรียนโครงการ EP โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556 ระหว่าง
วันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
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Project on “Teacher Development for Quality of Students 2012 - 2013”

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน 2555-2556

วิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ 

อาจารย์ฉลอง ปทุมานนท์
อดีตอาจารย์	ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

ฟิสิกส์

ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ
อดีตอาจารย์	ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

อาจารย์	ม.เกษตรศาสตร์

ชีววิทยา

อาจารย์จงชัย  เจนหัตถการกิจ
อาจารย์	ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

ภาษาไทย

อาจารย์สุทัศน์  ภูมิรัตนจรินทร์
อดีตอาจารย์	ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

สังคมศึกษาฯ

อาจารย์สังเวียน มณีจันทร์
อดีตอาจารย์	ร.ร.สตรีวิทยา

ภาษาไทย

อาจารย์สุรสิงห์ นิรชร
อดีตอาจารย์	ร.ร.สาธิตจุฬาฯ	(ฝ่ายมัธยม)

ฟิสิกส์

อาจารย์บัณฑิตย์ ฝอยทอง
อดีตอาจารย์	ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

คณิตศาสตร์

รศ.สุธน เสถียรยานนท์
อาจารย์	มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เคมี

อาจารย์รัฐธีร์ อธิสุพิชาพงศ์
อดีตอาจารย์	ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

อาจารย์คมกฤษณ์ ศิริวงษ์
อดีตอาจารย์	ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

สังคมศึกษาฯ
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PCCST Academic Festival And Science Fair 2013

งาน จ.ภ.วิชาการ’56
งาน จ.ภ.วิชาการ’56 8-9 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

(PCCST ACADEMIC FESTIVAL AND SCIENCE FAIR 2013 ) 

โรงเรียนจาก 3 ประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม : ไทย มาเลเซีย ญี่ปุ่น
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University Admission Test Results 2013
 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

    ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 (รุ่นที่ 17)

1. ชื่อ-สกุล :	นางสาวกนกพร		แก้วหล้า
คณะ/หลักสูตรวิชา :	กายภาพบ�าบัด
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	ม.แม่ฟ้าหลวง

2. ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกวรรณ	พงศ์สวัสดิ์
คณะ/หลักสูตรวิชา :	นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	ม.สงขลานครินทร์

3. ชื่อ-สกุล :	นางสาวกนกวรรณ	แก้วมณี	
คณะ/หลักสูตรวิชา :	วิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	ม.นเรศวร

4. ชื่อ-สกุล :	นางสาวกลันทกา	หิรัญพิจิตร	
คณะ/หลักสูตรวิชา :	พาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	ม.เกษตรศาสตร์

5. ชื่อ-สกุล :	นางสาวกัลยาณี	กาญจนาภาส
คณะ/หลักสูตรวิชา :	ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	ม.ขอนแก่น

6. ชื่อ-สกุล :	นางสาวกาญจนาพร	เหมพนม
คณะ/หลักสูตรวิชา :	เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	ม.เกษตรศาสตร์

7. ชื่อ-สกุล :	นางสาวเกศสุดา		จันแก้ว
คณะ/หลักสูตรวิชา :	วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	ม.เกษตรศาสตร์

8.	ชื่อ-สกุล :	นางสาวเกษธนา	ลือกิจนา
คณะ/หลักสูตรวิชา :	วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	ม.ศิลปากร

9. ชื่อ-สกุล :	นางสาวขิมะธิดา		ตั้งขิม
คณะ/หลักสูตรวิชา	:	วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	ม.ศิลปากร

10. ชื่อ-สกุล :	นางสาวเจณิสตา		เจะเลาะ
คณะ/หลักสูตรวิชา :	วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

11. ชื่อ-สกุล :	นางสาวโจเฟีย		ลิม
คณะ/หลักสูตรวิชา :	อักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	ม.ศิลปากร

12. ชื่อ-สกุล :	นางสาวชลธิชา	เบ็ญฮาหมาด
คณะ/หลักสูตรวิชา :	ทันตสาธารณสุข
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร	ยะลา

13. ชื่อ-สกุล :	นางสาวชุติกาญจน์		ถิ่นมาส
คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	ม.ศิลปากร

14. ชื่อ-สกุล :	นางสาวชมพูนุช		ชูเลื่อน
คณะ/หลักสูตรวิชา :	เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	ม.สงขลานครินทร์
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15. ชื่อ-สกุล :	นางสาวณัฏฐธิดา		นิ่มนวล
คณะ/หลักสูตรวิชา :	พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	ม.สงขลานครินทร์

16. ชื่อ-สกุล :	นางสาวณัฐธิดา		ฉายไสว
คณะ/หลักสูตรวิชา :	วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	ม.สงขลานครินทร์

17. ชื่อ-สกุล :	นางสาวณัฐนรี			เนื่องน�า
คณะ/หลักสูตรวิชา :	วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

18. ชื่อ-สกุล :	นางสาวณัฐวดี			ณ		นคร
คณะ/หลักสูตรวิชา :	เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	ม.ธรรมศาสตร์

19. ชื่อ-สกุล :	นางสาวณิชกานต์	คงมัยลิก
คณะ/หลักสูตรวิชา :	วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	ม.เทคโนโลยีสุรนารี

20. ช่ือ-สกุล :	นางสาวถนอมรัตน์	ประไพอักษร
คณะ/หลักสูตรวิชา :	วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	ม.สงขลานครินทร์

21. ชื่อ-สกุล :	นางสาวทวิสรา		แซ่ลิ่ม
คณะ/หลักสูตรวิชา :	การจัดการการบิน
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	สถาบันการบิน
พลเรือน

22. ชื่อ-สกุล :	นางสาวธัญรดา		ดิษฐโรจน์
คณะ/หลักสูตรวิชา :	วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	ม.เชียงใหม่

23. ชื่อ-สกุล :	นางสาวนภัสพร		บูรพาวัลย์
คณะ/หลักสูตรวิชา :	วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	ม.เกษตรศาสตร์

24. ชื่อ-สกุล :	นางสาวนภัสสร		ตันสกุล
คณะ/หลักสูตรวิชา :	แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	ม.สงขลานครินทร์

25. ช่ือ-สกุล : นางสาวนารีต้า		ปราสาทแก้ว
คณะ/หลักสูตรวิชา :	เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	ม.อิสเทิร์นเอเชีย

26. ชื่อ-สกุล : นางสาวนารีนาถ		ต่วนเพ็ง	
คณะ/หลักสูตรวิชา :	วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	ม.เกษตรศาสตร์

27. ชื่อ-สกุล :	นางสาวนุศรา		คังฆะมะโน
คณะ/หลักสูตรวิชา :	วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	ม.ศิลปากร

28. ชื่อ-สกุล : นางสาวปณิดา		ชูหนูขาว
คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.ศิลปากร

29. ชื่อ-สกุล : นางสาวปราณปรียา	หรีรักษ์
คณะ/หลักสูตรวิชา : เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.ธรรมศาสตร์

30. ช่ือ-สกุล : นางสาวปัญชณิตต์	เอ่ียวสกุล
คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์
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31. ชื่อ-สกุล : นางสาวปัณณธร		สงนวล
คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์

32. ชื่อ-สกุล : นางสาวปัณณพร		คงอาวุธ
คณะ/หลักสูตรวิชา : เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.เกษตรศาสตร์

33. ชื่อ-สกุล : นางสาวปาจรีย์			บัวด�า
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.เกษตรศาสตร์

34. ชื่อ-สกุล : นางสาวปาริษา		เทพนรินทร์
คณะ/หลักสูตรวิชา : การบริการและการ
ท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์

35. ชื่อ-สกุล : นางสาวปีย์วรา		ไชยชาติ
คณะ/หลักสูตรวิชา : อุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : วิทยาลัยดุสิตธานี

36. ชื่อ-สกุล : นางสาวพรปวีณา	เอี่ยมเรือง
คณะ/หลักสูตรวิชา : ภาษาและวัฒนธรรมจีน
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.หัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

37. ชื่อ-สกุล : นางสาวพฤกษา		การะนันต์
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.ศิลปากร

38. ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชรประภา	แก้วเขียว
คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์

39. ชื่อ-สกุล :  นางสาวพัชรพร		บุญสวาท
คณะ/หลักสูตรวิชา : การแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์

40. ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชรพร	ยอดรัตน ์
คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์

41. ช่ือ-สกุล : นางสาวพัชราวรรณ	ดาวกระจาย
คณะ/หลักสูตรวิชา : ธุรกิจการบิน
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : 
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

42. ช่ือ-สกุล : นางสาวพิมพ์ชนก	วุฒิประดิษฐ์
คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

43. ช่ือ-สกุล : นางสาวพิริยา		อนันตชัยวณิช
คณะ/หลักสูตรวิชา : ศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.บูรพา

44. ชื่อ-สกุล : นางสาวพีรยา		เกิดไชยศรี
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.เกษตรศาสตร์

45. ช่ือ-สกุล : นางสาวภัททิยา		เดชชนินทร์
คณะ/หลักสูตรวิชา :	วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์

46. ช่ือ-สกุล : นางสาวมาฮาเราะ	พิมพ์ประพันธ์
คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์
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47. ชื่อ-สกุล : นางสาวรตพร	ละมัยสะอาด
คณะ/หลักสูตรวิชา : สถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

48. ชื่อ-สกุล : นางสาววรธิดา		แสงโชติ
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์

49. ชื่อ-สกุล : นางสาววรรลิยา		วิไลลักษณ์
คณะ/หลักสูตรวิชา : ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.แม่ฟ้าหลวง

50. ชื่อ-สกุล : นางสาววรรษชล		สุขแก้ว
คณะ/หลักสูตรวิชา : เทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.หัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

51. ชื่อ-สกุล : นางสาววันสุข		นกหมุด
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์

52. ชื่อ-สกุล : นางสาววัลย์ลิกา		กาละวรรณ
คณะ/หลักสูตรวิชา : กายภาพบ�าบัด
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.แม่ฟ้าหลวง

53. ชื่อ-สกุล : นางสาววาธินี		แก้วแสงอ่อน
คณะ/หลักสูตรวิชา :	วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์

54. ชื่อ-สกุล : นางสาววิสัชนา		ทิพย์สมบัติ
คณะ/หลักสูตรวิชา : สถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

55. ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริกมล	อ่อนประเสริฐ
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.เชียงใหม่

56. ชื่อ-สกุล : นางสาวสกาวเดือน		จ�านง
คณะ/หลักสูตรวิชา : กายภาพบ�าบัด
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.แม่ฟ้าหลวง

57. ชื่อ-สกุล : นางสาวสะนีม			แก้วสล�า
คณะ/หลักสูตรวิชา : สหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.นเรศวร

58. ชื่อ-สกุล : นางสาวสิตานันท์		หวันเก
คณะ/หลักสูตรวิชา : ทันตสาธารณสุข
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร	ยะลา

59. ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพิมพ์ภรณ์		มิสละ
คณะ/หลักสูตรวิชา : อุตสาหกรรม
การเกษตร
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.แม่ฟ้าหลวง

60. ช่ือ-สกุล : นางสาวหทัยรัตน์	ศรีแสงจันทร์
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.ราชภัฏ
สวนสุนันทา

61. ชื่อ-สกุล : นางสาวอพิชญาณ์		หวังดี
คณะ/หลักสูตรวิชา : กายภาพบ�าบัด
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.แม่ฟ้าหลวง

62. ชื่อ-สกุล : นางสาวอภิชญา			ปันดีกา
คณะ/หลักสูตรวิชา : นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.แม่ฟ้าหลวง
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63. ชื่อ-สกุล : นางสาวอรกัญญา	เหล็มปาน
คณะ/หลักสูตรวิชา : เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.วลัยลักษณ์

64. ชื่อ-สกุล : นางสาวอรุณลักษณ์		อรชร
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์

65. ชื่อ-สกุล : นางสาวอิงทุอร		วงศ์ชวลิต
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.เกษตรศาสตร์

66. ชื่อ-สกุล : นางสาวอิงมาดา		วงษ์สวัสดิ์
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.ศิลปากร

67. ชื่อ-สกุล : นางสาวอินทิรา			แก้วพุทธ
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์

68. ชื่อ-สกุล : นายกิตติธัช			บริรักษ์นรากุล
คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี	ยะลา

69. ชื่อ-สกุล : นายกิตติธัช			ไชยศักดิ์
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.ศิลปากร

70. ชื่อ-สกุล : นายคณิน				ดิษฐสุวรรณ
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.เกษตรศาสตร์

71. ชื่อ-สกุล : นายจิรานุวัฒน์		แม่นสกุล
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์

72. ชื่อ-สกุล : นายชัชวาล				ทิพย์มณี
คณะ/หลักสูตรวิชา : ศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.ราชภัฏ
สวนสุนันทา

73. ชื่อ-สกุล : นายชานน		ช�านิธุระการ
คณะ/หลักสูตรวิชา : สารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	ม.วลัยลักษณ์

74. ชื่อ-สกุล :  นายฐิติ		เทพษร
คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี	สงขลา

75. ชื่อ-สกุล : นายณัฐภัทร			ศรียะพันธ์
คณะ/หลักสูตรวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์

76. ชื่อ-สกุล : นายณัฐวรรธน์			ศิริวงค ์
คณะ/หลักสูตรวิชา : ทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์

77. ชื่อ-สกุล : นายเดชาธร			จิตต์ดี
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์

78. ชื่อ-สกุล : นายตโมนุท			ปลอดใจกว้าง
คณะ/หลักสูตรวิชา : พาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.เกษตรศาสตร์
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79. ชื่อ-สกุล : นายธนิสร		กังวานสกล
คณะ/หลักสูตรวิชา : เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์

80. ชื่อ-สกุล : นายธาวิน		สังข์ศิริ
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์

81. ชื่อ-สกุล : นายธีรชาติ		ประทีป
คณะ/หลักสูตรวิชา : เทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.หัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

82. ชื่อ-สกุล : นายนัฐวุฒิ			หนูพุ่ม
คณะ/หลักสูตรวิชา : สถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

83. ชื่อ-สกุล : นายบัญญวัต		จางอิสระกุล
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์

84. ชื่อ-สกุล : นายปรวีย์		ฮ่องสาย
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.วลัยลักษณ์

85. ชื่อ-สกุล : นายปิยะพันธุ์		มาชู
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.บูรพา

86. ชื่อ-สกุล : นายพีรพฤษภ์		รัตนะ
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.ศิลปากร

87. ชื่อ-สกุล : นายพีรวัฒน์		แซ่จง
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.มหิดล

88. ชื่อ-สกุล : นายพุทธพงศ์		หยั่งยืนยง
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์

89. ชื่อ-สกุล : นายไพบูลย์		แซ่ลิ่ว
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

90. ชื่อ-สกุล : นายไพสิฐ		ศิริพันธุ์
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

91. ชื่อ-สกุล : นายภากร	แหลมทองประทีป
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.เกษตรศาสตร์

92. ชื่อ-สกุล : นายภาณุวัฒน์			นุ่นชื่น
คณะ/หลักสูตรวิชา : ธุรกิจการบิน
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.ราชภัฏ
สวนสุนันทา

93. ชื่อ-สกุล : นายภานุวัฒน์		แสงจันทร์
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

94. ชื่อ-สกุล : นายภูรีทัศน์		แก้วศร ี
คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์
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95. ชื่อ-สกุล : นายรามิล	เชาว์พาณิชย์เจริญ 
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.มหิดล

96. ชื่อ-สกุล : นายวงศธร		ขาวเรือง
คณะ/หลักสูตรวิชา : นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.แม่ฟ้าหลวง

97. ช่ือ-สกุล : นายศิรสิทธ์ิ	เหล่าเพชรสกุลชัย
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

98. ชื่อ-สกุล : นายศุภกิจ		กฤตรัชตนันต์
คณะ/หลักสูตรวิชา : เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์

99. ชื่อ-สกุล : นายศุภวิทย์		บุญช่วย
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์และสุขภาพ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถาบันการ
พลศึกษา	วิทยาเขตชลบุรี

100. ชื่อ-สกุล : นายสมพร		สายน้อย
คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.ทักษิณ

101. ชื่อ-สกุล : นายสิริพงศ์			กงเซ่ง
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.เกษตรศาสตร์

102. ชื่อ-สกุล : นายสุวิจักขณ์		ชยโสภัฏฐ์
คณะ/หลักสูตรวิชา : พาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.เกษตรศาสตร์

103. ชื่อ-สกุล : นายเสฏฐวุฒิ		น้อยเอียด
คณะ/หลักสูตรวิชา : นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.ทักษิณ

104. ชื่อ-สกุล : นายอลีฟ		รักไทรทอง
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.วลัยลักษณ์

105. ชื่อ-สกุล : นายอะลาวีย์		หมาดทิ้ง
คณะ/หลักสูตรวิชา : เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.วลัยลักษณ์

106. ชื่อ-สกุล : นายอัซรอน		นนทพิพัฒน์
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์

107. ชื่อ-สกุล : นายอาณัติ		เกษา
คณะ/หลักสูตรวิชา : นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์

108. ชื่อ-สกุล : นายอาริฟ		ศิริวัฒน์
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์

109. ชื่อ-สกุล : นายอิลเลียส		คลานุรักษ์
คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

110. ชื่อ-สกุล : นายเอกราช		แก้วบุตร
คณะ/หลักสูตรวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์



MOU at Faculty of Science, Prince of Songkhla University, 

Hatyai Campus, Songkhla, Thailand

27 November 2012

Signing MOU for the agreement on cooperation in education between

Walailak University, Prince of Songkhla University (Hatyai Campus)

and Thaksin University with PCC Satun, 

PCC Nakhon Si Thammarat and PCC Trang

on 24 March 2014 at PSU, Hatyai Campus.
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Queen of Malaysia
SMSTSP 36th Excellence Awards Day 2014

24 April 2014 At SMS Tuanku Syed Putra, Perlis, Malaysia

Queen of Malaysia
SMSTSP 35th Excellence Awards Day 2013

18 April 2013 At SMS Tuanku Syed Putra, Perlis, Malaysia

Queen of Malaysia
SMSTSP 34th Excellence Awards Day 2012

26 April 2012 At SMS Tuanku Syed Putra, Perlis, Malaysia


