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Honor and Pride of PCCST Achievements

เกียรติยศและความภาคภูมิใจของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

พ.ศ.2551 	 โรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษาดีเด่นของ	สพฐ.	(36	โรงเรียนทั่วประเทศ)

พ.ศ.2551 	 ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกสถานศกึษารอบสอง จาก	สมศ.	อยูใ่นระดับดมีากทุกมาตรฐาน

พ.ศ.2553 	 โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตามมติ

 คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2553

พ.ศ.2556 	 ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศกึษารอบสาม	จาก	สมศ.	อยูใ่นระดับดีมากทกุตัวบ่งชี้

พ.ศ.2556 สถานศึกษารางวลัพระราชทาน	ปีการศกึษา	2556

พ.ศ.2558	 โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลัย	 สตลู	 ได้รบัการประเมนิคณุภาพภายนอก	 ระดับคณุภาพดีมาก	 

	 จากการประเมินคณุภาพภายนอก	สามรอบ	โดย	สมศ.

MOU on Academic Cooperation with Schools and Universities

ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

พ.ศ.2540	 โรงเรยีนวทิยาศาสตร์	ตวนก	ูซยัด์	ปตุรา	รฐัเปอร์ลสิ	ประเทศมาเลเซยี	(โครงการโรงเรยีนคูแ่ฝด)

พ.ศ.2549	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

พ.ศ.2553	 โรงเรียนวิทยาศาสตร์	ตวนกู	ซัยด์	ปุตรา	รัฐเปอร์ลิส	ประเทศมาเลเซีย

พ.ศ.2554	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่

พ.ศ.2555	 โรงเรียนวิทยาศาสตร์	ฟูรูกาว่า	ประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ.2557  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	วทิยาเขตหาดใหญ่	มหาวทิยาลยัทกัษณิ	และมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

พ.ศ.2557	 โรงเรียนวิทยาศาสตร์	สุลต่าน	มูฮัมหมัด	จีว่า	รัฐเคดาห์	ประเทศมาเลเซีย

พ.ศ.2558	 โรงเรียนเนอเกอรี่	นัมเบอร์วัน	บาตั้ม	ประเทศอินโดนีเซีย

พ.ศ.2558	 โรงเรียนวิทยาศาสตร์	อลัมชาห์	กัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย

Granting on audience with HRH Princess Chulabhorn Walailak Akra Rajkumari 

on her birthday at Dusidalai Hall of Chitlada Villa, Bangkok

เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

At Furukawa Reimei
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School Committee

คณะกรรมการสถานศึกษา

Chairmen of PCCST School Committee

ท�าเนียบประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายนำาชัย กฤษณาสกุล
MR.NAMCHAI KRISSANASAKUL

2004-2008

นายจรัญ ภักดีวานิช
MR.JARAN PAKDEEWANICH

1994-2001

นายวรรโณ เวชศาสตร์
MR.WANNO WETCHASART

2008-2016

นายภิญโญ จันทมุณี
MR.PINYO JANTAMUNEE

2001-2006

นายทวีป แท่นประมูล
MR.TAWEEP TANPRAMUL

2016-2020

นายสรยุทธ หนูเกื้อ
MR.SORAYUT NOOKUA

2006-present

School Administrators of PCCST

ท�าเนียบผู้บริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร 
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายนุกูล สุยวานิช 
กรรมการผู้แทน อปท.

นายยะโกบ หาโส๊ะ 
กรรมการผู้แทนองค์กรอิสลาม

นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง 
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นายพนาดร ชูภักดี
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

พระครูสุนทรธรรมนิเทศก ์
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

นายแก้ว เตี้ยเล็ก 
กรรมการผู้แทนครู

นายมูฮัมหมัด ใบกาเด็ม  
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายสรยุทธ หนูเกื้อ 
กรรมการและเลขานุการ

(ผอ.ร.ร.จ.ภ.สตูล)

นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว 
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ดร.นัฐดา จิเบ็ญจะ 
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ดร.พีรนาฏ คิดด ี
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

List of PCCST School Committee

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

29 มีนาคม 2559 - 28 มีนาคม 2563

นายทวีป แท่นประมูล 
ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายอะหมาด หลงจ ิ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายสมศักดิ์ สุทธินนท์  
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
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นางเพ็ญนภา รัตโนดม
ผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นางนิศาชล เอียดดี
ผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำานวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

และฝ่ายบริหารทั่วไป

ดร.สินีนาฏ ธรรมชาติ
ผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางทิพวรรณ  ธังดิน
รองผู้อำานวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางยินดี ชูนวล
ผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำานวยการโรงเรียน 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

และฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายวิจิตร นิยมเดชา
ผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายสรยุทธ หนูเกื้อ 
ผู้อำานวยการโรงเรียน

PCCST Administration Team

ทีมงานบริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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นายสรยุทธ หนูเกื้อ

นายวิจิตร นิยมเดชา

นายแก้ว เตี้ยเล็ก นายอนัน จันทรัตน์

นายสมยศ แซ่เจา นายดนุรุจ สามัญ

นายสมพร ทิศเมือง

นายวิชัย บัวเนี่ยว นางถนอมพร ปีนังนางมลิวัลย์ ปาณะศรี

นางนิติมา มณีวิทย์ นางทิพวรรณ ธังดิน

นางเพ็ญนภา รัตโนดมนางยินดี ชูนวล

นายสุลตรณ์ หลังเกตุ

นางคนึงนิตย์ ไชยมณี

นางนิศาชล เอียดดีดร.สินีนาฏ ธรรมชาติ

ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ เส็มหมาน

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง

School Administration Committee 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

นางแววไว เอียดนุช นายฮูเส็น ยาประจันทร์

นายอัมพันธ์ บินอับดุลรามาน

นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
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นางสาวอลิตา เจ๊ะง๊ะ

นางสาวจริยา จิตตพงศ์

นายวนัส หมาดโซ๊ะ

นางสาวปาริชาตนะดา 
เส็นสมเอียด

นางสาวโสภิดา จันทร์ดอน

นางอัสลีนา ตวัน

นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง

นางสาวอรทัย แพทย์ศาสตร์นายณัฐพล อำามาตย์วงศ์

นางสาวพรอุมา พิทัก

นายสุชาติ บิลังโหลด นางสาวฝาตอน๊ะ กาเส็มส๊ะนายสัลมาน เส็นติระ

นายเชิดศักดิ์ หยีหรีมนางสาวโยทะกา บูเก็ม

นางสาวปวีณา เพ็ญสวัสดิ์

นางสาวซอลีฮะ โต๊ะป๊ะ ว่าที่ร้อยตรีขจรจักษณ์ ภู่ร้อย

นางศรินยา สวาหลัง

นางสาวจันทิดา จาปัง

นางสาวเพ็ญนภา
วิสะมิตะนันท์

นางศุลยา สามัญ

นางสาวสุพลา ทองแป้น

นางสาวรจณี รบบานา

นางสาวจิราพร เมืองเขียวนางสาวกอบกุล เล๊ะทองคำา

นายตาริค หลงจิ นายอาซัลลี ฮะยีบิลัง

2015 PCCST Newsletter

สาร
สตูลจ.ภ. ปีการศึกษา 2558

6



Regional Science School’s Vision, Mission and Objectives

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

วิสัยทัศน	์ เป็นโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาส�าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ 
	 วิทยาศาสตร์	 ท้ังในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย	 ในลักษณะของโรงเรียนประจ�า		 
	 เพือ่เป็นการกระจายโอกาสให้กบัผูม้คีวามสามารถพเิศษทีมี่กระจายอยูใ่นทกุภมูภิาคของประเทศ	 
	 และเพ่ือเป็นการเพิม่โอกาสให้กบันกัเรยีนกลุม่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทนุทรพัย์	ให้มคุีณภาพทดัเทียม 
	 กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน�าของนานาชาติ	 ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัยและ 
	 นักประดิษฐ์คิดค้น	 มีสุขภาพพลานามัยที่ดี	 มีคุณธรรมจริยธรรม	 รักการเรียนรู้	 มีความเป็นไทย	 
	 มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ	มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
พันธกิจ	 ศึกษาค้นคว้า	 วิจัยพัฒนา	 และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 ทั้งในและ 
	 ต่างประเทศ	เพือ่ด�าเนนิการบรหิารและจดัการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาทัง้ตอนต้นและตอนปลาย 
	 ท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในลักษณะของโรงเรียนประจ�า	 ส�าหรับ 
	 นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษด้านคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ในภูมภิาค	เพือ่เป็นการกระจาย 
	 โอกาสให้กบัผูม้คีวามสามารถพิเศษทีม่กีระจายอยูใ่นทกุภูมภิาคของประเทศ	และเพือ่เป็นการเพิม่ 
	 โอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์	 ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนผู้มีความ 
	 สามารถพเิศษด้านคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์เหล่านัน้ไปสูค่วามเป็นนกัวจิยั	นกัประดษิฐ์คิดค้น	 
	 ด้านคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัย 
	 ชัน้น�าของนานาชาติ	 (world	 class)	 มจิีตวญิญาณมุง่มัน่พัฒนาประเทศชาติ	 มเีจตคติทีดี่ต่อเพือ่น 
	 ร่วมโลกและธรรมชาต	ิสามารถสร้างองค์ความรูด้้านคณติศาสตร์	วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับ 
	 ประเทศชาตแิละสงัคมไทยในอนาคต	ช่วยพฒันาประเทศชาตใิห้สามารถด�ารงอยูแ่ละแข่งขนัได้ใน 
	 ประชาคมโลก	เป็นสงัคมผูผ้ลิตทีม่มีลูค่าเพ่ิมมากขึน้	สร้างสังคมแห่งภมูปัิญญาและการเรียนรู้	สงัคม 
	 แห่งคุณภาพและแข่งขันได้	และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง	มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน
เป้าประสงค	์ 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

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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	 5.	 มคีวามรูแ้ละทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างมีประสทิธภิาพ	 
	 	 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	จริยธรรม	แก่นักเรียนเป็นรายบุคคล	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 
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น	 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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Personnel of PCCST Departments

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Department of Science

นางยินดี ชูนวล
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง
(เคมี-ชีววิทยา)

นางสาวจันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางกัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล
(ชีววิทยา)

นางคนึงนิตย์ ไชยมณี
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นายสาธิต บัวคำา
(เคมี)

นางรุจิรา บินตำามะหงง
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางสาวสุพลา ทองแป้น
(ฟิสิกส์)

นางศุลยา สามัญ
(ชีววิทยา)

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางศรินยา สวาหลัง
(เคมี)

นายณัฐพล อำามาตย์วงศ์
(ฟิสิกส์)

นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง
(ชีววิทยา)

ดร.สินีนาฏ ธรรมชาติ
(ฟิสิกส์)

นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
(เคมี)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
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Personnel of PCCST Departments

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Department of Science

นางสูไบด๊ะ หลงจิ
(ชีววิทยาประยุกต์)

นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง
(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

หัวหน้าพนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวพัทธนันท์ โต๊ะปลัด
(เคมี)

พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวนาถยา พรหมช่วย
(วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์)

นายอดิพงษ์ หลงจิ
(เคมี)

พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวมารีย๊ะ เกาะกลาง
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวชาลินีิ บูนำา
(ฟิสิกส์)

พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวผาณิดา แลหมัน
(วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์)

นางเยาวภา หนูจันทร์
(ชีววิทยา)

พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวนงรัตน์ ขวดปลอด
(ชีววิทยาประยุกต์)

พนักงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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Personnel of PCCST Departments

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Department of Mathematics

นางแววไว เอียดนุช นางนิศาชล เอียดดี

นายดนุรุจ สามัญ

นายลักณ์ษมัน ซียง

นายสันติพร ตันติหาชัย

นางปรีดา ผลาสิงห์ นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ

นางสาวรัตนาวดี ผ่องเส้ง

นางอัสลีนา ตวัน

นายวิเชียร เฟื่องฟ้า

นางสาวเพ็ญนภา วิสะมิตะนันท์

นายอนัน จันทรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

(คณิตศาสตร์)

(คณิตศาสตร์)

(คณิตศาสตร์)

(คณิตศาสตร์)

(คณิตศาสตร์)

(คณิตศาสตร์)

(คณิตศาสตร์)

(คณิตศาสตร์)

(คณิตศาสตร์) (คณิตศาสตร์) (คณิตศาสตร์)

(คณิตศาสตร์)

(คณิตศาสตร์)
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Personnel of PCCST Departments

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Department of Foreign Languages

นายวิจิตร นิยมเดชา
(ภาษาอังกฤษ)

นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม
(ภาษาอังกฤษ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด
(ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)

นางสาวอังคณา บุญทา
(ภาษาอังกฤษ)

นายมุฮัมมัด ดาโฮะ
(ภาษามลายู)

นางสาววนิดา สุนทร
(ภาษาญี่ปุ่น)

นางเพ็ญนภา รัตโนดม
(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวจิระนันต์ สุวรรณวิหค
(ภาษาอังกฤษ)

Mr.Anthony Carr
Art (England)

Mr.Jasan Giggens
 (England)

นางสาวซีต้า ไรมันซา
(ภาษาอังกฤษ)

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวโสภิดา จันทร์ดอน
(ภาษาอังกฤษ)

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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Personnel of PCCST Departments

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Department of Thai Language

นางถนอมพร ปีนัง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวจริยา จิตตพงศ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวสิทธิลักษณ์ ทิวทัศน์ นางสาววิไลพร คงอินทร์ นางสาวภัทรนันท์ พันธุรัตน์ นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน

(ภาษาไทย)

(ภาษาไทย)

(ภาษาไทย)(ภาษาไทย) (ภาษาไทย) (ภาษาไทย)
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Personnel of PCCST Departments

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

Department of Social Studies, Religion, and Culture

นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
(สังคมศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง
(สังคมศึกษา)

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางทิพวรรณ ธังดิน
(การตลาด)

นางสาวหฤทัย เวชศาสตร์
(สังคมศึกษา)

นายนูรุดดีน แคยิหวา
(บริหารรัฐกิจ)

นางสาวสุวิมล หอประยูร
(การจัดการทั่วไป)

นายภิโชติ เอียดเฉลิม
(สังคมศึกษา)

นายพงศ์เทพ กลิ่นเขียว
(สังคมศึกษา)

นายสกลภัทรวัฒน์ มัญชวินทร์
(สังคมศึกษา)

นายฮูเส็น ยาประจันทร์
(อิสลามศึกษา)

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Department of Art

Personnel of PCCST Departments

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

Department of Hygiene and Physical Education

ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ เส็มหมาน
(พลศึกษา) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายอัมพันธ์ บินอับดุลรามาน
(ออกแบบศิลป์)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวรจณี รบบานา
(สุขศึกษา) 

รองหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายรังสิต รัตนโสภา
(ดนตรีสากล)

นายวิวิศน์ ประเสริฐศรี
(พลศึกษา) 

นายอภิรักษ์ สุขาเขิน
(พลศึกษา) 

นายพรสยาม เหมสนิท
(รัฐศาสตร์) 

นายณัฐพล เทพศิริ
(นาฏศิลป์)

ว่าที่ร้อยตรีขจรจักษณ์ ภู่ร้อย
(นาฏศิลป์)

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวุฒินันท์ สามัญ
(ดุริยางคศาสตร์สากล)
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Personnel of PCCST Departments

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

Department of Occupations and Technology

นายสมยศ แซ่เจา
(อุตสาหกรรมศิลป์)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวิชัย บัวเนี่ยว
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางณพิชา จันทวดี
(คหกรรมศาสตร์)

นายวนัส หมาดโซ๊ะ
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

นางสาวสุจิภา   แรกจำานงค์
(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

นายอิสรา สำาเร
(อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์)

นางสาวนริศรา บินเจ๊ะอาลี
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

สนับสนุนการสอน

Teaching Support Guidance

นายแก้ว เตี้ยเล็ก
(จิตวิทยาการแนะแนว)
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวอรทัย แพทย์ศาสตร์
(บรรณารักษ์)

หัวหน้างานวิทยบริการ

นางกนกจันทร์ สุขปุณพันธ์
(ภาษาและวรรณคดีไทย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวรรณ ศรีไสยเพชร
(จิตวิทยาการแนะแนว)

นางสาววิกานดา เล๊ะสัน
(จิตวิทยาการแนะแนว)

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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Personnel of PCCST Departments

ครูหอพัก Dormitory Teachers

นายตาริค หลงจิ
(ที่ปรึกษา)

นางสาวกอบกุล เล๊ะทองคำา
(ที่ปรึกษา)

นายอาซัลลี ฮะยีบิลัง
(ที่ปรึกษา)

นางสาวพรอุมา พิทัก
(ที่ปรึกษา)

นายสุชาติ บิลังโหลด
(หัวหน้า)

นางสาวฝาตอน๊ะ กาเส็มส๊ะ

นางสาวซอลีฮะ โต๊ะป๊ะ

นายอารีหนีด รองเดช

นางสาวโยทะกา บูเก็ม

นางสาววรรณา ตะลา

นายสัลมาน เส็นติระนางสาวจิราพร เมืองเขียว
(รองหัวหน้า)

นางสาวนูรีซ๊ะห์ สอมะลี

นางสาวนูรตัสนีม ยากะจิ

นายวรากรณ์ หลังสตา

นางสาวอุสนา ฉิมเรือง
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นายชายธง ชูเรืองสุข
พ.ศ.2546

เด็กหญิงนดา ยีมัสซา
พ.ศ.2555

นายอิรฟาน ปะดุกา
พ.ศ.2557

นางสาวฟองชล แซ่เล่า
พ.ศ.2558

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

นายนัฐวุฒ ิ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�สตร ์
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
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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�นคอมพิวเตอร ์
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�สตร ์
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

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
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2556 ร�งวัลเหรียญทอง โครงง�นคณิตศ�สตร ์
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�สตร ์
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

2558 ร�งวัลเหรียญทอง ก�รเขียนโปรแกรมด้วยภ�ษ�
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6

น.ส.ธนพร เรืองหิรัญ ม.6/1
น.ส.ฟองชล แซ่เล่� ม.6/1

ร�งวัลเหรียญทอง ก�รว�ดภ�พระบ�ยสี
ระดับชั้น ม.4 - ม.6

น�ยศิวกร แสงคงทอง ม.5/6
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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) 
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ลำาดับที่ ชื่อ-สกุล ประเทศ

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)

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)
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ลำาดับที่ ชื่อ-สกุล ประเทศ

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)

69 น�ยณัฐชนน อโนทัยสถ�พร สเปน (2558-2559)

70 น�งส�วบัวบูช� เต็มแก้ว สหรัฐอเมริก� (2558-2559)

71 น�งส�วภัทรวรรณ ป�ละสัน ญี่ปุ่น (2558)

72 น�งส�วต่วนสุไรย� ตูแวมะ ญี่ปุ่น (2558)

73 น�ยภ�ณุภัทร ชัยแก้ว ญี่ปุ่น (2558)

74 น�ยฟิกรี ต�เดอิน ญี่ปุ่น (2558)

75 น�งส�วน�ซีบะฮ์ หะยีบือร�เฮง ญี่ปุ่น (2558)

76 น�ยสิทธิกร ทิ้งผอม 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 อนิโดนเีซยี 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 อนิโดนเีซยี บรไูน ฮอ่งกง ตรุก ีญีปุ่น่ 
ออสเตรเลีย ไทย)

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

International Awards

รางวัลระดับนานาชาติ

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

2558 การนำาเสนอภาคบรรยายยอดเยีย่ม โครงง�นวิทย�ศ�สตร ์ส�ข�
ชีววิทย� เรื่อง ฤทธิ์ต้�นเชื้อร�สนิม (Puccinia polysora Undrew) 
ของส�รสกัดจ�กพืช ในง�น MWIT Science Fair 2015 27-30 
มกร�คม 2558 ณ ร.ร.มหิดลวิทย�นุสรณ์ จ.นครปฐม โดยมี
โรงเรียนวิทย�ศ�สตร์ชั้นนำ�จ�ก 12 ประเทศ เข้�ร่วมง�น

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

ชนะเลศิ เหรยีญทอง ก�รแสดงท�งวัฒนธรรม ชุดจนิตป�ต ีระดบั
น�น�ช�ติ ในง�นมหกรรมก�รแข่งขันทักษะท�งวิช�ก�รและ
วัฒนธรรมน�น�ช�ติ เมื่อวันที่ 27-30 สิงห�คม 2558 ณ โรงเรียน
วิทย�ศ�สตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศม�เลเซีย โดยมีโรงเรียนจ�ก
ประเทศม�เลเซีย ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ
ฮ่องกง เข้�ร่วมแข่งขัน

ด.ญ.ภัทรวดี อำ�ภ�
ด.ญ.เบญญ� ภัทรมงคลเขตต์
ด.ญ.ศศินิภ� ชนะภัย
ด.ญ.ณัฐนรี พัฒนศิริ 
ด.ญ.รวิสร� นร�สฤษฏ์กุล
ด.ญ.จุฑ�ธิป ปุ๋ยพรหม

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ก�รว�ดภ�พโปสเตอร์ ระดับ
น�น�ช�ติ ในง�นมหกรรมก�รแข่งขันทักษะท�งวิช�ก�รและ
วัฒนธรรมน�น�ช�ติ เมื่อวันที่ 27-30 สิงห�คม 2558 ณ โรงเรียน
วิทย�ศ�สตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศม�เลเซีย โดยมีโรงเรียนจ�ก
ประเทศม�เลเซีย ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ
ฮ่องกง เข้�ร่วมแข่งขัน

น�ยศิวกร แสงคงทอง

รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง ก�รว�ดภ�พโปสเตอร์ ระดับ
น�น�ช�ติ ในง�นมหกรรมก�รแข่งขันทักษะท�งวิช�ก�รและ
วัฒนธรรมน�น�ช�ติ เมื่อวันที่ 27-30 สิงห�คม 2558 ณ โรงเรียน
วิทย�ศ�สตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศม�เลเซีย โดยมีโรงเรียนจ�ก
ประเทศม�เลเซีย ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ
ฮ่องกง เข้�ร่วมแข่งขัน

น�ยอัฟน�น จุลย�นนท์

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน ก�รตอบคำ�ถ�มคณิตศ�สตร์
และวิทย�ศ�สตร์ ระดับน�น�ช�ติ ในง�นมหกรรมก�รแข่งขัน
ทักษะท�งวิช�ก�รและวัฒนธรรมน�น�ช�ติ เมื่อวันที่ 27-30 
สิงห�คม 2558 ณ โรงเรียนวิทย�ศ�สตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศ
ม�เลเซยี โดยมโีรงเรยีนจ�กประเทศม�เลเซยี ประเทศไทย ประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศฮ่องกง เข้�ร่วมแข่งขัน

น.ส.ลลิต� อภิสรพ�ณิชย์

เหรียญเงิน โครงง�นวิทย�ศ�สตร์ ระดับน�น�ช�ติ ในง�น
มหกรรมก�รแข่งขันทักษะท�งวิช�ก�รและวัฒนธรรมน�น�ช�ติ
เมื่อวันท่ี 27-30 สิงห�คม 2558 ณ โรงเรียนวิทย�ศ�สตร์มัวร์  
รัฐยะโฮร์ ประเทศม�เลเซีย โดยมีโรงเรียนจ�กประเทศม�เลเซีย 
ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฮ่องกง เข้�ร่วม
แข่งขัน

น�ยฐิติทัศน์ เดชเดชะ
น.ส.ณัฐธิด� ทองในเมือง
น.ส.ไอรด� ตรียงค์
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Academic Olympiad 2015 : Camp 1

A total of 94 PCCST students passed tests and trained on the project

“The 15
th
 Promotion of Academic Olympiad and Development of

 Science Education 2015 : Camp 1”

โอลิมปิกวิชาการ ประจ�าปี 2558 ค่าย 1

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จ�านวน 94 คน ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 16 ค่าย 1 

ประจ�าปี พ.ศ.2558 จ�านวน 7 สาขา ดังนี้

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 26 คน

1. เด็กช�ยชินวัฒน์  จันทร์เกตุ ม.2/1 14. น�ยอรรถพล  ชูม�ป�น ม.5/1

2. เด็กช�ยอธิคม  ยงสุวรรณกุล ม.3/1 15. น�งส�วภัทร�ภรณ์  เผ่�จินด� ม.5/1

3. เด็กหญิงสุด�รัตน์  แซ่ย่�ง ม.3/1 16. น�งส�วสุภัสสร�  พิกำ�พล ม.5/1

4. เด็กหญิงวรันธร  ช่วยศรีนวล ม.3/3 17. น�งส�วนัสรีน  หัสม� ม.5/1 (ขย�ยผล)

5. น�ยธนภัทร  สัมพันธรัตน์ ม.4/1 18. น�ยพิชเยศ  พัชโรภ�ส ม.5/2

6. น�ยพัชรกฤษฏิ์  กุณฑล ม.4/1 19. น�ยพงศกร  เย�วพันธุ์กุล ม.5/2

7. น�ยภูวิศ  หลงหัน ม.4/1 20. น�งส�วศิรภัสสร  เลี่ยมแก้ว ม.5/2 (ขย�ยผล)

8. น�ยบุญยภ�ช  แก้วพูล ม.4/2 21. น�ยชยกร  แจ้งสกุล ม.5/3

9. น�ยนร�ธิป  หวันมะรัตน์ ม.5/1 22. น�งส�วรุสอัสลินด�  ต�เย๊ะ ม.5/3 (ขย�ยผล)

10. น�งส�วภัทรสุด�  ทองจับ ม.5/1 23. น�งส�วกรรณิก�  หมวกทอง ม.5/3 (ขย�ยผล)

11. น�ยก�นต์  ม�กทรัพย์สิน ม.5/1 24. น�งส�วธันยพร  สุดสอ�ด ม.5/4 (ขย�ยผล)

12. น�งส�วอวัสด�  บัวเนียม ม.5/1 25. น�ยหมัดช�รีฟ  ด�แลหมัน ม.5/4

13. น�ยศีลวัต  หมื่นสุวรรณ์ ม.5/1 26. น�ยพงศกร  แก้วมณี ม.5/4

สาขาวิชาฟิสิกส์ 7 คน

1. น�ยธ�ม  เลี้ยงพันธุ์สกุล ม.4/1 5. น�ยชยกร  แจ้งสกุลี ม.5/3

2. น�ยฟ�ริส  ปันจอร์ ม.4/2 6. น�ยน่�นน้ำ�  เทพแก้ว ม.5/4

3. น�ยภ�สกร  เพียรธรรม ม.5/1 (ขย�ยผล) 7. น�งส�วณิช�รีย์  ธัญญเกษตร ม.5/6 (ขย�ยผล)

4. น�ยมูบีน  เล็งฮะ ม.5/2

สาขาวิชาเคมี 6 คน

1. น�งส�วพัชรพร  โส๊ะหน่�ย ม.4/1 4. น�ยสิทธิกร  ทิ้งผอม ม.5/4

2. น�ยภ�นุวัฒน์  ว�นิว�รงค์ ม.4/3 5. น�งส�วนิสิต�  ชัยแก้ว ม.5/5 (ขย�ยผล)

3. น�ยวงศธร  สุวรรณมณี ม.5/3 (ขย�ยผล) 6. น�งส�วเพ็ญพิชช�  จันทร์มณี ม.5/6 (ขย�ยผล)

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
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สาขาวิชาชีววิทยา 15 คน

1. น�งส�วฟ�ตีมะห์  ว�ยูโซ๊ะ ม.4/3 (ขย�ยผล) 9. น�ยวร�กร  เก้�เอี้ยน ม.5/3 (ขย�ยผล)

2. น�งส�วอวัสด�  บัวเนียม         ม.5/1 (ขย�ยผล) 10. น�งส�วอ�รย�  มรรคมนตรี ม.5/5 (ขย�ยผล)

3. น�ยณัฐชนน  อโนทัยสถ�พร ม.5/2 11. น�งส�วณัฐก�นต์  อินทร์นวล ม.5/5 (ขย�ยผล)

4. น�ยว�ริส  หมันเบ็ญหมัด ม.5/2 (ขย�ยผล) 12. น�ยฟุรกอน  มะมุดีน ม.5/5 (ขย�ยผล)

5. น�งส�วปิย�กร  มุสิกุล ม.5/3 (ขย�ยผล) 13. น�ยนิฮ�ฟิส  หะส�เม�ะ ม.5/6 (ขย�ยผล)

6. น�ยวงศธร  สุวรรณมณี ม.5/3 (ขย�ยผล) 14. น�ยชัยปวีณ  อ่อนเรือง ม.6/3

7. น�งส�วรวิสร�  ร�เหม ม.5/3 (ขย�ยผล) 15. น�ยณัฐสิทธิ์  แววสุวรรณ ม.6/3

8. น�งส�วอุม�พร  อุ่นอก ม.5/3 (ขย�ยผล)   

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น 2 คน

1. เด็กช�ยอ�กิล  แวม�มะ ม.3/1 2. เด็กช�ยน�ซีม  ล่�นุ้ย ม.3/2

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย 19 คน

1. น�ยธนพัทธ์  อุทัยรังษี ม.4/1 11. น�งส�วนัสรีน  หัสม� ม.5/1

2. น�งส�วก�ญจน�  สุว�หลำ� ม.4/2 12. น�งส�วกนิษฐ์ญ�ด�  หนูแก้ว ม.5/1

3. น�งส�วศลิด�  ชูพงศ์ ม.4/2 13. น�ยพิชัยชิน  วินทะไชย ม.5/2

4. น�ยธนโชติ  สุขสวัสดิ์ ม.4/2 14. น�ยอนุสรณ์  ช่วยร�ย ม.5/2

5. น�ยพศวัต  ทองก�วแก้ว ม.4/2 15. น�งส�วธนัญญ�  จูฑะมงคล ม.5/2

6. น�งส�วมุซีร�  ย�ประจันทร์ ม.4/3 16. น�งส�วนูไรด�  บิสนุม ม.5/2

7. น�ยศุภณัฐ  ทัดแก้ว ม.4/3 17. น�ยธัญ  สุวรรณช�ตรี ม.5/2

8. น�งส�วภัณฑิร�  แจงว�ณิชย์ ม.5/1 18. น�ยภ�ณุ  แวมะชัย ม.5/3

9. น�ยเสฐวุฒิ  เพชรแก้ว ม.5/1 19. น�ยส�นูซี  เบ็ญสะอีด ม.5/5

10. น�ยอัษฏ�วุธ  ฆังคะสะเร ม.5/1   

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 19 คน

1. น�ยรัชชกันต์  บริรักษ์กิจดำ�รง ม.4/1 11. น�งส�วนุสรีย�  นุ้ยเด็น ม.5/1

2. น�ยนบิลอ�ลี  ปะดุก� ม.4/1 12. น�ยอธิวัฒน์  แดงเอียด ม.5/1

3. น�ยปฏิพัฒน์  มะสีละ ม.4/1 13. น�งส�วพิมชนก  อนุส�ร ม.5/2

4. น�ยภูวฉัตร  ขยันดี ม.4/1 14. น�งส�วณัฐธย�น์  ทองคำ� ม.5/3

5. น�ยวโรตม์  วงษ์วิริยะกิจ ม.4/1 15. น�งส�วบรรณพร  คะหะวงศ์ ม.5/4

6. น�ยสัณฐิติ  ไตรยศักด� ม.4/1 16. น�ยโยฮัน ฟิเล่ ม.5/5

7. น�งส�วเอมีลีน่�  แมละมัย ม.4/3 17. น�งส�วอภิญญ�  ธนิกมงคลกุล ม.5/5

8. น�ยศุภฤกษ์  เหมจิ ม.4/3 18. น�งส�วสิริย�กร  ก้องก่ำ� ม.5/5

9. น�งส�วญ�ณิศ�  ขุนละออง ม.4/5 19. น�งส�วยศย�  รักษ�ผล ม.5/6

10. น�งส�วณัฐสินี  ชอบง�ม ม.5/1   
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Government Teachers 

Academic Standing : Experienced Teachers

 ข้าราชการครู อันดับ คศ.3 วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ

นายอนัน จันทรัตน์  

ครู  อนุมัติ พ.ศ.2555
ผลงานทางวชิาการ : ผลก�รใช้เอกส�รประกอบ
ก�รเรียนวิช�คณิตศ�สตร์ เร่ือง ทฤษฎีจำ�นวน
เบ้ืองต้น สำ�หรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษ�ปีที่ 4  
โรงเรียนจุฬ�ภรณร�ชวิทย�ลัย สตูล

นางสาวปวันพัสตร ์ เซ ่งศรีส ่ง  

ครู อนุมัติ พ.ศ.2557
ผลงานทางวิชาการ : พัฒน�ผลสัมฤทธิ์ท�ง 
ก�รเรยีนของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษ�ปีท่ี 5 โรงเรียน
จฬุ�ภรณร�ชวิทย�ลัย สตูล โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศ�สตร์ เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียลและ
ลอก�ริทึม

นางศรินยา สวาหลัง  

ครู    อนุมัติ พ.ศ.2558
ผลงานทางวิชาการ : ร�ยง�นผลก�รใช้ชุด
กจิกรรมก�รเรยีนรูวิ้ทย�ศ�สตร์ สำ�หรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษ�ปีท่ี 4 ภ�คเรยีนที ่2 ปีก�รศึกษ� 2557 
โรงเรยีนจฬุ�ภรณร�ชวทิย�ลยั สตูล

นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด  

ครู  อนุมัติ พ.ศ.2556
ผลงานทางวิชาการ : ก�รพัฒน�ทักษะก�รอ่�น
ภ�ษ�อังกฤษโดยใช้วิธีก�รสอน 4 MAT ร่วมกับ
ก�รเรยีนรูแ้บบร่วมมอื เทคนิคจิก๊ซอว์ กรณศีกึษ�
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี 6 โรงเรียน 
จุฬ�ภรณร�ชวิทย�ลัย สตูล

นางปรีดา ผลาสิงห์ 

ครู อนุมัติ พ.ศ.2559
ผลงานทางวิชาการ : ร�ยง�นก�รพัฒน�ผล
สัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน วิช�คณิตศ�สตร์ เรื่อง
อตัร�ส่วนและร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทกัษะสำ�หรบั
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษ�ปีท่ี 2 โรงเรียนจฬุ�ภรณ
ร�ชวทิย�ลยั สตลู

นายสมพร ทิศเมือง 

รองผู้อำานวยการโรงเรียน  อนุมัติ พ.ศ.2556
ผลงานทางวชิาการ : ก�รประเมนิโครงก�รพฒัน�
ระบบก�รดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนโรงเรียนจฬุ�ภรณ
ร�ชวทิย�ลยั สตลู โดยใช้กลยุทธ์ Home In School 
ปีก�รศึกษ� 2553-2554

นายดนุรุจ สามัญ  

ครู  อนุมัติ พ.ศ.2558
ผลงานทางวิชาการ : ก�รพัฒน�ชุดก�รเรียน
คณติศ�สตร์ เรือ่ง ก�รแปรผนั โดยก�รจดัก�รเรียนรู้ 
ด้วยเทคนิค K-W-D-L สำ�หรับนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษ�ปีที่ 2 โรงเรียนจุฬ�ภรณร�ชวิทย�ลัย สตูล

นางมลิวัลย์ ปาณะศรี

ครู อนุมัติ พ.ศ.2557
ผลงานทางวิชาการ : ก�รใช้ชุดฝึกทักษะก�รแก้
โจทย์ปัญห� เรื่อง ปริม�ณสัมพันธ์ กลุ่มส�ระก�ร
เรียนรู้วทิย�ศ�สตร์ สำ�หรับนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษ�
ปีที่ 4 โรงเรียนจุฬ�ภรณร�ชวิทย�ลัย สตูล

นางศุลยา สามัญ   

ครู อนุมัติ พ.ศ.2558
ผลงานทางวิชาการ : ร�ยง�นก�รพัฒน�เพื่อ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษ�ปีท่ี 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมก�รเรียนรู้
ชวีวทิย� ต�มกระบวนก�รสบืเส�ะห�คว�มรู ้หน่วย
ก�รเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้�งและหน้�ที่ของเซลล์  
โรงเรียนจฬุ�ภรณร�ชวทิย�ลยั สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
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THAI RICE

ข้าวไทย

นักเรียนช้ัน ม.4 ร.ร.จ.ภ.สตูล ทุกคน เรียนวิชาเพ่ิมเติม “ข้าวไทย” ได้ลงภาคสนามฝึกปฏิบัติจริงในการทำานา ณ บ้านโคกประดู่  

หมู่ท่ี 11 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล โดยมีนายอะหมาด หลงจิ กรรมการสถานศึกษา และครอบครัว ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร 

ไถนาและเตรียมการเพาะพันธุ์กล้า เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558  

 การถอนพันธุ์กล้าและการด�านา  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558

การเก็บเกี่ยว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559

 การหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเพาะพันธุ์กล้า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558
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O-NET Mean Scores

M.3 Students Academic Year 2015

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558

วิชา ระดับประเทศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วิทย�ศ�สตร์ 37.63 60.80

คณิตศ�สตร์ 32.40 67.30

ภ�ษ�อังกฤษ 30.62 48.29

ภ�ษ�ไทย 42.64 51.08

สังคมศึกษ�ฯ 46.24 65.93

           

คะแนนเฉลี่ยโอเน็ตของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (องค์การมหาชน) 

29 มีนาคม 2559

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

33



โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558

วิชา ระดับประเทศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วิทย�ศ�สตร์ 33.40 43.62

คณิตศ�สตร์ 26.59 50.86

ภ�ษ�อังกฤษ 24.98 35.09

ภ�ษ�ไทย 49.36 66.89

สังคมศึกษ�ฯ 39.70 48.01

                 

คะแนนเฉลี่ยโอเน็ตของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (องค์การมหาชน) 

21 มีนาคม 2559

O-NET Mean Scores

M.6 Students Academic Year 2015
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รางวัลเหรียญทอง

การวาดภาพระบายสีระดับชั้น ม.4 - ม.6
 น�ยศิวกร แสงคงทอง ม.5/6

รางวัลเหรียญทอง

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6
 น.ส.ธนพร เรืองหิรัญ ม.6/1
 น.ส.ฟองชล แซ่เล่� ม.6/1

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จำานวน 3 คน 
ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 

จ�กก�รแข่งขันทักษะท�งวิช�ก�ร 2 ร�ยก�ร ในง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับช�ติ
29 - 30 มกร�คม 2559  ณ จังหวัดนนทบุรี

National Student's Excellent Fair Awards

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
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Academic Activities by The Education Hub Project

กิจกรรมทางวิชาการของโครงการ Education Hub
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ Education Hub  ประจำาปีการศึกษา 2558

Parents Meeting of Hub Student M.1/5 on 24th May 2015

English Camp 2015 at Chonnapa Resort  Nakhon Sri Thammarat  on 14th– 16th  August 2015

Education Hub Workshop on 8th May 2015

Student Exchange between SMSTSP and PCCST at PCCST on 3rd– 7th August 2015

Education Hub Academic Festival 2015 
At Phuket Orchid Resort and Spa on 25th– 28th  August 2015
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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)
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PCCST SCIENCE FAIR 2015

รศ.ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน PCCST SCIENCE FAIR 2015 และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์  

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นคณะกรรมการวิพากษ์การนำาเสนอโครงงานระดับนานาชาติ สาขาวิชาฟิสิกส์ 

เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
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PCCST Academic Festival 2015

งาน จ.ภ.วิชาการ’58

      นายศลใจ วิบูลกิจ ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

งาน จ.ภ.วิชาการ’58 และเยี่ยมชมการแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559  เวลา 08.30 – 10.00 น. โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 156 โรงเรียน  

จากประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
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Academic Cooperation with Japan

Furukawa Reimei Junior and Senior High School

Thailand-Japan Student Science Fair 2015

(Furukawa Reimei Junior and Senior High School & Waseda University Honjo Senior High School)

ร่วมงาน Cultural Festival 2015 ณ โรงเรียน Furukawa Reimei Junior and Senior High School

ตามโครงการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับโรงเรียนเครือข่ายในประเทศญี่ปุ่น”

ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 1 กันยายน 2558
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Academic Cooperation with Malaysia

ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศมาเลเซีย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
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Academic Cooperation with Indonesia

ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอินโดนีเซีย
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University Admission Test Results 2015

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 19)

ครบ 100%

1. ชื่อ-สกุล : น�ยจิณณวัตร ศรีชุม

คณะ/หลักสูตรวิชา : สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยศิลป�กร

2. ชื่อ-สกุล : น�ยเมธ�วี ก่อไวทยเจตน์

คณะ/หลักสูตรวิชา : พ�ณิชยน�วีน�น�ช�ติ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

3. ชื่อ-สกุล : น�ยรัตภูมิ นพพัตร

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�พระนครเหนือ

4. ชื่อ-สกุล : น�ยศักดิพัฒน์ วัฒนไทย

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�พระนครเหนือ

5. ชื่อ-สกุล : น�ยสุทธิภ�คย์ จุล�นุพันธ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

6. ชื่อ-สกุล : น�ยอัมม�ร์ ม�นะกล้�

คณะ/หลักสูตรวิชา : นิติศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

7. ชื่อ-สกุล : น�ยจ�รุเดช จิตต์ดี

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

8. ชื่อ-สกุล : น�ยภ�นุพงศ์ มีกรณ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : เภสัชศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

9. ชื่อ-สกุล : น�ยณัฐนันท์ สุขป่�น

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศ�สตร์

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

ร�ชนครินทร์

10. ชื่อ-สกุล : น�งส�วปภัสสร ตันสกุล

คณะ/หลักสูตรวิชา : บริห�รธุรกิจ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

11. ชื่อ-สกุล : น�งส�วป�ณิศ� นร�วุฒิพันธ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

12. ชื่อ-สกุล : น�งส�วฉัตรวีร์ ภัทร�ภินันท์

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

13. ชือ่-สกลุ : น�งส�วธนพร เรืองหิรัญ

คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิศวกรรมศ�สตร์และเทคโนโลยี

อุตส�หกรรม

มหาวิทยาลยั/สถาบนั : มห�วิทย�ลัยศิลป�กร

14. ชื่อ-สกุล : น�งส�วธนภรณ์ ชยโสภัฏฐ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
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15. ชื่อ-สกุล : น�งส�วนด� ยีมัสซ�

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

16. ชื่อ-สกุล : น�งส�วนภัสวรรณ คงเกลี้ยง

คณะ/หลักสูตรวิชา : เภสัชศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

17. ชื่อ-สกุล : น�งส�วนัทธมน คุมภะส�โน

คณะ/หลักสูตรวิชา : สัตวแพทยศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

18. ชื่อ-สกุล : น�งส�วปณิต� ต�ว�โต

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

19. ชื่อ-สกุล : น�งส�วนวพร ศรีเอียด

คณะ/หลักสูตรวิชา : พย�บ�ลศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : วิทย�ลัยพย�บ�ลกองทัพเรือ

20. ชื่อ-สกุล : น�งส�วฐิต�พร ฉ�ยไสว

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

21. ชื่อ-สกุล : น�งส�วนิสิต� ไหลพรรณง�ม

คณะ/หลักสูตรวิชา : พย�บ�ลศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

22. ชื่อ-สกุล : น�งส�วฟองชล แซ่เล่�

คณะ/หลักสูตรวิชา : พ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

23. ชื่อ-สกุล : น�งส�วรักษิณ� ยงสุวรรณกุล

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

24. ชื่อ-สกุล : น�งส�วลลิต� อภิสรพ�ณิชย์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

25. ชื่อ-สกุล : น�ยปิยพงศ์ ป�นแขวง

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

26. ชื่อ-สกุล : น�ยชลวัชร์ แก้วเนียม

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

27. ชื่อ-สกุล : น�ยเมธ�สิทธิ์ บุญยิ่ง

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

28. ชื่อ-สกุล : น�ยคมศร สุขไสว

คณะ/หลักสูตรวิชา : นักเรียนจ่�ทห�รเรือ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : โรงเรียนชุมพลทห�รเรือ

29. ชื่อ-สกุล : น�ยกรรปกรณ์ เอี้ยวเล็ก

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

30. ชื่อ-สกุล : น�ยฐิติทัศน์ เดชเดชะ

คณะ/หลักสูตรวิชา : อุตส�หกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

31. ชื่อ-สกุล : น�ยอ�ฟันดี้ หมีนพร�น

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

32. ชื่อ-สกุล : น�งส�วรุ่งนภ� หอมข�ว

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

2015 PCCST Newsletter

สาร
สตูลจ.ภ. ปีการศึกษา 2558

44



33. ชื่อ-สกุล : น�งส�วไอรด� ตรียงค์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

34. ชื่อ-สกุล : น�งส�วฌ�มิญช์ ชูวิริทธิ์พล

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

35. ชื่อ-สกุล : น�งส�ววรรณศร หล�ยประดิษฐ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : ครุศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�

36. ชื่อ-สกุล : น�งส�วอัสรีน� ต�เดอิน

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

37. ชื่อ-สกุล : น�งส�วด�ว�ม� ร�หม�น

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

38. ชื่อ-สกุล : น�งส�วอรัชพร ม�สินธุ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : เศรษฐศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

39. ชื่อ-สกุล : น�งส�วจิรัชญ� ช�ยบุญแก้ว

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์และเทคโนโลยี

อุตส�หกรรม

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยศิลป�กร

40. ชื่อ-สกุล : น�งส�วนวลจิต แต่งศรี

คณะ/หลักสูตรวิชา : ส�ธ�รณสุขศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเทคโนโลย ี

สุรน�รี 

41. ชื่อ-สกุล : น�งส�วย�สุมิน จิตต์ปร�ณี

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

42. ชื่อ-สกุล : น�งส�วณัฐธิด� ทองในเมือง

คณะ/หลักสูตรวิชา : ก�รบริก�รและก�รท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

43. ชื่อ-สกุล : น�งส�วแพรว� ฤทธิศักดิ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : นิติศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

44. ชื่อ-สกุล : น�งส�วธัญญ� แซ่เหง่�

คณะ/หลักสูตรวิชา : พย�บ�ลศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

45. ชื่อ-สกุล : น�งส�วเนตรนภ� เทพศิริ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

46. ชื่อ-สกุล : น�งส�วพัชช�รัศมิ์ กิจพรอนันต์

คณะ/หลักสูตรวิชา : พย�บ�ลศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : วิทย�ลัยเซนต์หลุยส์

47. ชื่อ-สกุล : น�งส�ววิล�สินี ทองธรรมช�ติ

คณะ/หลักสูตรวิชา : เภสัชศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์

48. ชื่อ-สกุล : น�ยชัยปวีณ อ่อนเรือง

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

49. ชื่อ-สกุล : น�ยกฤติน สุขมี

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถ�บันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง

50. ชื่อ-สกุล : น�ยณัฐสิทธ์ แววสุวรรณ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์และทรัพย�กร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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51. ชื่อ-สกุล : น�ยศุภกร ชวนวัฒน�

คณะ/หลักสูตรวิชา : เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

52. ชื่อ-สกุล : น�ยจิร�ยุทธ แก้วทอง

คณะ/หลักสูตรวิชา : พ�ณิชยน�วีน�น�ช�ติ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

53. ชื่อ-สกุล : น�ยพีระพล สุชก�ล

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์ (วิทย�ก�รเดินเรือ)

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : ศูนย์ฝึกพ�ณิชย์น�วี

54. ชื่อ-สกุล : น�ยเอกวิทย์ ศิริพิริยกุล

คณะ/หลักสูตรวิชา : รัฐศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

55. ชื่อ-สกุล : น�งส�วสุด�รัตน์ ก�หยี

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิเทศศึกษ�

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

56. ชื่อ-สกุล : น�งส�วนลพรรณ  หน่อนิล

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์และเทคโนโลยี

อุตส�หกรรม

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยศิลป�กร

57. ชื่อ-สกุล : น�งส�วป�ลิต� ศรีริภ�พ

คณะ/หลักสูตรวิชา : ทันตส�ธ�รณสุข

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

สิรินธร จังหวัดยะล�

58. ชื่อ-สกุล : น�งส�วแพรพรรณ โกวิทพิทย�ก�ร

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์และเทคโนโลยี

อุตส�หกรรม

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยศิลป�กร

59. ชื่อ-สกุล : น�งส�วชรินทร์รัตน์ ชูรัตน์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ก�รจัดก�ร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

60. ชื่อ-สกุล : น�งส�วจิด�ภ� บูสู

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

61. ชื่อ-สกุล : น�งส�วอัสม� หวันตุหมัน

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์และทรัพย�กร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์

62. ชื่อ-สกุล : น�งส�วณิช�กร หนูแก้ว

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

63. ชื่อ-สกุล : น�งส�วรักษณ�ลี สุขประเสริฐ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ลัยก�รปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

64. ชื่อ-สกุล : น�งส�วซูไฮละห์ ว�มะ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

65. ชื่อ-สกุล : น�งส�วธริด� ศรีอำ�ภรณ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : สหเวชศ�สตร์และส�ธ�รณสุข

ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์

66. ชื่อ-สกุล : น�งส�วนูรีซะห์ สือรี

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษ�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

67. ชื่อ-สกุล : น�งส�วมณีรัตน์ ทองเรือง

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์และทรัพย�กร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์

68. ชื่อ-สกุล : น�งส�ววรพิชช� อินทอง

คณะ/หลักสูตรวิชา : พ�ณิชยศ�สตร์และก�รจัดก�ร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
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69. ชื่อ-สกุล : น�งส�วว�ซินี ใจสมุทร

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ก�รจัดก�ร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�

70. ชื่อ-สกุล : น�งส�วอิสร�พร ศรีสุข

คณะ/หลักสูตรวิชา : ทรัพย�กรธรรมช�ติ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

71. ชื่อ-สกุล : น�ยศุภกฤษณ์ เย�ดำ�

คณะ/หลักสูตรวิชา : นิติศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

72. ชื่อ-สกุล : น�ยนร�ธร ป�วัล

คณะ/หลักสูตรวิชา : พ�ณิชยน�วีน�น�ช�ติ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

73. ชื่อ-สกุล : น�ยชัยวุฒิ น�คสง่�

คณะ/หลักสูตรวิชา : เทคโนโลยีก�รบิน

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถ�บันก�รบินพลเรือน

74. ชื่อ-สกุล : น�ยกอฟฟ�ร์ ลัดเลีย

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถ�บันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง

75. ชื่อ-สกุล : น�ยชนินทร์ แซ่ย่อง

คณะ/หลักสูตรวิชา : อุตส�หกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

76. ชื่อ-สกุล : น�ยภัทรพล ภัทรกิจบวรกุล

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

77. ชื่อ-สกุล : น�งส�วนภสุด� วิชัยโย

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถ�บันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง

78. ชื่อ-สกุล : น�งส�วนิสรีน แวเด็ง

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษ�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

79. ชื่อ-สกุล : น�งส�วพิมพ์ลภัส สีชมภู

คณะ/หลักสูตรวิชา : มนุษยศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

80. ชื่อ-สกุล : น�งส�วฟ�รีด� ข�วเข�ใคร 

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษ�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

81. ชื่อ-สกุล : น�งส�ววันฮัสลีน่� ขวัญหลี

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ก�รจัดก�ร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

82. ชื่อ-สกุล : น�งส�วซ�นิย�ฮ์ ร�โอบ

คณะ/หลักสูตรวิชา : อุตส�หกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

83. ชื่อ-สกุล : น�งส�วญ�ณิศ� ส่งแสง

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษ�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

84. ชื่อ-สกุล : น�งส�วณิชก�นต์ ทัพชัยยุทธ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์และเทคโนโลยี

อุตส�หกรรม

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยศิลป�กร

85. ชื่อ-สกุล : น�งส�วรวินท์ ศูนย์คล้�ย

คณะ/หลักสูตรวิชา : เศรษฐศ�สตร์และนโยบ�ย

ส�ธ�รณะ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

86. ชื่อ-สกุล : น�งส�วสุช�น�ฏ ทองรักษ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : พย�บ�ลศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : วทิย�ลยัพย�บ�ลบรมร�ชชนนี

ยะล�

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
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87. ชื่อ-สกุล : น�งส�ววรนิษฐ� ยังมี

คณะ/หลักสูตรวิชา : อักษรศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยศิลป�กร

88. ชื่อ-สกุล : น�งส�วอัจฉร�วดี รัชตเศรษฐ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : นิติศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

89. ชื่อ-สกุล : น�งส�วชญ�นิศ ศรุตินันท์

คณะ/หลักสูตรวิชา : สัตวแพทยศ�สตร์และ

สัตวศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม

90. ชื่อ-สกุล : น�งส�วทย�ต� พิร�มรักษ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : เทคนิคก�รแพทย์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

91. ชื่อ-สกุล : น�งส�วประภ�สิริ ท่�มศิริ

คณะ/หลักสูตรวิชา : พย�บ�ลศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : วิทย�ลัยพย�บ�ล

สภ�ก�ช�ดไทย

92. ชื่อ-สกุล : น�งส�วอ�ภ�ดี เขียวเข็ม

คณะ/หลักสูตรวิชา : พย�บ�ลศ�สตร์

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

93. ชื่อ-สกุล : น�งส�วฮ�ฟีด๊ะ จังแดหว�

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษ�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

94. ชือ่-สกลุ : น�ยกิติพัฒน์ กัญจ�จิโรจน์

คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลยั/สถาบนั : สถ�บันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง

95. ชื่อ-สกุล : น�ยนิติธร สุกใส 

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

96. ชื่อ-สกุล : น�ยชยนนท์ ภู่ง�ม

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�พระนครเหนือ

97. ชื่อ-สกุล : น�ยภ�นุเดช จ�รู

คณะ/หลักสูตรวิชา :  วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถ�บันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง

98. ชื่อ-สกุล : น�ยช�รีฟ น�คสุข

คณะ/หลักสูตรวิชา : ส�ธ�รณสุขศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง

99. ชื่อ-สกุล : น�ยสิงหรัฐ กันหนองผือ

คณะ/หลักสูตรวิชา : ครุศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยนครพนม

100. ชื่อ-สกุล : น�งส�วเจนจิร� จ�รุส�ร

คณะ/หลักสูตรวิชา : พย�บ�ลศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : วิทย�ลัยพย�บ�ล

สภ�ก�ช�ดไทย

101. ชื่อ-สกุล : น�งส�วญ�ณนันท์ แสงมณี

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษ�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยทักษิณ

102. ชื่อ-สกุล : น�งส�วนัจญ์ยว� โต๊ะหลัง

คณะ/หลักสูตรวิชา : ก�รแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

103. ชื่อ-สกุล : น�งส�วชิดชนก ชินไชยชนะ

คณะ/หลักสูตรวิชา : นิติศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

104. ชื่อ-สกุล : น�งส�วณัฐธิด� เทพสง

คณะ/หลักสูตรวิชา : พย�บ�ลศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยนวมินทร�ธิร�ช
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105. ชื่อ-สกุล : น�งส�วตรีลักษณ์ ธรรมดี

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

106. ชื่อ-สกุล : น�งส�วฟ�ตินอ�กีลละห์ ส�เห�ะ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์และเทคโนโลยี

อุตส�หกรรม

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยศิลป�กร

107. ชื่อ-สกุล : น�งส�วสรสวรรค์ บุตรแสง

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�พระนครเหนือ

108. ชื่อ-สกุล : น�งส�วอัจฉร� ศรีมะหันรวย

คณะ/หลักสูตรวิชา : พ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

109. ชื่อ-สกุล : น�งส�วเจนต� ห�ญณรงค์

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษ�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

110. ชื่อ-สกุล : น�งส�วธัญพิชช� พุฒสกุล

คณะ/หลักสูตรวิชา : ก�ยภ�พบำ�บัด

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ

111. ชื่อ-สกุล : น�งส�วบุญญ�ธิก�ร ตู้ดำ�

คณะ/หลักสูตรวิชา : โรงเรียนก�รไปรษณีย์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : โรงเรียนก�รไปรษณีย์

112. ชือ่-สกุล : น�งส�วไอริณ แววศักดิ์

คณะ/หลกัสตูรวชิา : นติศิ�สตร์

มหาวิทยาลยั/สถาบนั : มห�วิทย�ลยัแม่ฟ้�หลวง

113. ชื่อ-สกุล : น�งส�วกันต์กนิษฐ์ คุ้มบ้�น

คณะ/หลักสูตรวิชา : สถ�บันก�รบิน

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยรังสิต

114. ชื่อ-สกุล : น�งส�วพิชช�พร แก้วนุรัชด�สร

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

115. ชื่อ-สกุล : น�งส�วยุพ�รัตน์ บุญรัตน์

คณะ/หลักสูตรวิชา : ก�รจัดก�ร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง

116. ชื่อ-สกุล : น�งส�ววสนันท์ ทองนอก

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

117. ชื่อ-สกุล : น�ยธัญเดช ลือกิจน�

คณะ/หลักสูตรวิชา : พ�ณิชยน�วีน�น�ช�ติ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

118. ชื่อ-สกุล : น�ยชัยวัฒน์ ดีนนุ้ย

คณะ/หลักสูตรวิชา : ครุศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏภูเก็ต

119. ชื่อ-สกุล : น�ยวงศ์วิทย์ มณี

คณะ/หลักสูตรวิชา : ทรัพย�กรธรรมช�ติ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

120. ชื่อ-สกุล : น�ยกฤษฏ� ปะดูก�

คณะ/หลักสูตรวิชา : พ�ณิชยศ�สตร์และก�รจัดก�ร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

121. ชื่อ-สกุล : น�ยณัฐวร เกียรติขจรเดช

คณะ/หลักสูตรวิชา : สัตวแพทยศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

122. ชื่อ-สกุล : น�ยณรงค์เดช บัวแก้ว

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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123. ชื่อ-สกุล : น�ยชน�วีร์ เหล็มหม�ด

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ก�รจัดก�ร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

124. ชื่อ-สกุล : น�งส�วเปรมิก� ป�นแจ่ม

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

125. ชื่อ-สกุล : น�งส�วหย�ดนำ้�ค้�ง พรหมสกุล

คณะ/หลักสูตรวิชา : สถ�ปัตยกรรมและก�รออกแบบ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�พระนครเหนือ

126. ชื่อ-สกุล : น�งส�วณิชก�นต์ ลีฬห�รัตน์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

127. ชื่อ-สกุล : น�งส�วธมลวรรณ โอสถ�น

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทย�ก�รจัดก�ร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

128. ชื่อ-สกุล : น�งส�วพรสินี แก้วดวงดี

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษ�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

129. ชื่อ-สกุล : น�งส�วจันจิร� ตำ�ภู

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษ�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยทักษิณ

130. ชือ่-สกุล : น�งส�วพิช�มญช์ พุฒแก้ว

คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิศวกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลยั/สถาบนั : มห�วิทย�ลยัสงขล�นครินทร์

131. ชื่อ-สกุล : น�งส�วนัทธิม� หมัดอ�ดำ้�

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศิลปศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

132. ชื่อ-สกุล : น�งส�วบัยยิน� เหมเห�ะ

คณะ/หลักสูตรวิชา : ก�รบริก�รและก�รท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

133. ชื่อ-สกุล : น�งส�วนัศรีน มูนะ

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษ�ศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

134. ชื่อ-สกุล : น�งส�วอรัชพร หมวดสง

คณะ/หลักสูตรวิชา : ก�รจัดก�ร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง

135. ชื่อ-สกุล : น�งส�วปณย� เส็มสัน

คณะ/หลักสูตรวิชา : พ�ณิชยศ�สตร์และก�รจัดก�ร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

136. ชื่อ-สกุล : น�งส�วมนพร เพชรศรี

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศิลปกรรมศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ

137. ชื่อ-สกุล : น�งส�วอัญชิส� คงแก้ว

คณะ/หลักสูตรวิชา : เศรษฐศ�สตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
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Honor and Pride of PCCST Achievements

เกียรติยศและความภาคภูมิใจของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

พ.ศ.2551 	 โรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษาดีเด่นของ	สพฐ.	(36	โรงเรียนทั่วประเทศ)

พ.ศ.2551 	 ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกสถานศกึษารอบสอง จาก	สมศ.	อยูใ่นระดบัดมีากทกุมาตรฐาน

พ.ศ.2553 	 โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตามมติ

 คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2553

พ.ศ.2556 	 ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศกึษารอบสาม	จาก	สมศ.	อยูใ่นระดับดีมากทกุตัวบ่งชี้

พ.ศ.2556 สถานศึกษารางวลัพระราชทาน	ปีการศกึษา	2556

พ.ศ.2558	 โรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	 สตลู	 ได้รบัการประเมนิคณุภาพภายนอก	 ระดบัคณุภาพดีมาก	 

	 จากการประเมินคณุภาพภายนอก	สามรอบ	โดย	สมศ.

MOU on Academic Cooperation with Schools and Universities

ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

พ.ศ.2540	 โรงเรยีนวทิยาศาสตร์	ตวนก	ูซยัด์	ปตุรา	รฐัเปอร์ลสิ	ประเทศมาเลเซยี	(โครงการโรงเรยีนคูแ่ฝด)

พ.ศ.2549	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

พ.ศ.2553	 โรงเรียนวิทยาศาสตร์	ตวนกู	ซัยด์	ปุตรา	รัฐเปอร์ลิส	ประเทศมาเลเซีย

พ.ศ.2554	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่

พ.ศ.2555	 โรงเรียนวิทยาศาสตร์	ฟูรูกาว่า	ประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ.2557  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	วทิยาเขตหาดใหญ่	มหาวทิยาลยัทกัษณิ	และมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

พ.ศ.2557	 โรงเรียนวิทยาศาสตร์	สุลต่าน	มูฮัมหมัด	จีว่า	รัฐเคดาห์	ประเทศมาเลเซีย

พ.ศ.2558	 โรงเรียนเนอเกอรี่	นัมเบอร์วัน	บาตั้ม	ประเทศอินโดนีเซีย

พ.ศ.2558	 โรงเรียนวิทยาศาสตร์	อลัมชาห์	กัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย

Granting on audience with HRH Princess Chulabhorn Walailak Akra Rajkumari 

on her birthday at Dusidalai Hall of Chitlada Villa, Bangkok

เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

At Furukawa Reimei
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PCCSTPrincess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

Princess of Malaysia
SMSTSP 38th Excellence Awards Day 2016
21 April 2016 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 37th Excellence Awards Day 2015
27 April 2015 At SMS Tuanku Syed Putra,
Perlis, Malaysia

Queen of Malaysia
SMSTSP 36th Excellence Awards Day 2014 
24 April 2014 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
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21 - 24 December 2015 at Princess Chulabhorn’s College, Phetchaburi


