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ท�าเนียบประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายนำาชัย กฤษณาสกุล
MR.NAMCHAI KRISSANASAKUL

2004-2008

นายจรัญ ภักดีวานิช
MR.JARAN PAKDEEWANICH

1994-2001

นายวรรโณ เวชศาสตร์
MR.WANNO WETCHASART

2008-2012

นายภิญโญ จันทมุณี
MR.PINYO JANTAMUNEE

2001-2006

นายวรรโณ เวชศาสตร์
MR.WANNO WETCHASART

2012-2016

นายสรยุทธ หนูเกื้อ
MR.SORAYUT NOOKUA

2006-present

School Administrators of PCCST

ท�าเนียบผู้บริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

2



ผศ.ดร.วิชุดา กล้าเวช 
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นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
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4



Regional Science School’s Vision, Mission and Objectives

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

วิสัยทัศน์	 เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาส�าหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์	 และ 
	 วิทยาศาสตร์	 ท้ังในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย	 ในลักษณะของโรงเรียนประจ�า		 
	 เพือ่เป็นการกระจายโอกาสให้กบัผูม้คีวามสามารถพเิศษทีมี่กระจายอยูใ่นทกุภมูภิาคของประเทศ	 
	 และเพือ่เป็นการเพิม่โอกาสให้กบันกัเรียนกลุม่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทนุทรพัย์ให้มคีณุภาพทดัเทยีม 
	 กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน�าของนานาชาติ	 ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัยและ 
	 นักประดิษฐ์คิดค้น	 มีสุขภาพพลานามัยที่ดี	 มีคุณธรรมจริยธรรม	 รักการเรียนรู้	 มีความเป็นไทย	 
	 มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ	มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
พันธกิจ	 ศึกษาค้นคว้า	 วิจัยพัฒนา	 และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 ทั้งในและต่าง 
	 ประเทศ	 เพื่อด�าเนินการบริหารและจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย 
	 ท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในลักษณะของโรงเรียนประจ�า	 ส�าหรับ 
	 นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษด้านคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ในภูมภิาค	เพือ่เป็นการกระจาย 
	 โอกาสให้กบัผูม้คีวามสามารถพิเศษทีม่กีระจายอยูใ่นทกุภูมภิาคของประเทศ	และเพือ่เป็นการเพิม่ 
	 โอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์	 ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนผู้มีความ 
	 สามารถพเิศษด้านคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์เหล่านัน้ไปสูค่วามเป็นนกัวจิยั	นกัประดษิฐ์คดิค้น	 
	 ด้านคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัย 
	 ชัน้น�าของนานาชาติ	 (world	 class)	 มจิีตวญิญาณมุง่มัน่พัฒนาประเทศชาติ	 มเีจตคติทีดี่ต่อเพือ่น 
	 ร่วมโลกและธรรมชาต	ิสามารถสร้างองค์ความรูด้้านคณติศาสตร์	วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้กับ 
	 ประเทศชาตแิละสงัคมไทยในอนาคต	ช่วยพฒันาประเทศชาตใิห้สามารถด�ารงอยูแ่ละแข่งขนัได้ใน 
	 ประชาคมโลก	เป็นสงัคมผูผ้ลิตทีม่มีลูค่าเพ่ิมมากขึน้	สร้างสังคมแห่งภมูปัิญญาและการเรียนรู้	สงัคม 
	 แห่งคุณภาพและแข่งขันได้	และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง	มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน
เป้าประสงค์	 อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	 
	 (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)	มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้
	 1.	 เหน็คุณค่าของตนเอง	มีวนิยัในตนเอง	ปฏบิติัตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา	หรือศาสนา 
	 	 ที่ตนนับถือ	มีคุณธรรมจริยธรรม	มีบุคลิกภาพที่ดี	และมีความเป็นผู้น�า
	 2.	 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง	 
  ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน�าของนานาชาติ
 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย	 นักประดิษฐ์คิดค้น	 และ 
	 	 นกัพฒันาด้านคณติศาสตร์	วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรยีน 
	 	 วิทยาศาสตร์ชั้นน�าของนานาชาติ
 4.	 รักการเรียนรู้	 รักการอ่าน	 รักการเขียน	 รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ	 มีความรอบรู้	 รู้รอบ 
	 	 และสามารถบูรณาการความรู้ได้
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	 5.	 มคีวามรูแ้ละทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	 
	 	 ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน�าของนานาชาติ
 6.	 มีจิตส�านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย	 มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาต	ิ 
	 	 มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น	 เป็นพลเมืองดี	 ยึดมั่นใน 
	 	 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	 7.	 มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย	 ศิลปวัฒนธรรมไทย	 ประเพณีไทย	 และภูมิปัญญาไทย	 
	 	 ตลอดจนอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	มเีจตคตทิีด่ต่ีอเพือ่นร่วมโลกและธรรมชาติ
	 8.	 มจีติมุง่ทีจ่ะท�าประโยชน์และสร้างส่ิงทีดี่งามให้กบัสังคม	มคีวามรับผิดชอบต่อสงัคม	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
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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	 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ์กบัโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั	
12	แห่ง	

	พ.ศ.2551
	 -	 พ.ศ.2551	 ได้รับการคัดเลือกจากส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ให้เป็นโรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ดีเด่น	ของ	สพฐ.	(36	โรงเรียนทั่วประเทศ)
	 -	 พ.ศ.2551	 ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)	ให้เป็น	ศูนย์อบรม	GSP	ของ	
สสวท.
	 -		พ.ศ.2551	 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
รอบสอง	จาก	สมศ.	อยู่ในระดับดีมาก	ทุกมาตรฐาน	

	พ.ศ.2552
			 -	 พ.ศ.2552	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศให้โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั	เป็นโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
ภูมิภาค	ของ	สพฐ.		(12	โรงเรียนทั่วประเทศ)																
			 -	 พ.ศ.2552	 ได้รับการคัดเลือกจากส�านักงานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ให้เป็นโรงเรยีนโครงการ	Education	Hub	ของ	
สพฐ.		(14	โรงเรียนทั่วประเทศ)

	พ.ศ.2553
				 -		พ.ศ.2553	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการพัฒนา 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค	
(12	โรงเรียนทั่วประเทศ)	เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2553	
	 -		พ.ศ.2553	 ได้รับการคัดเลือกจากส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน	 ให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล	 ของ	 สพฐ.	 
(500	โรงเรียนทั่วประเทศ	)		
			 -	 พ.ศ.2553	 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กับโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย	 สตูล	 ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากลในปีงบประมาณ	2553–2555
			 -	 พ.ศ.2553	 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั	สตลู	กบัโรงเรยีนวทิยาศาสตร์	
ตวนกู	ซัยด์	ปุตรา	รัฐเปอร์ลิส	ประเทศมาเลเซีย

	พ.ศ.	2554
	 -		พ.ศ.2554	ลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางการศกึษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับส�านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	สตูล

	พ.ศ.2555
	 -	 พ.ศ.2555	 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั	สตลู	กบัโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
ฟูรูกาว่า	ประเทศญี่ปุ่น		

	พ.ศ.2556
  	 -		พ.ศ.2556	 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
รอบสาม	จาก	สมศ.	อยู่ในระดับดีมาก	ทุกตัวบ่งชี้	

	พ.ศ.2557
			 -	 พ.ศ.2557	ลงนามบนัทกึข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการ
ศกึษาระหว่างมหาวทิยาลัยวลยัลกัษณ์	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	
วิทยาเขตหาดใหญ่	 และมหาวิทยาลัยทักษิณ	 กับโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย	สตูล	โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	ตรัง	และโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย	นครศรีธรรมราช
	 -		พ.ศ.2557	สถานศกึษารางวลัพระราชทาน	ประจ�าปีการศึกษา	
2556
			 -	 พ.ศ.2557	 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั	สตลู	กบัโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
สุลต่าน	มูฮัมหมัด	จีว่า	รัฐเคดาห์	ประเทศมาเลเซีย		

	พ.ศ.2558
	 -	 พ.ศ.2558	 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	 สตูล	 กับโรงเรียนเนอเกอรี่
นัมเบอร์วัน	บาตั้ม	ประเทศอินโดนีเซีย
	 -	 พ.ศ.2558	 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั	สตลู	กบัโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
อลัมชาห์	กัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย
	 -		พ.ศ.2558	 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	 สตูล	 กับคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

	พ.ศ.2549	-	ปัจจุบัน
	 -		ปีการศึกษา		2549–ปัจจุบัน	ผลการสอบโอเน็ตของนักเรียน
ชั้น	ม.3	อยู่ในระดับดีเยี่ยมของประเทศ	ทุกปีการศึกษา
			 -	 ปีการศึกษา		2549–ปัจจุบัน	ผลการสอบโอเน็ตของนักเรียน
ชั้น	ม.6	อยู่ในระดับดีเยี่ยมของประเทศ	ทุกปีการศึกษา		
			 -		ปีการศึกษา	 2549–ปัจจุบัน	 ผลการสอบคัดเลือกเข้า 
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียน	 ชั้น	 ม.6	 ครบ	 100%	 
ทุกปีการศึกษา
			 -		ปีการศกึษา		2549–ปัจจบุนั	จดังาน	“จ.ภ.วชิาการ”		(PCCST	
Academic	Festival	And	Science	Fair)
 	 การน�าเสนอโครงงานนักเรียน	 ร.ร.จ.ภ.สตูล	 และโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ต่างประเทศ
 	 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ	 ระดับประถมศึกษา,	
มัธยมศึกษาตอนต้น,	ตอนปลาย	จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
และโรงเรียนในภาคใต้
 	การแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ	ระดบันานาชาต	ิระดบัประถม
ศึกษา	 ม.ต้น	 ม.ปลาย	 จากโรงเรียน	 4	 ประเทศ	 :	 ไทย	 มาเลเซีย	
อินโดนีเซีย	และญี่ปุ่น

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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นายชายธง ชูเรืองสุข
พ.ศ.2546

เด็กหญิงนดา ยีมัสซา
พ.ศ.2555

นายอิรฟาน ปะดุกา
พ.ศ.2557

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
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National Academic Olympiad Awards

รางวัลโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ

นายรังสิมันต์  นรารัตน์วงศ์  
ม.6/3

เหรียญเงิน สาขาคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2551

เด็กชายภัคธร เพียรเดชา  
ม.3/3 

เหรียญทองแดง 
สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น 

พ.ศ.2554

นายศิริพงศ์  เลื่องฤทธิวุฒิ 
ม.6/3

เหรียญเงิน สาขาชีววิทยา
พ.ศ.2554

นายนัฐวุฒิ หนูพุ่ม 
ม.6/3

เหรียญทองแดง 
สาขาชีววิทยา พ.ศ.2556

National Students’ Excellent Fair Awards

รางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

ปี รางวัล ผู้แข่งขัน

2551 ชนะเลิศอันดับ 1  ก�รประกวดโครงง�นคณิตศ�สตร์  
ช่วงชั้นที่ 4 ระดับช�ติ

น�ยบัญญวัฒน์  จักรว�ลพิทักษ์   ม.4/3  
น�ยธ�ด�  หวังธรรมมั่ง   ม.4/3  
น�ยรังสิมันต์  นร�รัตน์วงศ์   ม.6/3

2552 ร�งวัลเหรียญทอง ผลง�นสร้�งสรรค์คณิตศ�สตร์ 
ด้วยโปรแกรม GSP

น�ยสิทธินันท์  หิรัญโรจน์   ม.5/3 
น�ยธนิน  กองพัฒน์พ�ณิชย์   ม.5/3

ร�งวัลเหรียญทอง ก�รเล่�นิท�น (Story Telling) ด.ญ.บัณฑิต� วงศ์ว�นิช   ม.3/2

ร�งวัลเหรียญทอง ก�รเขียนโปรแกรมด้วยภ�ษ�คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น

น�ยณัฐพงษ์  กล้�จริง   ม.6/1  
น�ยชยกร  แคยิหว�   ม.6/3 
น�ยติม�นนท์  หล่อสุพรรณพร   ม.6/3

ร�งวัลเหรียญทอง ก�รใช้โปรแกรมนำ�เสนอ (Presentation) น.ส.ชลพินทุ์ ตันสกุล   ม.5/3 
น�ยธ�ด�  หวังธรรมมั่ง   ม.5/3 
น�ยอภินันธ์  สินวิริยะกิจ   ม.5/2

ร�งวัลเหรียญเงิน ก�รพูดภ�ษ�อังกฤษ 
(Impromptu Speech) ช่วงชั้นที่ 3

น.ส.ฮ�น�น  สิดิ   ม.3/1

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

2552
ต่่อ

ร�งวัลเหรียญเงิน ม�รย�ทไทย ช่วงชั้นที่ 3 ด.ช.ปุญญพัฒน์ แก้วทอง   ม.2/2 
ด.ญ.พิชญ� โกศิลญวงศ์   ม.2/2

ร�งวัลเหรียญทองแดง ก�รสร้�งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Book) ช่วงชั้นที่ 3

ด.ช.ไพสิฐ  ศิริพันธุ์   ม.2/3 
ด.ช.ฐิติ  เทพษร   ม.2/2 
ด.ญ.นัทธมน  เหรียญกิจก�ร   ม.2/2

2553 ร�งวัลเหรียญทอง โครงง�นคณิตศ�สตร์ ด.ญ.รจน�  ฮ่องส�ย    ม.3/3 
ด.ญ.โรวีน�  หม�ดบ�ก�   ม.3/3 
ด.ญ.พิชญ�  โกศิลญวงศ์   ม.3/2

ร�งวัลเหรียญทอง  ก�รประกวดม�รย�ทไทย ด.ช.ปุญญพัฒน์  แก้วทอง   ม.3/2 
ด.ญ.พัชรพร  บุญสว�ท   ม.3/2

ร�งวัลเหรียญเงิน ก�รแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ด.ช.สรวิชญ์  พรหมนวล    ม.2/1

ร�งวัลเหรียญเงิน โครงง�นคอมพิวเตอร์ 
ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6

น�ยธ�ด�  หวังธรรมมั่ง   ม.6/3 
น.ส.วรรณิต�  ตอแลม�   ม.5/2 
น�ยวงศธร ตระก�รกิจนุกูล   ม.4/3

ร�งวัลเหรียญทองแดง อัจฉริยภ�พท�งวิทย�ศ�สตร์ 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3

ด.ญ.สุธิต�  ศ�นนิกรภ�พ   ม.3/3 
ด.ญ.ญ�นิก�  ยุทธยศ   ม.3/1 
ด.ช.วรพงศ์  พรหมแก้ว   ม.3/1

2554 ร�งวัลเหรียญเงิน ก�รแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ด.ช.สรวิชญ์  พรหมนวล   ม.3/1

ร�งวัลเหรียญเงิน Multi Skills Competition ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 น�ยสุทธิรักษ์  สันง๊ะ   ม.6/3

ร�งวัลเหรียญเงิน โครงง�นคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3

ด.ญ.โกญจน�ท  จิตป�โล   ม.2/1 
ด.ญ.พิมพ์ลภัส  สีชมภู   ม.2/1 
ด.ญ.รุ่งนภ�  หอมข�ว   ม.2/1 
ด.ญ.ตรีลักษณ์  ธรรมดี   ม.2/4 
ด.ญ.นวพร  ศรีเอียด   ม.2/4

ร�งวัลเหรียญทองแดง  ก�รใช้โปรแกรม GSP 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3

ด.ช.ภัคธร  เพียรเดช�   ม.3/3 
ด.ช.จิร�วัฒน์  นัยกองศิริ   ม.3/3

2555 ร�งวัลเหรียญทอง ภ�พยนตร์สั้น  
ระดับชั้น ม.4 - ม.6

น�ยร�มิล  เช�ว์พ�ณิชย์เจริญ   ม.5/4 
น.ส.ชุติก�ญจน์  ถิ่นม�ส   ม.5/4 
น.ส.พิริย�  อนันตชัยวณิช   ม.5/4 
น.ส.วรธิด�  แสงโชติ   ม.5/3 
น�ยฐิติ  เทพษร  ม.5/2

ร�งวัลเหรียญเงิน  ก�รแข่งขันสร้�งสรรค์ผลง�น
คณิตศ�สตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 - ม.6

น�ยวีรภัทร  รัตนชัดเจน   ม.6/3 
น�ยภัคธร  เพียรเดช�   ม.4/2

ร�งวัลเหรียญทองแดง โครงง�นวิทย�ศ�สตร์  
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3

น�ยกิติพัฒน์  กัญจ�จิโรจน์   ม.3/4 
น�ยพรรษชล  ชุมช�ติ   ม.3/4 
น�ยสุรช�ติ  อักษรชื่น   ม.3/4
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ปี รางวัล ผู้แข่งขัน

2555
(ต่อ)

ร�งวัลเหรียญทองแดง  สิ่งประดิษฐ์ท�งวิทย�ศ�สตร์  
ระดับชั้น ม.1 - ม.3

น�ยชัยวุฒิ  น�คสง่�   ม.3/4 
น.ส.ณิชก�นต์  ทัพชัยยุทธ   ม.3/4

ร�งวัลเหรียญทองแดง  ตอบปัญห�สุขศึกษ�
และพลศึกษ� ระดับชั้น ม.1 - ม.3

น.ส.ฌ�มิญช์  ชูวิริทธิ์พล   ม.3/2 
ด.ญ.ป�ลิต�  ศรีริภ�พ  ม.3/2

2556 ร�งวัลเหรียญทอง โครงง�นคณิตศ�สตร์ 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6

น.ส.พิชญ์สินี  ไหลพรรณง�ม   ม.5/1 
น.ส.วิยด�  บุญรัตน์   ม.5/1 
น.ส.สุช�ด�  เจนกุลประสูตร   ม.5/1

ร�งวัลเหรียญทอง ภ�พยนตร์สั้น  
ระดับชั้น ม.1 - ม.6

น�ยชัยวัฒน์  ดีนนุ้ย   ม.4/6 
น.ส.เบญจวรรณ  เพชรสังข์ ม.5/2 
น.ส.รวินันท์  ตันติวุฒิพงศ์   ม.5/2 
น.ส.เส�วลักษณ์  บัวพูล  ม.5/3 
น�ยอิรฟ�น  ปะดุก�   ม.5/6

ร�งวัลเหรียญเงิน โครงง�นคณิตศ�สตร์ 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3

ด.ญ.กนกกฤษณ์  แก้ววิจิตร์   ม.2/1 
ด.ญ.ป�ลิต�  กังแฮ   ม.2/1 
ด.ญ.ภคพร  ปริช�ตินนท์   ม.2/1

ร�งวัลเหรียญเงิน ก�รแข่งขันสร้�งสรรค์ผลง�น
คณิตศ�สตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 - ม.6

น�ยปริญญ�  แก้วกุล   ม.5/1 
น�ยณัฐนันท์  ม�สินธุ์   ม.5/1

ร�งวัลเหรียญเงิน ก�รสร้�ง Webpage  
ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.4 - ม.6

น.ส.ถุงเพชร  ทิมเปีย   ม.5/2 
น�ยธรรมรัตน์  สังขจินด�   ม.5/5

ร�งวัลเหรียญเงิน ตอบปัญห�สุขศึกษ� 
และพลศึกษ� ระดับชั้น ม.1 - ม.3

ด.ช.ฟ�รุต  ตอแลม�   ม.3/3 
ด.ญ.เคียงชนก  ยะโกบ   ม.3/3

ร�งวัลเหรียญเงิน ว�ดภ�พล�ยเส้น ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ด.ญ.ปริยว�ท  พรหมนำ้�ดำ�   ม.3/1

2557 ร�งวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2) ก�รแข่งขัน
สร้�งสรรค์ผลง�นคณิตศ�สตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
ระดับชั้น ม.4 - ม.6

น�ยปริญญ� แก้วกุล  ม.6/1
น�ยณัฐนันท์ ม�สินธุ์  ม.6/1

ร�งวัลเหรียญทอง โครงง�นคณิตศ�สตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ด.ญ.พิมพ์ลภัส มุกสิกพันธ์  ม.2/1
ด.ญ.สริต� พฤกษเศรษฐ  ม.2/1
ด.ญ.สุด�รัตน์ แซ่ย่�ง  ม.2/1

ร�งวัลเหรียญทอง โครงง�นคณิตศ�สตร์ระดับชั้น ม.4 - ม.6 น�ยจิณณวัตร ศรีชุม  ม.5/1
น.ส.ธนพร เรืองหิรัญ  ม.5/1
น.ส.นด� ยีมัสซ�  ม.5/1

ร�งวัลเหรียญทองแดง ก�รเขียนโปรแกรมด้วยภ�ษ�
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6

น�ยชัชพิมุข หอมชะเอม  ม.6/3
น.ส.ภัทร�วดี ชุมดี  ม.6/5

ร�งวัลเหรียญทอง ซูโดกุ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 น.ส.ลลิต� อภิสรพ�ณิชย์  ม.6/1

ร�งวัลเหรียญทองแดง ซูโดกุ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 น.ส.ยัสมิน ต�พ�  ม.4/1

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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AFS and Other Overseas Scholarship Students

นักเรียนทุนเยาวชน AFS และทุนต่างประเทศ

ลำาดับที่ ชื่อ-สกุล ประเทศ

1 น�งส�วพจนีย์  ก�ฬปักษ์ อ�ร์เจนติน� (2541-2542)

2 น�งส�ววิชุต�  แซ่เจีย สหรัฐอเมริก� (2542-2543)

3 น�งส�วกนกก�นต์  สุขสง นอร์เวย์ (2543-2544)

4 น�งส�วนริศร�  ติณรัตน์ สหรัฐอเมริก� (2544-2545)

5 น�ยทินวัฒน์  สุขสง สหรัฐอเมริก� (2545-2546)

6 น�งส�วนริศร�  ศรีป�น สหรัฐอเมริก� (2546-2547)

7 น�งส�วอัสม�  ง๊ะสมัน สหรัฐอเมริก� (2547-2548)

8 น�งส�วอัครมณี  แซ่จั่น จีน (2548)

9 น�ยศิปปชัย  กุลนุวงศ์ สหรัฐอเมริก� (2548-2549)

10 น�งส�วภัศพร  รัตนอมร�งกูร สหรัฐอเมริก� (2549-2550)

11 น�งส�วป�นแก้ว  ยักกะพันธ์ อ�ร์เจนติน� (2550-2551)

12 น�งส�วตัสนีม  พิมพ์ประพันธ์ ญี่ปุ่น (2550)

13 น�งส�วโรสลีน่�  สุม�ลี สหรัฐอเมริก� (2550-2551)

14 น�ยสุทธิรักษ์  สันง๊ะ สหรัฐอเมริก� (2551-2552)

15 น�ยปธ�นิน  ป�ณะศรี สหรัฐอเมริก� (2552-2553)

16 น�ยมูฮำ�หมัดอัฟนัน  แวดอเล๊�ะ สหรัฐอเมริก� (2552-2553)

17 น�งส�วโรสลีน่�  สุม�ลี ออสเตรเลีย (2552)

18 น�ยรังสิมันต์  เพ็ชรวิโรจน์ ป�ร�กวัย (2553-2554)

19 น�งส�วรุ่งทิว�  ชีพสฤษดิพงศ์ สหรัฐอเมริก� (2553-2554)

20 น�งส�วปิย�ภรณ์  แก้วมณีโปรด สหรัฐอเมริก� (2553-2554)

21 น�งส�วอัยด�  หะยีบ�ก� สหรัฐอเมริก� (2553-2554)

22 น�งส�วอวัสด�   บินนิโซะ สหรัฐอเมริก� (2553-2554)

23 น�ยวศิน  รุ่งนิธิไพบูลย์ สหรัฐอเมริก� (2554-2555)

24 เด็กช�ยจิรวัฒน์  จันทร์รักษ์ ส�ธ�รณรัฐแอฟริก�ใต้ (2554-2555)

25 น�งส�วศิวน�ถ  โปษย�อนุวัตร์ สหรัฐอเมริก� (2554-2555)

26 น�งส�ววรรณิต�  ตอแลม� อิต�ลี (2554-2555)

27 น�งส�วฮ�น�น  สิดิ ญี่ปุ่น (2554) 

28 เด็กหญิงอัจฉร�วดี  รัชตเศรษฐ์ สหรัฐอเมริก� (2555)

29 น�ยอิรฟ�น  ปะดุก� สหรัฐอเมริก� (2555-2556)

30 เด็กหญิงบัวบูช�  เต็มแก้ว สหรัฐอเมริก� (2556)

31 น�งส�ววรนิษฐ�  ยังมี สหรัฐอเมริก� (2556)

32 น�งส�วชมพูนุช  ชูเลื่อน ญี่ปุ่น (2556)

33 น�งส�วพิริย�  อนันตชัยวณิช ญี่ปุ่น (2556)
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ลำาดับที่ ชื่อ-สกุล ประเทศ

34 น�งส�วอุบลวรรณ  ณ อุบล ญี่ปุ่น (2556)

35 น�งส�วณัฐธิด�  ทองในเมือง ญี่ปุ่น (2556)

36 น�งส�วอัจฉร�วดี  รัชตเศรษฐ์ ญี่ปุ่น (2556)

37 น�งส�วภ�ณินนุช  รัตนะ ญี่ปุ่น (2556)

38 น�งส�วชวัลนุช  ลำ�โป ญี่ปุ่น (2556)

39 น�งส�วณัฐช�ญ์  สุภ�พ สหรัฐอเมริก� (2556-2557)

40 น�งส�วเจนจิร�  จ�รุส�ร ป�น�ม� (2556-2557)

41 น�งส�วอ�น�ตี  ม่�เหล็ม สหรัฐอเมริก� (2556-2557)

42 เด็กหญิงรุจรวี  จันทร์ละออง ออสเตรเลีย (2556)

43 น�ยภัคธร  เพียรเดช� ญี่ปุ่น (2557)

44 น�ยปริญญ�  แก้วกุล ญี่ปุ่น (2557)

45 เด็กหญิงกัณฐิก�  แซะอ�หลำ� ญี่ปุ่น (2557)

46 น�งส�วจิรภิญญ�  มณีจันทร์ อังกฤษ (2557)

47 เด็กหญิงชนกนันท์  เทพบุตร อังกฤษ (2557)

48 เด็กหญิงจิรัชญ� ศรีชุม อังกฤษ (2557)

49 น�งส�วบัวบูช�  เต็มแก้ว ออสเตรเลีย (2557)

50 น�งส�วชวัลนุช  ลำ�โป ฟิลิปปินส์ (2557-2558)

51 น�งส�วชน�น�งค์  พรหมแก้ว เม็กซิโก (2557-2558)

52 น�งส�วณัฏฐณิช� ปริธัญ สหรัฐอเมริก� (2557-2558)

53 น�งส�วกุลชย� ทิพย์เพ็ง สหรัฐอเมริก� (2557-2558)

54 น�ยชัยวุฒิ น�คสง่� ญี่ปุ่น (2557)

55 น�ยเมธัส รุ่งวิช�นิวัฒน์ ญี่ปุ่น (2557)

56 น�ยโอฬ�ร สินสุขศรีวิไล ญี่ปุ่น (2557)

57 น�ยศุภกร ชวนวัฒน� ญี่ปุ่น (2557)

58 น�งส�วพิชช�ภ� ตรียงค์ ญี่ปุ่น (2557)

59 น�งส�วบุษย� อ�ษ�วิมลกิจ ญี่ปุ่น (2557)

60 น�งส�วนด� ยีมัสซ� ญี่ปุ่น (2557)

61 เด็กหญิงศษณ� มนัสศุภมงคล ม�เลเซีย (2557)

62 น�งส�วฟองชล แซ่เล่� ญี่ปุ่น (2557)

63 เด็กหญิงนัฐช� แหล่ทองคำ� นิวซีแลนด์ (2557)

64 น�งส�วย�สุมิน จิตต์ปร�ณี ญี่ปุ่น (2557)

65 น�งส�วนัจญ์ยว� โต๊ะหลัง ญี่ปุ่น (2557)

66 น�งส�ววรนิษฐ� ยังมี ญี่ปุ่น (2557)

67 น�ยสุพศิน พฤกษเศรษฐ ญี่ปุ่น (2558)

68 น�งส�วณัฐช�ญ์ สุภ�พ ญี่ปุ่น (2558)

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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ปี รางวัล ผู้แข่งขัน/ประกวด

2549 เย�วชนดีเด่น สภ�สังคมสงเคร�ะห์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ 

น�งส�วอัครมณี  แซ่จั่น 

ทุนมูลนิธิก�ต�ร์ ตัวแทนคณะเด็กไทยเข้�ร่วมชมก�รแข่งขัน 
กีฬ�เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 15 ประเทศก�ต�ร์

เด็กหญิงโรสลีน่�  สุม�ลี 

2551 เหรียญทองแดง ก�รพัฒน�เว็บด้วย OPENSOURCE 
SOFTWARE ส�ข�คณิตศ�สตร์ จัดโดย สสวท.

น�ยเมธ�  หวังธรรมมั่ง
น�ยรังสิมันต์  นร�รัตน์วงศ์
น�ยปริญญ�  ป�นเล่ห์

2552 ทุนอุดหนุนก�รวิจัยวิทย�ศ�สตร์โลกทั้งระบบ 
โดย สสวท.

น�งส�วศุกร์ธิด�  หลีเดชดำ�รงค์
น�งส�วมธุช�รี  โต๊ะยิ

2553 เหรียญทองแดง GSP จัดโดย สสวท.  น�ยกิตติคุณ  ซึ้งหฤทัย
น�ยบัญญวัฒน์  จักรว�ลพิทักษ์

ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ก�รแข่งขัน
MWITS Young Physicists’ Tournament 2010 

น�ยอยุวัฒน์  วรรณโร
น�ยบัญญวัฒน์  จักรว�ลพิทักษ์
น�งส�ววลัยภรณ์  คงคำ�สวน

2554 ตัวแทน AFS ประเทศไทย ประชุมที่อเมริก� น�ยสุทธิรักษ์  สันง๊ะ

เหรียญทองแดง GSP จัดโดย สสวท.  เด็กช�ยจิร�วัฒน์  นัยกองศิริ
เด็กช�ยภัคธร  เพียรเดช�

2555 รองชนะเลิศแข่งขันก�รพูดภ�ษ�อังกฤษ (Impromptu Speech) 
จัดโดย สถ�บันภ�ษ�อังกฤษ สพฐ. 

น�งส�วฮ�น�น  สิดิ 

2556 เหรียญทองแดง GSP จัดโดย สสวท. น�ยภัคธร  เพียรเดช�
น�ยณัฐนันท์  ม�สินธุ์

2557 ร�งวัลเชิดชูเกียรติ ก�รประกวดโครงง�นวิทย�ศ�สตร์ ส�ข�
วิทย�ศ�สตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย จัดโดย
สม�คมวิทย�ศ�สตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ 
ร่วมกับคณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

น�ยกรรปกรณ์ เอี้ยวเล็ก  
น�ยฐิติทัศน์ เดชเดชะ  
น�ยภัทรพล ขจรศรีพิพักษ์

2558 ร�งวัลเหรียญทองแดง วิช�คณิตศ�สตร์ ระดับมัธยมศึกษ� 
ระดับประเทศ ก�รแข่งขันท�งวิช�ก�รระดับน�น�ช�ติ 
ประจำ�ปี พ.ศ.2558 (ระดับประเทศ) จัดโดย สพฐ.

เด็กช�ยอธิคม ยงสุวรรณกุล

National Awards

รางวัลระดับชาติ
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ปี รางวัล ผู้แข่งขัน/ประกวด

2556 เหรียญทองแดง ก�รทดสอบแก้โจทย์ปัญห�ท�งวิทย�ศ�สตร์
และคณิตศ�สตร์ ณ โรงเรียนวิทย�ศ�สตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ 
ประเทศม�เลเซีย (ม�เลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ฮ่องกง ไทย)

น�ยอิลเลียส  คล�นุรักษ์ 

เหรียญทองแดง ก�รแข่งขันพูดภ�ษ�อังกฤษในที่ประชุมชน ณ 
โรงเรียนวิทย�ศ�สตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศม�เลเซีย  (ม�เลเซีย 
อินโดนีเซีย บรูไน ฮ่องกง ไทย)

น.ส.วรรลิย�  วิไลลักษณ์

ชนะเลิศ เหรียญทอง ก�รแสดงท�งวัฒนธรรม (ก�รรำ�มโนร�ห์) 
ณ โรงเรยีนวทิย�ศ�สตรม์วัร ์รฐัยะโฮร ์ประเทศม�เลเซยี (ม�เลเซยี 
อินโดนีเซีย บรูไน ฮ่องกง ไทย)

ด.ญ.สุทธิด�  ชูเลื่อน 
ด.ญ.บัวบูช�  เต็มแก้ว
ด.ญ.สริต�  ปิ่นแก้ว

2557 ชนะเลิศ เหรียญทอง “Poster Drawing Competition” 
ณ โรงเรยีนวทิย�ศ�สตรม์วัร ์รฐัยะโฮร ์ประเทศม�เลเซยี (ม�เลเซยี 
เวียดน�ม อินโดนีเซีย บรูไน ฮ่องกง ตุรกี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไทย)

น�ยอนุสิษฐ์ ชนะสงคร�ม 

รองชนะเลศิอนัดับ 1 เหรยีญเงนิ “ก�รแขง่ขนั Mathematics and 
Science Quiz” ณ โรงเรียนวิทย�ศ�สตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศ
ม�เลเซยี (ม�เลเซยี เวยีดน�ม อนิโดนีเซยี บรไูน ฮอ่งกง ตรุก ีญีปุ่น่ 
ออสเตรเลีย ไทย)

น�ยภัคธร เพียรเดช�

เหรียญทองแดง  “English Public Speaking” ณ โรงเรียน 
วิทย�ศ�สตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศม�เลเซีย (ม�เลเซีย เวียดน�ม 
อินโดนีเซีย บรูไน ฮ่องกง ตุรกี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไทย)

น�ยอิรฟ�น ปะดุก�

รางวัลการแสดงยอดเยี่ยม  “Best Cultural Performance 
(Kinnaree Ron)” ณ โรงเรียนวิทย�ศ�สตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศ
ม�เลเซยี (ม�เลเซยี เวยีดน�ม อนิโดนีเซยี บรไูน ฮอ่งกง ตรุก ีญีปุ่น่ 
ออสเตรเลีย ไทย)

ด.ญ.เบญญ� ภัทรมงคลเขตต์ 
ด.ญ.ศศินิภ� ชนะภัย  
ด.ญ.จุฑ�ทิพย์ ปุ๋ยพรหม 
ด.ญ.รวิสร� นร�สฤษฎ์กุล

การนำาเสนอโครงงานภาคบรรยายยอดเยี่ยม โครงง�น
วิทย�ศ�สตร์ ส�ข�ชีววิทย� เรื่อง ฤทธิ์ต้�นเชื้อร�สนิม (Puccinia 
polysora Undrew) ของส�รสกัดจ�กพืช ในง�น MWIT Science 
Fair 2015 27-30 ม.ค. 58 ณ ร.ร.มหิดลวิทย�นุสรณ์ จ.นครปฐม 
โดยมีโรงเรียนวิทย�ศ�สตร์ชั้นนำ�จ�ก 12 ประเทศ เข้�ร่วมง�น

น�ยฐิติทัศน์ เดชเดชะ 
น.ส.ไอรด� ตรียงค์ 
น.ส.ณัฐธิด� ทองในเมือง

International Awards

รางวัลระดับนานาชาติ

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

Academic Standing : Experienced Teachers

 ข้าราชการครู อันดับ คศ.3 วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ

นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว รองผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน อนมัุต ิพ.ศ.2551
ผลงานทางวิชาการ : ก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีต�มคว�มค�ดหวังของ 

ผูป้กครองต่อก�รพฒัน�คุณภ�พนกัเรียน โรงเรยีนจฬุ�ภรณร�ชวิทย�ลยั สตูล

นายสมพร ทิศเมือง  รองผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน  อนมุตั ิพ.ศ.2556
ผลงานทางวิชาการ : ก�รประเมินโครงก�รพัฒน�ระบบก�รดูแลช่วยเหลือ  

นักเรียนโรงเรียนจุฬ�ภรณร�ชวิทย�ลัย สตูล โดยใช้กลยุทธ์ Home In School 

ปีก�รศึกษ� 2553-2554

นายอนัน จันทรัตน์  ครู  อนมัุต ิพ.ศ.2555
ผลงานทางวิชาการ : ผลก�รใช้เอกส�รประกอบก�รเรียนวิช�คณิตศ�สตร์ 

เรื่อง ทฤษฎีจำ�นวนเบื้องต้น สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 4 

โรงเรียนจุฬ�ภรณร�ชวิทย�ลัย สตูล

นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด  ครู  อนมุตั ิพ.ศ.2556
ผลงานทางวิชาการ : ก�รพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษโดยใช้วิธีก�รสอน 

4 MAT ร่วมกับก�รเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ กรณีศึกษ�ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 โรงเรียนจุฬ�ภรณร�ชวิทย�ลัย สตูล

นางมลิวัลย์ ปาณะศรี ครู อนมัุต ิพ.ศ.2557
ผลงานทางวชิาการ : ก�รใช้ชดุฝึกทกัษะก�รแก้โจทย์ปัญห� เร่ือง ปริม�ณสัมพนัธ์

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 4 

โรงเรียนจุฬ�ภรณร�ชวิทย�ลัย สตูล

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง ครู อนมุตั ิพ.ศ.2557
ผลงานทางวชิาการ : พฒัน�ผลสัมฤทธิท์�งก�รเรียนของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษ�

ปีที่ 5 โรงเรียนจุฬ�ภรณร�ชวิทย�ลัย สตูล โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศ�สตร์

เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียลและลอก�ริทึม
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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)

นำ้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภ�พก�ยและสุขภ�พจิตที่ดี 10.00 9.76 ดีม�ก

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่�นิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.88 ดีม�ก

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีคว�มใฝ่รู้และเรียนรู้อย่�งต่อเนื่อง 10.00 9.93 ดีม�ก

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำ�เป็น 10.00 9.90 ดีม�ก

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของผู้เรียน 20.00 16.96 ดีม�ก

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิภ�พของก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำ�คัญ

10.00 10.00 ดีม�ก

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภ�พของก�รบริห�รจัดก�รและก�รพัฒน�
สถ�นศึกษ�

5.00 5.00 ดีม�ก

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒน�ก�รของก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน 
โดยสถ�นศึกษ�และต้นสังกัด

5.00 4.92 ดีม�ก

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลก�รพัฒน�ให้บรรลุต�มปรัชญ� ปณิธ�น/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของก�รจัดตั้งสถ�นศึกษ�

5.00 5.00 ดีม�ก

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลก�รพัฒน�ต�มจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถ�นศึกษ�

5.00 5.00 ดีม�ก

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบ�ท
ของสถ�นศึกษ�

5.00 5.00 ดีม�ก

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลก�รส่งเสริมพัฒน�สถ�นศึกษ�เพื่อยกระดับ
ม�ตรฐ�น รักษ�ม�ตรฐ�น และพัฒน�สู่คว�มเป็นเลิศ ที่สอดคล้อง
กับแนวท�งก�รปฏิรูปก�รศึกษ�

5.00 5.00 ดีม�ก

รวมคะแนน 100.00 96.35 ดีมาก

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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O-NET Mean Scores

M.3 Students Academic Year 2014

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2557

วิชา ระดับประเทศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วิทย�ศ�สตร์ 38.62 59.72

คณิตศ�สตร์ 29.65 55.72

ภ�ษ�อังกฤษ 27.46 34.68

ภ�ษ�ไทย 35.20 46.26

สังคมศึกษ�ฯ 46.79 60.48

สุขศึกษ�ฯ 59.32 71.82

ศิลปะ 43.14 55.21

ก�รง�นอ�ชีพฯ 45.42 56.40

           

คะแนนเฉลี่ยโอเน็ตของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (องค์การมหาชน) 

21 มีนาคม 2558
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โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557

วิชา ระดับประเทศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วิทย�ศ�สตร์ 32.54 43.09

คณิตศ�สตร์ 21.74 47.79

ภ�ษ�อังกฤษ 23.44 31.94

ภ�ษ�ไทย 50.76 67.69

สังคมศึกษ�ฯ 36.63 47.45

สุขศึกษ�ฯ 51.94 62.33

ศิลปะ 34.64 40.14

ก�รง�นอ�ชีพฯ 49.01 59.83

                 

คะแนนเฉลี่ยโอเน็ตของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (องค์การมหาชน) 

21 มีนาคม 2558

O-NET Mean Scores

M.6 Students Academic Year 2014

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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O-NET  Mean Scores

M.3 Students Academic Year 2014

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

คะแนนเฉลี่ย O-NET

ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2557

10 อันดับของโรงเรียนในสังกัด สพม.16 (สงขลา-สตูล)

อันดับ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

1 ห�ดใหญ่วิทย�ลัย 56.39

2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 55.04
3 ห�ดใหญ่วิทย�ลัยสมบูรณ์กุลกันย� 50.37

4 มห�วชิร�วุธ จังหวัดสงขล� 49.19

5 วรน�รีเฉลิม จังหวัดสงขล� 44.29

6 พิม�นพิทย�สรรค์ 44.03

7 ห�ดใหญ่วิทย�ลัย 2 43.91

8 ห�ดใหญ่รัฐประช�สรรค์ 42.14

9 ตะเครียะวิทย�คม 41.97

10 เทพพิทย�ภ�ณุม�ศ 41.88

	 ที่มา	:	กลุ่มนิเทศฯ	สพม.16
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O-NET  Mean Scores

M.6 Students Academic Year 2014

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

คะแนนเฉลี่ย O-NET

ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557

10 อันดับของโรงเรียนในสังกัด สพม.16 (สงขลา-สตูล)

อันดับ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 50.03
2 ห�ดใหญ่วิทย�ลัย 48.97

3 ห�ดใหญ่วิทย�ลัยสมบูรณ์กุลกันย� 47.28

4 มห�วชิร�วุธ จังหวัดสงขล� 45.19

5 ห�ดใหญ่วิทย�ลัย 2 42.05

6 วรน�รีเฉลิม จังหวัดสงขล� 40.22

7 จะโหนงพิทย�คม 38.94

8 ห�ดใหญ่รัฐประช�สรรค์ 38.62

9 พิม�นพิทย�สรรค์ 38.50

10 จะนะชนูปถัมภ์ 38.43

	 ที่มา	:	กลุ่มนิเทศฯ	สพม.16

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

21



Academic Olympiad 2014 : Camp 1

A total of 93 PCCST students passed tests and trained on the project

“The 15
th
 Promotion of Academic Olympiad and Development of

 Science Education 2014 : Camp 1”

โอลิมปิกวิชาการ ประจ�าปี 2557 ค่าย 1

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จ�านวน 93 คน ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 15 ค่าย 1 

ประจ�าปี พ.ศ.2557 จ�านวน 7 สาขา ดังนี้

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 คน

1. เด็กช�ยพัชรกฤษฏิ์  กุณฑล ม.3/1 10. น�งส�ววิล�สินี ทองธรรมช�ติ ม.5/2 (ขย�ยผล)

2. น�ยก�นต์  ม�กทรัพย์สิน ม.4/1 11. น�ยกรรปกรณ์  เอี้ยวเล็ก ม.5/2 (ขย�ยผล)

3. น�ยพงศกร  เย�วพันธุ์กุล ม.4/2 12. น�งส�วซูไฮละห์  ว�มะ ม.5/3 (ขย�ยผล)

4. น�ยหมัดช�ริฟ ด�แลหมัน ม.4/4 13. น�งส�วชิดชนก  ชินไชยชนะ ม.5/5 (ขย�ยผล)

5. น�ยโยฮัน  ฟิเล่ ม.4/5 14. น�ยชยนนท์  ภู่ง�ม ม.5/5 (ขย�ยผล)

6. น�ยธนบูรณ์  ส�รจันทร์์ ม.4/6 15. น�งส�วอัญชิส�  คงแก้ว ม.5/6 (ขย�ยผล)

7. น�งส�วลลิต�  อภิสรพ�ณิชย์ ม.5/1   

8. น�ยภ�ณุพงศ์  มีกรณ์ ม.5/1   

9. น�ยศักดิพัฒน์  วัฒนไทย ม.5/1 (ขย�ยผล)   

สาขาวิชาฟิสิกส์ 9 คน

1. น�ยมูบีน  เล็งฮะ ม.4/2 6. น�งส�วย�สุมิน  จิตต์ปร�ณี ม.5/2 (ขย�ยผล)

2. น�ยพิชเยศ  พัชโรภ�ส ม.4/2 7. น�ยชัยปวีณ  อ่อนเรือง     ม.5/3 (ขย�ยผล)

3. น�งส�วอ�ลด�  ช�ตรีวงศ์์ ม.4/6 (ขย�ยผล) 8. น�งส�วจันจิร�  ตำ�ภูู ม.5/6

4. น�ยอัมม�ร์  ม�นะกล้� ม.5/1 9. น�ยโชติพงศ์  ซียง ม.5/6 (ขย�ยผล)

5. น�งส�วไอรด�  ตรียงค์ ม.5/2 (ขย�ยผล)   

สาขาวิชาเคมี 11 คน

1. น�ยรวีวัฒน์  สำ�เภ�นิล ม.4/2 7. น�ยสุทธิภ�คย์  จุล�นุพันธ์ ม.5/1

2. น�งส�วน�ซีบะห์  หะยีบือร�เฮง ม.4/2 (ขย�ยผล) 8. น�ยณัฐนันท์  สุขป่�น ม.5/1

3. น�ยณัฐชนน  อโนทัยสถ�พร ม.4/2 (ขย�ยผล) 9. น�ยเมธ�วี  ก่อไวทยเจตน์ ม.5/1

4. น�ยสิทธิกร  ทิ้งผอม ม.4/4 10. น�งส�วนภัสวรรณ  คงเกลี้ยง   ม.5/1

5. น�งส�วรุชด�  ม่�เหร็ม ม.4/6 (ขย�ยผล) 11. น�ยณรงค์เดช  บัวแก้ว ม.5/6

6. น�งส�วฉัตรวีร์  ภัทร�ภินันท์ ม.5/1   
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สาขาวิชาชีววิทยา 17 คน

1. น�ยฟิกกรี  ต�เดอิน ม.4/2 (ขย�ยผล) 12. น�งส�วอัจฉร�วดี  รัชตเศรษฐ์ ม.5/4 (ขย�ยผล)

2. น�งส�วนัทธมน คุมภะส�โน         ม.5/1 13. น�ยนิติธร  สุกใส ม.5/5

3. น�งส�วนด�  ยีมัสซ� ม.5/1 14. น�งส�วพิชช�พร  แก้วนุรัชด�สร ม.5/5

4. น�ยปิยพงศ์  ป�นแขวง ม.5/2 15. น�ยกฤตภ�ส  สุวรรณมณี ม.6/1

5. น�งส�วรุ่งนภ�  หอมข�ว ม.5/2 (ขย�ยผล) 16. น�งส�วแพรวรรณ  จันทร์ประทีป ม.6/2

6. น�ยชัยวุฒิ  น�คสง่� ม.5/4 17. น�ยอภิสิทธิ์  ชุมประม�ณ ม.6/3

7. น�งส�วฟ�รีด�  ข�วเข�ใคร ม.5/4   

8. น�งส�วทย�ต�  พิร�มรักษ์ ม.5/4   

9. น�งส�วพิมพ์ลภัส  สีชมภู ม.5/4 (ขย�ยผล)   

10. น�งส�วรวินท์  ศูนย์คล้�ย ม.5/4 (ขย�ยผล)   

11. น�งส�วอ�ภ�วดี  เขียวเข็ม ม.5/4 (ขย�ยผล)   

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น 19 คน

1. เด็กหญิงสริต�  พฤกษเศรษฐ์ ม.2/1 11. เด็กช�ยศุภณัฐ  ทัดแก้ว ม.3/1

2. เด็กหญิงสุด�รัตน์  แซ่ย่�ง ม.2/1 12. เด็กหญิงก�ญจน�  สุว�หลำ� ม.3/2

3. เด็กช�ยอ�กิล  แวม�มะ ม.2/1 13. เด็กหญิงเกวลิน  โลหะจินด� ม.3/2

4. เด็กช�ยสิรวิชญ์  แก้วช่วย ม.2/1 14. เด็กช�ยภูวิศ  หลงหัน ม.3/2

5. เด็กหญิงปณิธ�น  พรหมรัตน์ ม.2/2 15. เด็กช�ยพีรพัฒน์  ใบเด็น ม.3/2

6. เด็กช�ยภูวฉัตร  ขยันดี ม.3/1 16. เด็กหญิงยัสมิน  ต�พ� ม.3/3

7. เด็กช�ยธนโชติ  สุขสวัสดิ์ ม.3/1 17. เด็กหญิงนด�  เกปัน ม.3/3

8. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  นร�วุฒิพันธ์ ม.3/1 18. เด็กช�ยพศวัต  ทองก�วแก้ว ม.3/4

9. เด็กหญิงภคพร  ปริช�ตินนท์ ม.3/1 19. เด็กหญิงชุติก�ญจน์  บุญเกื้อ ม.3/4

10. เด็กหญิงพัชรพร  โส๊ะหน่�ย ม.3/1   

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย 8 คน

1. เด็กหญิงศลิด�  ชูพงศ์ ม.3/3 5. น�งส�วนูไรด�  บิสนุม ม.4/2

2. น�ยพชรพล  อโศกสกุล ม.4/1 6. น�งส�วพิมชนก  อนุส�ร ม.4/2

3. น�ยอรรถพล  ชูม�ป�น ม.4/1 7. น�งส�วพิชญ�กร  วัฒน�เนติกุล ม.4/5

4. น�ยพิชัยชิน  วินทะไชย ม.4/2 8. น�ยกฤติน  สุขมี ม.5/3

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 14 คน

1. น�ยนร�ธิป  หวันมะรัตน์ ม.4/1 8. น�ยชยกร  แจ้งสกุล ม.4/3

2. น�ยศีลวัต  หมื่นสุวรรณ ม.4/1 9. น�งส�วบรรณพร  คะหะวงศ์ ม.4/4

3. น�ยอธิวัฒน์  แดงเอียด ม.4/1 10. น�งส�วฟองชล  แซ่เล่� ม.5/1

4. น�งส�วณัฐสินี  ชอบง�ม ม.4/1 11. น�งส�วธนพร  เรืองหิรัญ ม.5/1

5. น�งส�วภัทร�ภรณ์  เผ่�จินด� ม.4/1 12. น�ยรัตภูมิ  นพพัตร ม.5/1

6. น�งส�วภัทรสุด�  ทองจับ ม.4/1 13. น�ยเมธ�สิทธิ์  บุญยิ่ง ม.5/2

7. น�งส�วบัวบูช�  เต็มแก้ว ม.4/2 14. น�ยภ�ณุเดช  จ�รู ม.5/5

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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Academic Olympiad 2014 : Camp 2

A total of 39 PCCST students passed tests and trained on the project

“The 15
th
 Promotion of Academic Olympiad and Development of

 Science Education 2014 : Camp 2”

โอลิมปิกวิชาการ ประจ�าปี 2557 ค่าย 2

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จ�านวน 39 คน ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 15 ค่าย 2 

ประจ�าปี พ.ศ.2557 จ�านวน 7 สาขา ดังนี้

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3 คน

1. น�ยพงศกร เย�วพันธุ์กุล ม.4/2 3. น�ยภ�ณุพงศ์ มีกรณ์ ม.5/1

2. น�งส�วลลิต� อภิสรพ�ณิชย์ ม.5/1

สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 คน

1. น�ยอัมม�ร์ ม�นะกล้� ม.5/1 3. น�งส�วจันจิร� ตำ�ภู ม.5/6

2. น�ยมูบีน เล็งฮะ ม.4/2 4. น�ยโชติพงศ์ ซียง ม.5/6

สาขาวิชาเคมี 3 คน

1. น�ยสิทธิกร ทิ้งผอม ม.4/4 3. น�งส�วนภัสวรรณ คงเกลี้ยง ม.5/1

2. น�ยสุทธิภ�คย์ จุล�นุพันธ์ ม.5/1

สาขาวิชาชีววิทยา 5 คน

1. น�งส�วนด� ยีมัสซ� ม.5/1 4. น�ยปิยพงศ์ ป�นแขวง ม.5/2

2. น�ยนิติธร สุกใส       ม.5/5 5. น�ยฟิกกรี ต�เดอิน ม.4/2

3. น�ยชัยวุฒิ น�คสง่� ม.5/4   

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น 12 คน

1. เด็กหญิงสุด�รัตน์ แซ่ย่�ง ม.2/1 7. เด็กช�ยธนโชติ สุขสวัสดิ์ิ์ ม.3/1

2. เด็กช�ยอ�กิล แวม�มะ ม.2/1 8. เด็กหญิงก�ญจน� สุว�หลำ� ม.3/2

3. เด็กช�ยสิรวิชญ์ แก้วช่วย ม.2/1 9. เด็กหญิงยัสมิน ต�พ� ม.3/3

4. เด็กหญิงปณิธ�น พรหมรัตน์ ม.2/2 10. เด็กช�ยพศวัต ทองก�วแก้ว ม.3/4

5. เด็กช�ยภูวฉัตร ขยันดี ม.3/1 11. น�งส�วนด� เกปัน ม.3/3

6. เด็กช�ยศุภณัฐ ทัดแก้ว ม.3/1 12. น�ยพีรพัฒน์ ใบเด็น ม.3/2

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย 5 คน

1. น�งส�วศลิด� ชูพงศ์ ม.3/3 4. น�ยพิชัยชิน วินทะไชย ม.4/2

2. น�ยอรรถพล ชูม�ป�น ม.4/1 5. น�ยกฤติน สุขมี ม.5/3

3. น�ยพชรพล อโศกสกุล ม.4/1   
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 7 คน

1. น�ยศีลวัต หมื่นสุวรรณ์ ม.4/1 5. น�ยรัตภูมิ นพพัตร ม.5/1

2. น�ยอธิวัฒน์ แดงเอียด ม.4/1 6. น�ยเมธ�สิทธิ์ บุญยิ่ง ม.5/2

3. น�งส�วฟองชล แซ่เล่� ม.5/1 7. น�ยภ�ณุเดช จ�รู ม.5/5

4. น�งส�วธนพร เรืองหิรัญ ม.5/1   

Academic Olympiad 2014 : Camp 3

A total of 9 PCCST students passed tests and trained on the project

“The 15
th
 Promotion of Academic Olympiad and Development of

 Science Education 2014 : Camp 3”

โอลิมปิกวิชาการ ประจ�าปี 2557 ค่าย 3

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จ�านวน 9 คน ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมโครงการ

ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 15 ค่าย 3 

ประจ�าปี พ.ศ.2557 จ�านวน 7 สาขา ดังนี้

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 คน

1. น�งส�วลลิต� อภิสรพ�ณิชย์ ม.5/1 2. น�ยภ�ณุพงศ์ มีกรณ์ ม.5/1

สาขาวิชาเคมี 1 คน

1. น�ยสุทธิภ�คย์ จุล�นุพันธ์ ม.5/1

สาขาวิชาชีววิทยา 1 คน

1. น�งส�วนด� ยีมัสซ� ม.5/1

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น 2 คน

1. เด็กช�ยภูวฉัตร ขยันดี ม.3/1 2. เด็กหญิงก�ญจน� สุว�หลำ� ม.3/2

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย 1 คน

1. น�ยพชรพล อโศกสกุล ม.4/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 2 คน

1. น�งส�วฟองชล แซ่เล่� ม.5/1 2. น�งส�วธนพร เรืองหิรัญ ม.5/1

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

อินโดนีเซีย

 โรงเรียนจุฬ�ภรณร�ชวิทย�ลัย สตูล ลงน�ม  

MOU ท�งวิช�ก�รกับโรงเรียนเนอเกอรี่ นัมเบอร์วัน บ�ตั้ม 

อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 7 มกร�คม 2558 ณ โรงเรียน 

จุฬ�ภรณร�ชวิทย�ลัย สตูล

PCCST’S HONOR เกียรติยศของโรงเรียน

	 ร.ร.จ.ภ.สตูล ขอแสดงคว�มยินดีกับนักเรียน 

ชั้น ม.5 จำ�นวน 3 คน ได้รับร�งวัลระดับน�น�ช�ติ ก�รนำ�

เสนอโครงง�นวทิย�ศ�สตร ์ส�ข�ชวีวิทย� แบบภ�คบรรย�ย

ยอดเยี่ยม เรื่อง ฤทธิ์ต้�นเชื้อร�สนิม (Puccinia polysora 

Undrew) ของส�รสกัดจ�กพืช ในง�น MWITS Science  

Fair 2015 27-30 ม.ค. 2558 ณ ร.ร.มหิดลวิทย�นุสรณ์ 

จ.นครปฐม โดยมีโรงเรียนวิทย�ศ�สตร์ชั้นนำ�จ�ก 12  

ประเทศเข้�ร่วมง�น ประกอบด้วย

 1. น�ยฐิติทัศน์ เดชเดชะ   ม.5/2

 2. น�งส�วไอรด� ตรียงค์    ม.5/2

 3. น�งส�วณัฐธิด� ทองในเมือง ม.5/2

ฟังบรรยายดาราศาสตร์และอวกาศ

 ดร.ชินอิชิ  นากามูระ ผู้เชี่ยวช�ญจ�กองค์ก�ร

สำ � รวจอวก�ศญี่ ปุ่ น  โดยก�รสนับสนุนของสถ�น

เอกอัครร�ชทูตญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย เป็นวิทย�กร

บรรย�ยในหัวข้อ “ดาราศาสตร์และอวกาศ” แก่นักเรียน 

ชั้น ม.5 ณ โรงเรียนจุฬ�ภรณร�ชวิทย�ลัย สตูล เมื่อ 

วันอังค�รที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2558 เวล� 09.00-12.00 น.
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เหรียญทอง (รองชนะเลิศ อันดับที่ 2) 

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ 
โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-6 
    1. น�ยปริญญ� แก้วกุล ม.6/1 
    2. น�ยณัฐนันท์ ม�สินธุ์  ม.6/1

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จำานวน 12 คน 
ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง 

จ�กก�รแข่งขันทักษะท�งวิช�ก�ร 6 รายการ ในง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับชาติ 
17-19 กุมภ�พันธ์ 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี นนทบุรี

เหรียญทอง 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-3

    1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส มุสิกพันธ์     ม.2/1
    2. เด็กหญิงสริต� พฤกษเศรษฐ ม.2/1
    3. เด็กหญิงสุด�รัตน์ แซ่ย่�ง  ม.2/1

เหรียญทอง 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-6

 1.  น�ยจิณณวัตร ศรีชุม  ม.5/1
 2.  น�งส�วธนพร เรืองหิรัญ     ม.5/1
 3.  น�งส�วนด� ยีมัสซ� ม.5/1

เหรียญทองแดง การเขียนโปรแกรมด้วย

ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-6

     1.  น�ยชัชพิมุข  หอมชะเอม   ม.6/3
     2.  น�งส�วภัทร�วดี ชุมดี ม.6/5

เหรียญทองแดง การแข่งขันซูโดกุ  ระดับ ม.1-3

 น�งส�วยัสมิน ต�พ�   ม.4/1

เหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ  ระดับ ม.4-6

 น�งส�วลลิต� อภิสรพ�ณิชย์ ม.6/1

National Student's Excellent Fair Awards

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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Academic Activities by The Education Hub Project

กิจกรรมทางวิชาการของโครงการ Education Hub

ม.1/5 (Education Hub) 13 คน เข้าร่วมโครงการ Student Exchange Program

ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์ ปุตรา รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย วันที่ 1-30 ก.ย. 2557

ม.3/5 (Education Hub) ร่วมโครงการ Student Exchange Program 

ณ ร.ร.อ�ามาตย์พาณิชนุกูล อ.เมือง จ.กระบี่

นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง รองผู้อ�านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล พร้อมด้วยคณะครู 

กรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ชั้น ม.2/5 (Education Hub) จ�านวน 24 คน เข้าร่วมโครงการ

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ร.ร.จ.ภ.สตูล กับโรงเรียนเท็นโนจิ อีลีเม็นทารี ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยโอซาก้า คิโออิคุ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 15-20 มีนาคม 2558
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Academic Advisory Team of Princess Chulabhorn’s College, Satun

คณาจารย์ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน

วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ โครงงาน

อาจารย์ฉลอง ปทุมานนท์
อดีตอ�จ�รย์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษ�

ฟิสิกส์

ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ
อดีตอ�จ�รย์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษ�

อ�จ�รย์ ม.เกษตรศ�สตร์
ชีววิทยา

อาจารย์จงชัย  เจนหัตถการกิจ
อ�จ�รย์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษ�

ภาษาไทย

อาจารย์สุทัศน์  ภูมิรัตนจรินทร์
อดีตอ�จ�รย์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษ�

สังคมศึกษาฯ

อาจารย์สังเวียน มณีจันทร์
อดีตอ�จ�รย์ ร.ร.สตรีวิทย�

ภาษาไทย

อาจารย์นิพนธ์ ศรีนฤมล
อดีตอ�จ�รย์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษ�

ที่ปรึกษาโครงงาน

อาจารย์สุรสิงห์ นิรชร
อดีตอ�จ�รย์ ร.ร.ส�ธิตจุฬ�ฯ (ฝ่�ยมัธยม)

ฟิสิกส์

อาจารย์บัณฑิตย์ ฝอยทอง
อดีตอ�จ�รย์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษ�

คณิตศาสตร์

รศ.สุธน เสถียรยานนท์
อ�จ�รย์ มรภ.บ้�นสมเด็จเจ้�พระย�

เคมี

อาจารย์รัฐธีร์ อธิสุพิชาพงศ์
อดีตอ�จ�รย์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษ�

ภาษาอังกฤษ

อาจารย์คมกฤษณ์ ศิริวงษ์
อดีตอ�จ�รย์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษ�

สังคมศึกษาฯ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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PCCST Academic Festival 2014

งาน จ.ภ.วิชาการ’57

นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

งาน จ.ภ.วิชาการ’ 57 และเยี่ยมชมการแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 08.30 - 10.00 น. 

โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 168 โรงเรียน จากประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น
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Science Fair 2014

ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน SCIENCE FAIR 2014 และเยี่ยมชมโครงงานนักเรียน ชั้น ม.5 สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี

ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
นำ�เสนอโครงง�นวิทย�ศ�สตร์โดยใช้ภ�ษ�อังกฤษ

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฟูรูกาว่า ประเทศญี่ปุ่น
นำ�เสนอโครงง�นวิทย�ศ�สตร์โดยใช้ภ�ษ�อังกฤษ

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุลต่าน มูฮัมหมัด จีว่า ประเทศมาเลเซีย 
นำ�เสนอโครงง�นวิทย�ศ�สตร์โดยใช้ภ�ษ�อังกฤษ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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Academic cooperation with Malaysia

ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศมาเลเซีย
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Academic cooperation with Japan

ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่น 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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Academic cooperation with Indonesia

ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอินโดนีเซีย
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Academic cooperation with the university mentors

ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

ลงน�มบันทึกข้อตกลง MOU ว่�ด้วยคว�มร่วมมือท�งก�รศึกษ� ระหว่�งมห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตห�ดใหญ่ และมห�วิทย�ลัยทักษิณ กับโรงเรียนจุฬ�ภรณร�ชวิทย�ลัย สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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University Admission Test Results

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

สรุปผลการศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557

คณะแพทยศาสตร์และสุขภาพ 27.86%

คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 19.28%

คณะวิทยาศาสตร์ 18.58%

คณะศึกษาศาสตร์ 8.57%

คณะอื่นๆ 21.71%

   ที่มา	:	งานแนะแนว	ฝ่ายบริหารวิชาการ
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University Admission Test Results 2014

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 18)

ครบ 100%

1. ชื่อ-สกุล : น�ยศร�วุธ ป�ติง

คณะ/หลักสูตรวิชา : สหเวชศ�สตร์และส�ธ�รณสุขศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์

2. ชื่อ-สกุล : น�ยสรวิชญ์ พรหมนวล

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�ธนบุรี

3. ชื่อ-สกุล : น�ยณัฐนันท์ ม�สินธุ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

4. ชื่อ-สกุล : น�ยปิยพงศ์ สุวรรณกูล

คณะ/หลักสูตรวิชา : อุตส�หกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

5. ชื่อ-สกุล : น�ยกฤตภ�ส มีแก้ว

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

6. ชื่อ-สกุล : น�ยกฤตภ�ส สุวรรณมณี

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยมหิดล

7. ชื่อ-สกุล : น�ยเมธัส รุ่งวิช�นิวัฒน์

คณะ/หลักสูตรวิชา : เภสัชศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

8. ชื่อ-สกุล : น�ยวุฒิชน อักโขสุวรรณ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

9. ชื่อ-สกุล : น�ยโอฬ�ร สินสุขศรีวิไล

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

10. ชื่อ-สกุล : น�ยคณ�กร แป้นเหลือ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

11. ชื่อ-สกุล : น�ยคท�วุธ อินทย�วงศ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถ�บันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง

12. ชื่อ-สกุล : น�ยชัยวัฒน์ รุจิรเสรีสกุล

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยมหิดล

13. ชื่อ-สกุล : น�ยประเสริฐ ด�ฮ�เก็ง

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี

14. ชื่อ-สกุล : น�ยปริญญ� แก้วกุล

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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15. ชื่อ-สกุล : น�งส�วพิมภรณี หลุ๊ดหล๊ะ

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษ�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

16. ชื่อ-สกุล : น�งส�วป�ลิน รักเถ�ว์

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษ�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

17. ชื่อ-สกุล : น�งส�วทิศ�รัส จันแกมแก้ว

คณะ/หลักสูตรวิชา : สหเวชศ�สตร์และส�ธ�รณสุขศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์

18. ชื่อ-สกุล : น�งส�วพิชช�ภ� ตรียงค์

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

19. ชื่อ-สกุล : น�งส�วปิยนุช ช่วยประสม

คณะ/หลักสูตรวิชา : เภสัชศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์

20. ชื่อ-สกุล : น�งส�วศิรด� ชินทอง

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง

21. ช่ือ-สกุล : น�งส�วสุช�ด� เจนกุลประสูตร

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยนร�ธิว�ส

ร�ชนครินทร์

22. ช่ือ-สกุล : น�งส�วพิชญ์สินี ไหลพรรณง�ม

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยนร�ธิว�ส

ร�ชนครินทร์

23. ชื่อ-สกุล : น�งส�ววิยด� บุญรัตน์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์เคร่ืองสำ�อ�ง

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง

24. ชื่อ-สกุล : น�ยทรินทร อินทร์จันทร์

คณะ/หลักสูตรวิชา : ส�รสนเทศศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์

25. ชื่อ-สกุล : น�ยธน�ตย์ สำ�นักพงศ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษ�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

26. ชื่อ-สกุล : น�ยภัคธร เพียรเดช�

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศ�สตร์ ศิริร�ชพย�บ�ล

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยมหิดล

27. ชื่อ-สกุล : น�ยกันตพล ม�นิช

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ศูนย์ฝึกพ�ณิชย์น�วี

28. ชื่อ-สกุล : น�ยปัฐวิกรณ์ กุลโมร�นนท์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

29. ชื่อ-สกุล : น�ยวรภัทร ทุมพร

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

30. ชื่อ-สกุล : น�งส�วบิลกิสย์ เด็นเบ็น

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษ�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยทักษิณ

31. ช่ือ-สกุล : น�งส�วแพรพรรณ จันทร์ประทีป

คณะ/หลักสูตรวิชา : สัตวแพทยศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีมห�นคร

32. ชื่อ-สกุล : น�งส�วจินด�มณี แป้นดวง

คณะ/หลักสูตรวิชา : พ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
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33. ชื่อ-สกุล : น�งส�วถุงเพชร ทิมเปีย

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ก�รจัดก�ร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

34. ชื่อ-สกุล : น�งส�วนริศ� เหม�ะทอง

คณะ/หลักสูตรวิชา : เทคนิคก�รแพทย์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

35. ชื่อ-สกุล : น�งส�วนันทนัช แก้วพูล

คณะ/หลักสูตรวิชา : บัญชี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยมหิดล

36. ชื่อ-สกุล : น�งส�วอ�รีซ่� เหร็มดี

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษ�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

37. ช่ือ-สกุล : น�งส�วกัญญ�รัตน์ ปร�ณจันทร์

คณะ/หลักสูตรวิชา : พย�บ�ลศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง

38. ชื่อ-สกุล : น�งส�วชน�ก�นต์ สงวนศักดิ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

39. ชื่อ-สกุล : น�งส�วณัฐชย� รักแป้น

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

40. ชื่อ-สกุล : น�งส�วปรีชย� แจ้งทวี

คณะ/หลักสูตรวิชา : พย�บ�ลศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : วิทย�ลัยพย�บ�ล

บรมร�ชชนนี ยะล�

41. ชื่อ-สกุล : น�งส�วพรปวีณ์ เพ็งพิณ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

42. ช่ือ-สกุล : น�งส�วเบญญ� อนันตประเสริฐ

คณะ/หลักสูตรวิชา : สังคมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

43. ชื่อ-สกุล : น�งส�วบุษย� อ�ษ�วิมลกิจ

คณะ/หลักสูตรวิชา : ก�รแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

44. ชื่อ-สกุล : น�งส�วเบญจวรรณ เพชรสังข์

คณะ/หลักสูตรวิชา : พย�บ�ลศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : วิทย�ลัยพย�บ�ล

บรมร�ชชนนี ยะล�

45. ชื่อ-สกุล : น�งส�วเบญญ�ภ� ล�ภ�พงศ์ 

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�ธนบุรี

46. ชื่อ-สกุล : น�งส�วฟ�รินด� สือรี

คณะ/หลักสูตรวิชา : สหเวชศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

47. ชื่อ-สกุล : น�งส�วรวินันท์ ตันติวุฒิพงศ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถ�บันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง

48. ชื่อ-สกุล : น�ยฟ�อิศ เล็งฮะ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถ�บันก�รบินพลเรือน

49. ชื่อ-สกุล : น�ยอนุสิษฐ์ ชนะสงคร�ม

คณะ/หลักสูตรวิชา : สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยศิลป�กร

50. ชื่อ-สกุล : น�ยชัชพิมุข หอมชะเอม

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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51. ชื่อ-สกุล : น�ยจีฮ�น ป�กบ�ร�

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษ�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

52. ชื่อ-สกุล : น�ยสุไลม�น ดือร�แม

คณะ/หลักสูตรวิชา : เทคโนโลยีก�รบิน

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถ�บันก�รบินพลเรือน

53. ชื่อ-สกุล : น�ยอภิสิทธิ์ ชุมประม�ณ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

54. ชื่อ-สกุล : น�งส�วจิตต�นันท์ ทองสุริวงศ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

55. ชื่อ-สกุล : น�งส�วกนกพร  บุญศิริ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

56. ชื่อ-สกุล : น�งส�วรูปธรรม� สุขเนียม

คณะ/หลักสูตรวิชา : สังคมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

57. ชื่อ-สกุล : น�งส�วศุลีพร ส�ยสุนีย์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�พระนครเหนือ

58. ชื่อ-สกุล : น�งส�วชน�นันท์ ขุนจันทร์

คณะ/หลักสูตรวิชา : อุตส�หกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

59. ชื่อ-สกุล : น�งส�วกฤติญ�ภรณ์ เตบสัน

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

60. ชื่อ-สกุล : น�งส�วกวินทิพย์ ฟุ้งธรรมส�ร

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

61. ชื่อ-สกุล : น�งส�วกวินทิพย์ ภักดี

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

62. ชื่อ-สกุล : น�งส�วถนอมวรรณ  แซ่ไล่

คณะ/หลักสูตรวิชา : วนศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

63. ชื่อ-สกุล : น�งส�วพรอรุณ แซ่อ๋อง

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

64. ชื่อ-สกุล : น�งส�วรัตนพร สว่�งแข

คณะ/หลักสูตรวิชา : พย�บ�ลศ�สตร์แมคคอร์มิค

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยพ�ยัพ

65. ชื่อ-สกุล : น�งส�วโรสิต� ด�รีเย๊�ะ

คณะ/หลักสูตรวิชา : ธุรกิจก�รบิน

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

สวนสุนันท�

66. ชื่อ-สกุล : น�งส�ววร�ภรณ์ รองเดช

คณะ/หลักสูตรวิชา : พย�บ�ลศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : วิทย�ลัยพย�บ�ล

สภ�ก�ช�ดไทย

67. ชื่อ-สกุล : น�งส�วศุภนิด� เมืองกเสม

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศิลปศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

68. ชื่อ-สกุล : น�งส�วเส�วลักษณ์ บัวพูล

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์
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69. ชื่อ-สกุล : น�งส�วณิชก�นต์ ปัจฉิมศิริ

คณะ/หลักสูตรวิชา : อุตส�หกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

70. ชื่อ-สกุล : น�งส�วบุญเพ็ญ เส�วิไล

คณะ/หลักสูตรวิชา : เกษตร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

71. ชื่อ-สกุล : น�งส�วม�สน่� เกษ�

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศิลปศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

72. ชื่อ-สกุล : น�ยภ�กร สมภู

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

73. ชื่อ-สกุล : น�ยฐิติวัสส์ วงศ์หิรัญเดช� 

คณะ/หลักสูตรวิชา : สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยรังสิต

74. ชื่อ-สกุล : น�ยเกียรติก้อง ก้องอุทัยทิพย์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยแม่โจ้

75. ชื่อ-สกุล : น�ยป�นนนท์ นิลรัตน์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

76. ชื่อ-สกุล : น�ยวิรัช หม�ดสกุล

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ก�รจัดก�ร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

77. ชื่อ-สกุล : น�ยศุภกร วงศ์วัฒน�กูล

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

78. ชื่อ-สกุล : น�งส�วปันฑิต� นิ่มนวล

คณะ/หลักสูตรวิชา : สังคมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

79. ชื่อ-สกุล : น�งส�วปทิตต� ไชยมณี

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต

80. ช่ือ-สกุล : น�งส�วพุธิต� โสภณวิริย�นนท์

คณะ/หลักสูตรวิชา : Marketing

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : International University Of 

Malaya-Wales

81. ชื่อ-สกุล : น�งส�วนัทธมน เกลี้ยงทอง

คณะ/หลักสูตรวิชา : เศรษฐศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

82. ชื่อ-สกุล : น�งส�วปริชญ� บำ�รุงเสน�

คณะ/หลักสูตรวิชา : ครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�ธนบุรี

83. ช่ือ-สกุล : น�งส�วหทัยรัตน์ รัตนพิทักษ์พงศ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : ก�รท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต

84. ชื่อ-สกุล : น�งส�วภัทรพร แก้วพิมพ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : พลศึกษ�

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

85. ชื่อ-สกุล : น�งส�วกนกกร อีหวั่น

คณะ/หลักสูตรวิชา : ธุรกิจก�รบิน

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต

86. ชื่อ-สกุล : น�งส�วณัฏฐิก� เจิมขวัญ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยขอนแก่น
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87. ชื่อ-สกุล : น�งส�วลิลลี่ สำ�สู 

คณะ/หลักสูตรวิชา : เภสัชศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : Mahsa University

(ประเทศม�เลเซีย)

88. ช่ือ-สกุล : น�งส�วกนกพรรณ ล่ิมกุลพงษ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ก�รจัดก�ร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

89. ชื่อ-สกุล : น�งส�วกนกพิชญ์ เจ๊ะมะ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

90. ช่ือ-สกุล : น�งส�วธันยชนก ทองข�วเผือก

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

91. ชื่อ-สกุล : น�งส�วเนติม� หม�ดทิ้ง

คณะ/หลักสูตรวิชา : รัฐศ�สตร์และรัฐประศ�สนศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

92. ชื่อ-สกุล : น�งส�วพิมพ์พิชญ� แซ่หลี

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษ�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยบูรพ�

93. ช่ือ-สกุล : น�งส�วภัทรภร นิศวอนุตรพันธ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศิลปศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง

94. ชื่อ-สกุล : น�งส�วสุไรย� ย�กะจิ

คณะ/หลักสูตรวิชา : ส�ธ�รณสุขศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : วิทย�ลัยก�รส�ธ�รณสุข

สิรินธร ยะล�

95. ชื่อ-สกุล : น�งส�วศศิน� แซะลำ�ม�

คณะ/หลักสูตรวิชา : สหเวชศ�สตร์และส�ธ�รณสุขศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์

96. ชื่อ-สกุล : น�ยธรรมรัตน์ สังขจินด�

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง

97. ชื่อ-สกุล : น�ยธีธัช จรัสภิญโญวงศ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถ�บันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง

98. ชื่อ-สกุล : น�ยอินทร ศรีวัฒนกุล

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี

99. ชื่อ-สกุล : น�ยกรณิศ ไตรยศักด�

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

100. ชื่อ-สกุล : น�ยวรุตม์ พรหมแก้ว

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต

101. ชื่อ-สกุล : น�ยอัมรินทร์ หลงกอหร�บ 

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี

102. ช่ือ-สกุล : น�งส�วพิช�มญช์ เกียรติธนภูษิต

คณะ/หลักสูตรวิชา : สัตวแพทยศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี

ร�ชมงคลตะวันออก

103. ชื่อ-สกุล : น�งส�วมนัสนันท์ มณีวิทย์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

104. ชื่อ-สกุล : น�งส�วโยษิต� วัฒย�กร

คณะ/หลักสูตรวิชา : พย�บ�ลศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
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105. ชื่อ-สกุล : น�งส�วชุติพร รักปลื้ม

คณะ/หลักสูตรวิชา : อุตส�หกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

106. ชื่อ-สกุล : น�งส�วกุนด�ลินี อินทรปรีช�

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

107. ชื่อ-สกุล : น�งส�วจุติพร ชำ�น�ญ

คณะ/หลักสูตรวิชา : พย�บ�ลศ�สตร์เกื้อก�รุณย์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยนวมินทร�ธิร�ช

108. ชื่อ-สกุล : น�งส�วชุติม� ด�ระหม�น

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ก�รจัดก�ร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต

109. ชื่อ-สกุล : น�งส�วปรีย�นุช แซ่พ่�ง

คณะ/หลักสูตรวิชา : พย�บ�ลศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยมหิดล

110. ชื่อ-สกุล : น�งส�วพัชร�ภรณ์ นุสุข

คณะ/หลักสูตรวิชา : นิติศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง

111. ชื่อ-สกุล : น�งส�วภัทร�วดี ชุมดี

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�ธนบุรี

112. ชื่อ-สกุล : น�งส�วภ�วีนี นฤน�ทมิ่ง

คณะ/หลักสูตรวิชา : พย�บ�ลศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

113. ชื่อ-สกุล : น�งส�วอรัญนันท์ โต๊ะประดู่

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษ�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

114. ชื่อ-สกุล : น�งส�วอ�รีน� ตูแวกู

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษ�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

115. ชื่อ-สกุล : น�งส�วกนกวรรณ โมร�ยันต์ 

คณะ/หลักสูตรวิชา : นิติศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

116. ชื่อ-สกุล : น�งส�วนัซรีย� สันหละ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

117. ชื่อ-สกุล : น�งส�วอัซม�วีย์ หมันเพ็ง

คณะ/หลักสูตรวิชา : สหเวชศ�สตร์และส�ธ�รณสุขศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์

118. ชื่อ-สกุล : น�งส�วอ�ตีก๊ะห์ สบูบก

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษ�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

119. ชื่อ-สกุล : น�ยอิรฟ�น ปะดุก�

คณะ/หลักสูตรวิชา : เภสัชศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

120. ชื่อ-สกุล : น�ยพิชช�กร อ่องหลี

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

121. ชื่อ-สกุล : น�ยเสฏฐวุฒิ เหล่�ที

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

122. ชื่อ-สกุล : น�ยชรินทร์ เอี้ยวซิโป

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
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123. ชื่อ-สกุล : น�ยยศกร หมวกเปี๊ยะ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

124. ชื่อ-สกุล : น�ยจิร�วัฒน์ นัยกองศิริ

คณะ/หลักสูตรวิชา : โลจิสติกส์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยบูรพ�

125. ชื่อ-สกุล : น�ยเปศล ปฏิมินทร์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

126. ชื่อ-สกุล : น�ยรัฐชนนท์ นิธิกรจิรวัฒน์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

127. ชื่อ-สกุล : น�ยภรัณยู สุดส�ย

คณะ/หลักสูตรวิชา : ก�รจัดก�ร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง

128. ชื่อ-สกุล : น�ยฟุรกอน อุเซ่ง

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

129. ชื่อ-สกุล : น�ยสิงห� ช่�งศิริวัฒน� 

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยมหิดล

130. ชื่อ-สกุล : น�ยพงษ์พิสุทธิ์ แยบค�ย

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์และศิลปศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยบูรพ�

131. ชื่อ-สกุล : น�งส�วชนิต� ชูจิต

คณะ/หลักสูตรวิชา : ทรัพย�กรธรรมช�ติ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

132. ชื่อ-สกุล : น�งส�วด�มิญ� เทศอ�เส็น

คณะ/หลักสูตรวิชา : พย�บ�ลศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : วิทย�ลัยพย�บ�ล

บรมร�ชชนนี สงขล�

133. ชื่อ-สกุล : น�งส�วอ�รย� ตำ�บัน

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศิลปศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

134. ช่ือ-สกุล : น�งส�วอ�รีเซีย บวรวัฒนพงศ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : สัตวแพทยศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

135. ชื่อ-สกุล : น�งส�วจณิสต� แสงอุบล

คณะ/หลักสูตรวิชา : ทรัพย�กรธรรมช�ติ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

136. ชื่อ-สกุล : น�งส�วฐิติรัตน์ ศิริรัตน์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

137. ชื่อ-สกุล : น�งส�วธนวรรณ คณ�นุรักษ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษ�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

138. ชื่อ-สกุล : น�งส�วนิสรีน ส�นิง

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษ�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

139. ชื่อ-สกุล : น�งส�วนัสรินทร์ ต�พ�

คณะ/หลักสูตรวิชา : พ�ณิชยน�วีน�น�ช�ติ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

140. ชื่อ-สกุล : น�งส�วสุธิม� สุวรรณกิจ

คณะ/หลักสูตรวิชา : สัตวแพทยศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี

ร�ชมงคลศรีวิชัย
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