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Honor and Pride of PCCST Achievements

เกียรติยศและความภาคภูมิใจของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

พ.ศ.2551 	 โรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษาดีเด่นของ	สพฐ.	(36	โรงเรียนทั่วประเทศ)
พ.ศ.2551 	 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศกึษารอบสอง จาก	สมศ.	อยูใ่นระดบัดมีากทกุมาตรฐาน
พ.ศ.2553 	 โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตามมติ
 คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2553
พ.ศ.2556 	 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศกึษารอบสาม	จาก	สมศ.	อยูใ่นระดบัดมีากทกุตวับ่งช้ี
พ.ศ.2556 สถานศึกษารางวลัพระราชทาน	ปีการศกึษา	2556
พ.ศ.2558	 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	 สตูล	 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	 ระดับคุณภาพดีมาก	 
	 จากการประเมินคุณภาพภายนอก	สามรอบ	โดย	สมศ.
พ.ศ.2559  สถานศึกษาดีเด่น	ของศูนย์ประสานงานและบรหิารการศกึษาจังหวดัชายแดน

MOU on Academic Cooperation with Schools and Universities

ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2540	 โรงเรียนวิทยาศาสตร์	ตวนกู	ซัยด์	ปุตรา	รัฐเปอร์ลิส	ประเทศมาเลเซีย	(โครงการโรงเรียนคู่แฝด)
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 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	มหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	
พ.ศ. 2557  โรงเรียนวิทยาศาสตร์	สุลต่าน	มูฮัมหมัด	จีว่า	รัฐเคดาห์	ประเทศมาเลเซีย
พ.ศ. 2558  โรงเรียนเนอเกอรี่	ซาตู	บาตัม	ประเทศอินโดนีเซีย 
พ.ศ. 2558 	 โรงเรียนวิทยาศาสตร์	อลัมชาห์	กัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย
พ.ศ. 2559 โรงเรียนวิทยาศาสตร์	ฟูรูกาว่า	ประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2559  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	เนอเกอรี	ดัวร์	ดูมัย	ประเทศอินโดนีเซีย
พ.ศ. 2559  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	เนอเกอรี	ดัวร์	ดูมัย ประเทศอินโดนีเซีย
พ.ศ. 2559  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	เนอเกอรี	บินซุส	ดูมัย ประเทศอินโดนีเซีย
พ.ศ. 2559  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	เนอเกอรี	ซาตู	ดูมัย ประเทศอินโดนีเซีย

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
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โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

Princess Chulabhorn’s College, Satun.

ความเป็นมา	 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่กรมสามัญศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  

 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญ 

 พระชนมายุ ครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 ด้วยส�านึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ 

 งานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สนองตามพระราชประสงค์ที่ทรงมุ่งมั่น 

 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของประชาชน โดยเฉพาะในท้องถิ่น 

 ห่างไกล โดยให้โอกาสแก่เยาวชนที่มีความสนใจ และมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์  

 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้ฝึกฝนความรู้ ความสามารถด้านนี้เป็นพิเศษตั้งแต่เยาว์วัย

ประวัติ	 พ.ศ.	2537  จดัการเรยีนการสอนเป็นการชัว่คราว ณ วิทยาลยัเกษตรกรรม สตลู 

     อ�าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

	 20	พฤษภาคม	2537	 ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณทุ่งเขาน้อย 

     หมู่ที่ 12 ต�าบลฉลุง อ�าเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็นที่ตั้งโรงเรียน 

	 4	ธันวาคม	2538	 ย้ายสถานที่ เรียนชั่วคราวจากวิทยาลัยเกษตรกรรม สตูล 

     อ�าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน

	 17	มกราคม	2539 ได้รบัพระราชทานแผ่นศลิาฤกษ์และด�าเนนิการจดัพธิวีางศิลาฤกษ์ 

     พร้อมกนักบัโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ทัง้ 12 แห่งทัว่ประเทศ

	 24	กรกฎาคม	2549 ลงนามในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ ระหว่างโรงเรียน 

     มหิดลวิทยานุสรณ์กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง 

	 พ.ศ.	2552		 	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศให้ 

     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

     ของ สพฐ.

	 25	พฤศจิกายน	2553  คณะรั ฐมนตรี  มี มติ เ ห็นชอบโครงการพัฒนาโรง เรี ยน 

     จุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  

     (12 โรงเรียนทั่วประเทศ)

	 พ.ศ.	2557		 	 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ�าปีการศึกษา 2556
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โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

พ.ศ. รายการ จ�านวนเงิน

2537 อาคารเรียนพิเศษ 3 ชั้น 10,450,000 บาท

2537 อาคารเรียนพิเศษ 4 ชั้น 21,260,000 บาท

2537 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 2,644,000 บาท

2537 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 2,644,000 บาท

2537 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 2,644,000 บาท

2537 อาคารหอประชุม - โรงอาหาร 101 ล/27 (พิเศษ) 10,799,000 บาท

2537 อาคารอเนกประสงค์  729,000 บาท

2537 บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 447,000 บาท

2537 บ้านพักครู 207 805,000 บาท

2537 บ้านพักครู 203/27 739,000 บาท

2537 บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 447,000 บาท

2537 บ้านพักครู 203/27 739,000 บาท

2537 บ้านพักภารโรง/32 121,000 บาท

2537 บ้านพักภารโรง/32 121,000 บาท

2537 บ้านพักภารโรง/32 121,000 บาท

2537 บ้านพักภารโรง/32 121,000 บาท

2537 บ้านพักภารโรง/32 121,000 บาท

2537 บ้านพักภารโรง/32 121,000 บาท

2537 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 180,000 บาท

2537 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 180,000 บาท

2537 หอนอน 3 ชั้น 8,500,000 บาท

2538 บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 447,000 บาท

2538 บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 447,000 บาท

2538 บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 447,000 บาท

2538 บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 447,000 บาท

2538 บ้านพักภารโรง/32 297,000 บาท

2538 บ้านพักภารโรง/32 140,000 บาท

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
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พ.ศ. รายการ จ�านวนเงิน

2538 สนามบาสเกตบอล 296,000	 บาท

2540 อาคารเรียนพิเศษ	2	ชั้น 7,934,000	 บาท

2540 อาคารศูนย์กีฬา 18,378,000	 บาท

2540 บ้านพักครูแบบแฟลต	8/12	หน่วย 3,444,000	 บาท

2540 หอนอนนักเรียน	4	ชั้น	(240	คน) 14,500,000	 บาท

2540 หอนอนนักเรียน	4	ชั้น	(240	คน) 14,500,000	 บาท

2540 หอนอนนักเรียน	4	ชั้น	(240	คน) 14,500,000	 บาท

2540 หอนอนนักเรียน	4	ชั้น	(240	คน) 14,500,000	 บาท

2555 อาคารส�านักงานกิจการนักเรียน 450,000	 บาท

2557 บ่อบ�าบัดน�้าเสีย 952,000	 บาท

2557 บ้านพักครู	205/26	(5	ห้องนอน) 617,600	 บาท

2557 ส้วม	สปช.	605/45 555,000	 บาท

2557 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 900,000	 บาท

2558 อาคารป้อมยาม 450,000	 บาท

2558 ลานกีฬาอเนกประสงค์	(แบบกรมพลศึกษา) 125,000	 บาท

2558 รั้วคอนกรีต 1,008,000	 บาท

2558 บ้านพักครู	205/26	(5	ห้องนอน) 644,000	 บาท

2558 อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ 22,274,000	 บาท

2558 อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้แบบพิเศษ 20,000,000	 บาท

2559 ปรับปรุงอาคารหอประชุม	-โรงอาหาร	101	ล/27(พิเศษ) 3,736,000	 บาท

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง
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School Committee

คณะกรรมการสถานศึกษา

Chairmen of PCCST School Committee

ท�าเนียบประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายน�าชัย	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

นายพุทธิกร	เกษตรสุนทร
MR.PUTTIKORN	KASETSOONTORN

2016-2020

นายสรยุทธ	หนูเกื้อ
MR.SORAYUT	NOOKUA

2006-2017

School Administrators of PCCST

ท�าเนียบผู้บริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
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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

นายพุทธิกร	เกษตรสุนทร	
ประธานกรรมการ	(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายอะหมาด	หลงจ	ิ
กรรมการ	(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายสมศักดิ์	สุทธินนท์ 	
กรรมการ	(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
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นางเพ็ญนภา รัตโนดม
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นางนิศาชล	เอียดดี
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายสมพร	ทิศเมือง
รองผู้อ�านวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

และฝ่ายบริหารทั่วไป

ดร.สินีนาฏ	ธรรมชาติ
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางทิพวรรณ		ธังดิน
รองผู้อ�านวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางยินดี	ชูนวล
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางนิติมา	มณีวิทย์
รองผู้อ�านวยการโรงเรียน	
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

และฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวเขมิกา	เก้าเอี้ยน
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายสรยุทธ	หนูเกื้อ	
ผู้อ�านวยการโรงเรียน

PCCST Administration Team

ทีมงานบริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
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นายสรยุทธ	หนูเกื้อ

นางสาวเขมิกา	เก้าเอี้ยน

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

นางสาววิไลพร	คงอินทร์ นายฮูเส็น	ยาประจันทร์

นายอัมพันธ์	บินอับดุลรามาน

นายกิตตินันท์	ท่าชะมวง
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นางสาวอลิตา	เจ๊ะง๊ะ

นางสาวจริยา	จิตตพงศ์

นายวนัส	หมาดโซ๊ะ

นางสาวปาริชาตนะดา	
เส็นสมเอียด

นายสาธิต	บัวด�านางสาวโสภิดา	จันทร์ดอน

นางอัสลีนา	ตวัน

นางสาวมนัสรินทร์	บุญญคง

นางสาวอรทัย	แพทย์ศาสตร์นายณัฐพล	อ�ามาตย์วงศ์

นางสาวพรอุมา	พิทัก

นายสุชาติ	บิลังโหลด นางสาวฝาตอน๊ะ	กาเส็มส๊ะนายสัลมาน	เส็นติระ

นายเชิดศักดิ์	หยีหรีมนางสาวโยทะกา	บูเก็ม

นางสาวรุ่งนภา	สิงห์เสนี

นางสาวซอลีฮะ	โต๊ะป๊ะ ว่าที่ร้อยตรีขจรจักษณ์	ภู่ร้อย

นางศรินยา	สวาหลัง

นางสาวจันทิดา	จาปัง

นางสาวเพ็ญนภา
วิสะมิตะนันท์

นางศุลยา	สามัญ

นางสาวสุพลา	ทองแป้น

นางสาวซีต้า	ไรมันซา

นางสาวรจณี	รบบานา

นางสาวชนัฐกานต์	เมืองเขียวนางสาวกอบกุล	เล๊ะทองค�า

นายตาริค	หลงจิ นายอาซัลลี	ฮะยีบิลัง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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Regional Science School’s Vision, Mission and Objectives

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

วิสัยทัศน์	 เป็นโรงเรยีนวทิยาศาสตร์ทีจ่ดัการศกึษาให้กบัผูม้คีวามสามารถด้านคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
 ระดับมัธยมศึกษาให้คุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน�าของนานาชาติ
พันธกิจ ศึกษาค้นคว้า วิจัยพัฒนา และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ 
 ต่างประเทศ เพือ่ด�าเนนิการบรหิารและจดัการศกึษาในระดับมธัยมศกึษาทัง้ตอนต้นและตอนปลาย 
 ท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในลักษณะของโรงเรียนประจ�า ส�าหรับ 
 นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษด้านคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ในภมูภิาค เพือ่เป็นการกระจาย 
 โอกาสให้กบัผูม้คีวามสามารถพเิศษทีม่กีระจายอยูใ่นทกุภมูภิาคของประเทศ และเพือ่เป็นการเพิม่ 
 โอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนผู้มีความ 
 สามารถพเิศษด้านคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์เหล่านัน้ไปสูค่วามเป็นนกัวจิยั นกัประดษิฐ์คดิค้น  
 ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัย 
 ชัน้น�าของนานาชาต ิ (world class) มจิีตวญิญาณมุง่ม่ันพัฒนาประเทศชาติ มเีจตคติทีดี่ต่อเพ่ือน 
 ร่วมโลกและธรรมชาต ิสามารถสร้างองค์ความรูด้้านคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้กบั 
 ประเทศชาตแิละสังคมไทยในอนาคต ช่วยพฒันาประเทศชาตใิห้สามารถด�ารงอยูแ่ละแข่งขนัได้ใน 
 ประชาคมโลก เป็นสังคมผูผ้ลติทีม่มีลูค่าเพ่ิมมากขึน้ สร้างสังคมแห่งภมูปัิญญาและการเรียนรู้ สังคม 
 แห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน
เป้าประสงค์ อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
 (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้
 1. เหน็คณุค่าของตนเอง มวีนิยัในตนเอง ปฏบิติัตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนา 
  ที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความเป็นผู้น�า
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง  
  ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน�าของนานาชาติ
	 3.	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น และ 
  นกัพฒันาด้านคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในระดบัเดยีวกนักบันกัเรยีนโรงเรยีน	
	 	 วิทยาศาสตร์ชั้นน�าของนานาชาติ
	 4. รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบ 
  และสามารถบูรณาการความรู้ได้
 5. มคีวามรูแ้ละทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างมปีระสิทธภิาพ		
	 	 ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน�าของนานาชาติ มีจิตส�านึกใน 
  เกยีรตภิมูขิองความเป็นไทย มีความเข้าใจและภมูใิจในประวตัศิาสตร์ของชาต ิมคีวามรกัและ 
  ความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น 
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 6. เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 7. มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย 
  ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลก 
  และธรรมชาติ
 8. มจีติมุง่ทีจ่ะท�าประโยชน์และสร้างส่ิงทีดี่งามให้กบัสังคม มคีวามรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการ 
  ตอบแทนบ้านเมือง ตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
 9. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกก�าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ

10 Emphases of the Director, Mr.Sorayut Nookua 

of Princess Chulabhorn’s College, Satun

จุดเน้น 10 ประการ ของ นายสรยุทธ หนูเกื้อ 

ผู้อ�านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

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

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

of Princess Chulabhorn’s College, Satun

ความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการ

ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

	พ.ศ.2549
 - พ.ศ.2549 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างโรงเรยีนมหิดลวทิยานสุรณ์กบัโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั 
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�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
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 ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียน 
สู่มาตรฐานสากลในปีงบประมาณ 2553–2555
   - พ.ศ.2553 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างโรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลยั สตลู กบัโรงเรยีนวทิยาศาสตร์ 
ตวนกู ซัยด์ ปุตรา รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

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

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

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

	พ.ศ.2557
   - พ.ศ.2557 ลงนามบนัทกึข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอืทางการ
ศกึษาระหว่างมหาวทิยาลัยวลยัลกัษณ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยทักษิณ กับโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย สตูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง และโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
 -  พ.ศ.2557 สถานศกึษารางวลัพระราชทาน ประจ�าปีการศกึษา 
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 จัดงาน “จ.ภ.วชิาการ”  (PCCST 
Academic Festival and Science Fair)
  การน�าเสนอโครงงานนักเรียน ร.ร.จ.ภ.สตูล และโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ต่างประเทศ
  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา, 
มัธยมศึกษาตอนต้น, ตอนปลาย จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
และโรงเรียนในภาคใต้
  การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิระดบัประถม
ศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย จากโรงเรียน 4 ประเทศ : ไทย มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น
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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	บัวด�า
(เคมี)

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางรุจิรา	บินต�ามะหงง
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางสาวสุพลา	ทองแป้น
(ฟิสิกส์)

นางศุลยา	สามัญ
(ชีววิทยา)

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางศรินยา	สวาหลัง
(เคมี)

นายณัฐพล	อ�ามาตย์วงศ์
(ฟิสิกส์)

นางสาวบุษรินทร์	จิตเส้ง
(ชีววิทยา)

ดร.สินีนาฏ	ธรรมชาติ
(ฟิสิกส์)

นางมลิวัลย์	ปาณะศรี
(เคมี)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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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	บูน�า
(ฟิสิกส์)

พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวเขมิกา	เก้าเอี้ยน
(ฟิสิกส์)

นางสาววราภรณ์	นิยมเดชา
(เคมี)

นางสาวผาณิดา	แลหมัน
(วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์)

นางเยาวภา	หนูจันทร์
(ชีววิทยา)

พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวนงรัตน์	ขวดปลอด
(ชีววิทยาประยุกต์)

พนักงานวิทยาศาสตร์

2016 PCCST Newsletter

สาร
สตูลจ.ภ. ปีการศึกษา 2559

14



Personnel of PCCST Departments

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Department of Mathematics

นางแววไว	เอียดนุช นางนิศาชล	เอียดดี

นายดนุรุจ	สามัญ

นายลักณ์ษมัน	ซียง

นายสันติพร	ตันติหาชัย

นางปรีดา	ผลาสิงห์ นายอิสมาแอล	หมาดโต๊ะโส๊ะ

นางรัตนาวดี	ช่วยผดุง

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)

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Department of Foreign Languages

นายวิจิตร	นิยมเดชา
(ภาษาอังกฤษ)

นายเชิดศักดิ์	หยีหรีม
(ภาษาอังกฤษ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวปาริชาตนะดา	เส็นสมเอียด
(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวอังคณา	บุญทา
(ภาษาอังกฤษ)

นายมุฮัมมัด	ดาโฮะ
(ภาษามลายู)

นางสาววนิดา	สุนทร
(ภาษาญี่ปุ่น)

นางเพ็ญนภา	รัตโนดม
(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวจิระนันต์	สุวรรณวิหค
(ภาษาอังกฤษ)

Mr.Anthony	Carr
Art	(England)

Mr.Alfredo	Cejas
	(Philippines)

นางสาวซีต้า	ไรมันซา
(ภาษาอังกฤษ)

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวโสภิดา	จันทร์ดอน
(ภาษาอังกฤษ)
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Personnel of PCCST Departments

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Department of Thai Language

นางถนอมพร	ปีนัง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวจริยา	จิตตพงศ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวรอฮาณา	ปะดูกานางสาวกนกวรรณ	เทพแก้ว

นางสาววิไลพร	คงอินทร์ นางสาวภัทรนันท์	พันธุรัตน์ นางสาวนงลักษณ์	ทองสีสัน

(ภาษาไทย)

(ภาษาไทย)

(ภาษาไทย)

(ภาษาไทย)(ภาษาไทย)

(ภาษาไทย) (ภาษาไทย)

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

นางหฤทัย	เวชศาสตร์	เนตรจรัสแสง
(สังคมศึกษา)

นายนูรุดดีน	แคยิหวา
(บริหารรัฐกิจ)

นางสาวสุวิมล	หอประยูร
(การจัดการทั่วไป)

นายภิโชติ	เอียดเฉลิม
(สังคมศึกษา)

นายพิชชากร	กลิ่นเขียว
(สังคมศึกษา)

นายสกลภัทรวัฒน์	มัญชวินทร์
(สังคมศึกษา)

นายฮูเส็น	ยาประจันทร์
(อิสลามศึกษา)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Department of Art

Personnel of PCCST Departments

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

Department of Health and Physical Education

ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์	เส็มหมาน
(พลศึกษา)	

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายอัมพันธ์	บินอับดุลรามาน
(ออกแบบศิลป์)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวรจณี	รบบานา
(สุขศึกษา)	

รองหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายรังสิต	รัตนโสภา
(ดนตรีสากล)

นายวิวิศน์	ประเสริฐศรี
(พลศึกษา)	

นายอภิรักษ์	สุขาเขิน
(พลศึกษา)	

นายณัฐพล	เทพศิริ
(นาฏศิลป์)

ว่าที่ร้อยตรีขจรจักษณ์	ภู่ร้อย
(นาฏศิลป์)

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวุฒินันท์	สามัญ
(ดุริยางคศาสตร์สากล)

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

นางสาวรุ่งนภา	บุญธรรม
(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

นายอิสรา	ส�าเร
(อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์)

นางนริศรา	ไชยอัษฎาพร
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

สนับสนุนการสอน

Teaching Support

นายแก้ว	เตี้ยเล็ก
(จิตวิทยาการแนะแนว)
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวอรทัย	แพทย์ศาสตร์
(บรรณารักษ์)

หัวหน้างานวิทยบริการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวรรณ	ศรีไสยเพชร
(จิตวิทยาการแนะแนว)

นางสาววิกานดา	เล๊ะสัน
(จิตวิทยาการแนะแนว)
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Personnel of PCCST Departments

ครูหอพัก Dormitory Teachers

นายตาริค	หลงจิ
(ที่ปรึกษา)

นางสาวกอบกุล	เล๊ะทองค�า
(ที่ปรึกษา)

นายอาซัลลี	ฮะยีบิลัง
(ที่ปรึกษา)

นางสาวพรอุมา	พิทัก
(ที่ปรึกษา)

นายสุชาติ	บิลังโหลด
(หัวหน้า)

นางสาวฝาตอน๊ะ	กาเส็มส๊ะ

นางสาวซอลีฮะ	โต๊ะป๊ะ

นายอารีหนีด	รองเดช

นายณรงค์ศักดิ์	ทองค�า

นางสาวโยทะกา	บูเก็ม

นางสาววรรณา	ตะลา

นายสัลมาน	เส็นติระนางสาวชนัฐกานต์	เมืองเขียว
(รองหัวหน้า)

นางสาวนูรีซ๊ะห์	สอมะลี

นางสาวนูรตัสนีม	ยากะจิ

นางสาวสุวรรณี	นวลย้อย

นายวรากรณ์	หลังสตา

นางสาวอุสนา	ฉิมเรือง

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

นางสาวณัฐจรีย์	หลงจิ
(จนท.สารบรรณ)

นางสาวอับเส๊าะ	จังแดหวา
(จนท.สารบรรณ)

นางสาวจันทิดา	จาปัง
(จนท.สารบรรณ)

นางสาวยันนีตา	เตาวโต
(จนท.ธุรการ)

นางสาวศิริพร	วาเหตุ
(จนท.พัสดุ)

นางสาวหัสนี	หมาดหมีน
(จนท.ห้องสมุด)

นางสาวรุ่งนภา	สิงห์เสนี
(จนท.ประชาสัมพันธ์)

นางเบญจวรรณ	หลงจิ
(จนท.งานทะเบียน)

นายสักรียา	หลีหมาด
(จนท.อาคารสถานที่)

นายอิบรอเหม	ลายงาม
(พนง.ขับรถยนต์)

นายปธานิน	ปาณะศรี
(ผู้จัดการ	ED.Hub)

นายอนันต์	สว่างเพชร
(พนง.ขับรถยนต์)

นายสมชาย	ศรีไสยเพชร
(พนง.ขับรถยนต์)

นายรพีพัทธ์	วิเชียรรุ่งโสภณ
(จนท.โสต)

นายวราห์	วงศ์ฤคเวช
(พนง.ขับรถยนต์)

นายนิรันดร์	หลังปูเต๊ะ
(จนท.ไฟฟ้า)

นางสาวเมย์	สาบวช
(จนท.ธุรการ)

นางสาวฟารีดา	นาวาเดช
(จนท.บัญชี)

นางสาววิไลพร	พิทัก
(จนท.ห้องสมุด)

นายเสฏฐวุฒิ	น�ายูรี
(จนท.คอมพิวเตอร์)

นางสาวอัษฎา	ไพโรจน์บวร
(จนท.งานทะเบียน)

นายวนัส	หมาดโซ๊ะ
(จนท.โสต)

นายบีดีน	ตาเดอิน
(ลูกจ้างประจ�า)

นายช�านาญ	เหล่าทอง
(ลูกจ้างประจ�า)

Officer

เจ้าหน้าที่

2016 PCCST Newsletter

สาร
สตูลจ.ภ. ปีการศึกษา 2559

22



นางศิริมา	โต๊ะดุสน
(พนง.ซักรีด)

นางสาวฝาตีม๊ะ	ตาเดอิน
(พนง.ซักรีด)

นางสะเดี๊ยะ	หมาดเรียง
(พนง.ซักรีด)

นางนอแรฮะ	หมาดทิ้ง
(พนง.ซักรีด)

นางอาซีซ๊ะ	ใบกอเด็ม
(พนง.ซักรีด)

นางสาวอะรีนา	โต๊ะอาลี
(พนง.ซักรีด)

นางรอฟีย๊ะ	ระสุโส๊ะ
(พนง.ซักรีด)

นางสาวรุสณา	แกสมาน
(พนง.ซักรีด)

นางสาวศุกร์คณา	ปังแลมาปุเลา
(พนง.ซักรีด)

นางดุรรีย๊ะฮ์	สันเขาน้อย
(พนง.ซักรีด)

นางรสนียา	แหหนุ่ม
(พนง.ซักรีด)

นางสาวแคทลียา	มะอาลา
(พนง.ซักรีด)

นางสาวซีตีรอซายา	ใบสะเหล็ม
(พนง.ซักรีด)

นางสาวภรณ์ทิพย์	พิทักษ์ชัยเจริญ
(พนง.ซักรีด)

นางสาวฝาตีม๊ะ	หมัดดี
(พนง.ซักรีด)

นางสาวปวีณา	หมาดดาเระ
(พนง.ซักรีด)

นางสาวนิดา	คงถิ่น
(พนง.ซักรีด)

นางปาริด๊ะ	ตาเดอิน
(พนง.ซักรีด)

นางอามีน๊ะ	ยีปันจอ
(พนง.ซักรีด)

นางสาวสุลัยขอ	ลายงาม
(พนง.ซักรีด)

Laundry man

พนักงานซักรีด

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

นางสาวบุหลัน		เกปัน

นายอารัญ		ไมมะหาด

นางสรัญญา		สาเมาะ

นายรอเศส		มันเละ

นางปราณี		ชุมแก้ว

นายเอกรัญธ์		แซะอามา

นางสาวฝารีด้า		อาด�า

นางผ่องศรี		พิทักษ์ธรรมคุณ

นางสมจิต	จินดาวงศ์

นางสาวรอกีย๊ะ		มะหมีน

นายกูหมาดรอซี		สารัง

นางวรรณา		สิมอาจิน

นางมณฑา		จินดาวงศ์

นายอภิรักษ์		ฮะอุรา

Janitor

นักการภารโรง
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โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตลู 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
รางวัลแห่งความดีของนักเรียน 

ภาคเรียนที ่1 ปีการศกึษา 2559 
 
          
    1. เกียรติบตัรนักเรียนคะแนนความประพฤติยอดเย่ียม       จ านวน  558  คน 
    2. เกียรติบตัรนักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยงานฝ่ายต่างๆ      จ านวน  528  คน 
    ของโรงเรียน(ด้านการดูแลความสะอาดห้องเรียนยอดเย่ียม รับผิดชอบส่งแบบติดตาม 
   การเรียนการสอนประจ าวันครบ 100 %   บริจาคโลหิต ช่วยงานต่างๆของโรงเรียน)     
    3. เกียรติบตัรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน ม. 1 - 6    จ านวน  429  คน 

     ม. 1 - 3   GPA  3.80 ขึ้นไป  
         ม. 4 - 6   GPA  3.50 ขึ้นไป   

    4. เกียรติบตัรนักเรียนแววความสามารถพิเศษด้านดนตรี    จ านวน  128  คน 
       ขับร้อง นาฏศิลป์ ศิลปะ กีฬา พิธีกร ภาษา อื่นๆ  
    5. เกียรติบตัรรางวัลระดับชาตแิละระดับนานาชาติ     จ านวน    10  คน  
    6. เกียรติบตัรคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการหอพัก  จ านวน   71  คน     
       หัวหน้าห้อง 5 ภาคเรียนติดต่อกัน     
    7. เกียรติบตัรโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (สาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์  จ านวน    74  คน 
       เคมี ชวีวิทยา คอมพิวตอร์ ดาราศาสตร์ ม.ต้น ดาราศาสตร์ ม.ปลาย) 
        

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

(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
รางวัลแห่งความดีของนักเรียน 

ภาคเรียนที ่2 ปีการศกึษา 2559 
 
     
    1. เกียรติบตัรนักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยงานฝ่ายต่างๆ      จ านวน  717  คน 
    ของโรงเรียน(ด้านการดูแลความสะอาดห้องเรียนยอดเย่ียม รับผิดชอบส่งแบบติดตาม 
    การเรียนการสอนประจ าวันครบ 100 %   ช่วยงานต่างๆของโรงเรียน )  
    2. เกียรติบตัรนักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2559      จ านวน  535  คน 
    3. เกียรติบตัรนักเรียนคะแนนความประพฤติยอดเย่ียม       จ านวน  529  คน 
    4. เกียรติบตัรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน ม. 1 - 6    จ านวน  390  คน 

     ม. 1 - 3   GPA  3.80 ขึ้นไป  
         ม. 4 - 6   GPA  3.50 ขึ้นไป   

    5. เกียรติบตัรนักเรียนแววความสามารถพิเศษด้านดนตรี    จ านวน  168  คน 
       ขับร้อง นาฏศิลป์ ศิลปะ กีฬา พิธีกร ภาษา อื่นๆ   
    6. เกียรติบตัรคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการหอพัก  จ านวน   71  คน     
       หัวหน้าห้อง 6 ภาคเรียนติดต่อกัน  
    7. เกียรติบตัรรางวัลระดับชาตแิละระดับนานาชาติ     จ านวน    2  คน 
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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

นายนัฐวุฒิ หนูพุ่ม 
ม.6/3

เหรียญทองแดง	
สาขาชีววิทยา	พ.ศ.2556

National Students’ Excellent Fair Awards

รางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

ปี รางวัล ผู้แข่งขัน

2551 ชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  
ช่วงชั้นที่ 4 ระดับชาติ

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

2552 รางวัลเหรียญทอง ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ 
ด้วยโปรแกรม GSP

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

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

รางวัลเหรียญทอง การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เบื้อง
ต้น

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

รางวัลเหรียญทอง การใช้โปรแกรมนำาเสนอ (Presentation) น.ส.ชลพินทุ์ ตันสกุล   ม.5/3 
นายธาดา  หวังธรรมมั่ง   ม.5/3 
นายอภินันธ์  สินวิริยะกิจ   ม.5/2

รางวัลเหรียญเงิน การพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ช่วงชั้นที่ 3

น.ส.ฮานาน  สิดิ   ม.3/1

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

รางวัลเหรียญทองแดง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Book) ช่วงชั้นที่ 3

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

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

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

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ด.ช.สรวิชญ์  พรหมนวล    ม.2/1

รางวัลเหรียญเงิน โครงงานคอมพิวเตอร์ 
ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6

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

รางวัลเหรียญทองแดง อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3

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

2554 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ด.ช.สรวิชญ์  พรหมนวล   ม.3/1

รางวัลเหรียญเงิน Multi Skills Competition ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 นายสุทธิรักษ์  สันง๊ะ   ม.6/3

รางวัลเหรียญเงิน โครงงานคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3

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

รางวัลเหรียญทองแดง  การใช้โปรแกรม GSP 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3

ด.ช.ภัคธร  เพียรเดชา   ม.3/3 
ด.ช.จิราวัฒน์  นัยกองศิริ   ม.3/3

2555 รางวัลเหรียญทอง ภาพยนตร์สั้น  
ระดับชั้น ม.4 - ม.6

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

รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 - ม.6

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

รางวัลเหรียญทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3

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

รางวัลเหรียญทองแดง  สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ม.1 - ม.3

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

รางวัลเหรียญทองแดง  ตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับชั้น ม.1 - ม.3

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

2556 รางวัลเหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6

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

รางวัลเหรียญทอง ภาพยนตร์สั้น  
ระดับชั้น ม.1 - ม.6

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

2556 (ต่อ) รางวัลเหรียญเงิน โครงงานคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3

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

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 - ม.6

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

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

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

รางวัลเหรียญเงิน ตอบปัญหาสุขศึกษา 
และพลศึกษา ระดับชั้น ม.1 - ม.3

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

รางวัลเหรียญเงิน วาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ด.ญ.ปริยวาท  พรหมนำ้าดำา   ม.3/1

2557 รางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2) การแข่งขันสร้างสรรค์ผล
งานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
ระดับชั้น ม.4 - ม.6

นายปริญญา แก้วกุล  ม.6/1
นายณัฐนันท์ มาสินธุ์  ม.6/1

รางวัลเหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ด.ญ.พิมพ์ลภัส มุกสิกพันธ์  ม.2/1
ด.ญ.สริตา พฤกษเศรษฐ  ม.2/1
ด.ญ.สุดารัตน์ แซ่ย่าง  ม.2/1

รางวัลเหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.4 - ม.6 นายจิณณวัตร ศรีชุม  ม.5/1
น.ส.ธนพร เรืองหิรัญ  ม.5/1
น.ส.นดา ยีมัสซา  ม.5/1

รางวัลเหรียญทองแดง การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6

นายชัชพิมุข หอมชะเอม  ม.6/3
น.ส.ภัทราวดี ชุมดี  ม.6/5

รางวัลเหรียญทอง ซูโดกุ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 น.ส.ลลิตา อภิสรพาณิชย์  ม.6/1

รางวัลเหรียญทองแดง ซูโดกุ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 น.ส.ยัสมิน ตาพา  ม.4/1

2558 รางวัลเหรียญทอง การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6

น.ส.ธนพร เรืองหิรัญ ม.6/1
น.ส.ฟองชล แซ่เล่า ม.6/1

รางวัลเหรียญทอง การวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ม.4 - ม.6

นายศิวกร แสงคงทอง ม.5/6

2559
 

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือคำาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

1. เด็กหญิงตัสนีม มู่เก็ม ม.2/1
2. เด็กหญิงบัซลาอ์ หยีราเหม ม.2/1 
3. เด็กหญิงโชโกะ โยธี ม.2/2

รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 
Show) ม.4-ม.6

1. นางสาวอมลธีรา  สารบัญ ม. 4/3
2. นางสาวนัสญามีย์  ดำาเต๊ะ ม. 4/4
3. นายธนกฤต  ชิณพงษ์ ม. 4/5

รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.4-ม.6

1. นางสาวรุ่งพชรกร โกมลตรี ม.4/1
2. นางสาวปณิธาน พรหมรัตน์ ม.4/3

รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
คอมพิวเตอร์  ม.4-ม.6

1. นางสาวณัฐสินี  ชอบงาม ม.6/1
2. นางสาวนุสรียา  นุ้ยเด็น ม.6/1
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AFS and Other Overseas Scholarship Students

นักเรียนทุนเยาวชน AFS และทุนต่างประเทศ

ลำาดับที่ ชื่อ-สกุล ประเทศ

1 นางสาวพจนีย์  กาฬปักษ์ อาร์เจนตินา (2541-2542)

2 นางสาววิชุตา  แซ่เจีย สหรัฐอเมริกา (2542-2543)

3 นางสาวกนกกานต์  สุขสง นอร์เวย์ (2543-2544)

4 นางสาวนริศรา  ติณรัตน์ สหรัฐอเมริกา (2544-2545)

5 นายทินวัฒน์  สุขสง สหรัฐอเมริกา (2545-2546)

6 นางสาวนริศรา  ศรีปาน สหรัฐอเมริกา (2546-2547)

7 นางสาวอัสมา  ง๊ะสมัน สหรัฐอเมริกา (2547-2548)

8 นางสาวอัครมณี  แซ่จั่น จีน (2548)

9 นายศิปปชัย  กุลนุวงศ์ สหรัฐอเมริกา (2548-2549)

10 นางสาวภัศพร  รัตนอมรางกูร สหรัฐอเมริกา (2549-2550)

11 นางสาวปานแก้ว  ยักกะพันธ์ อาร์เจนตินา (2550-2551)

12 นางสาวตัสนีม  พิมพ์ประพันธ์ ญี่ปุ่น (2550)

13 นางสาวโรสลีน่า  สุมาลี สหรัฐอเมริกา (2550-2551)

14 นายสุทธิรักษ์  สันง๊ะ สหรัฐอเมริกา (2551-2552)

15 นายปธานิน  ปาณะศรี สหรัฐอเมริกา (2552-2553)

16 นายมูฮำาหมัดอัฟนัน  แวดอเล๊าะ สหรัฐอเมริกา (2552-2553)

17 นางสาวโรสลีน่า  สุมาลี ออสเตรเลีย (2552)

18 นายรังสิมันต์  เพ็ชรวิโรจน์ ปารากวัย (2553-2554)

19 นางสาวรุ่งทิวา  ชีพสฤษดิพงศ์ สหรัฐอเมริกา (2553-2554)

20 นางสาวปิยาภรณ์  แก้วมณีโปรด สหรัฐอเมริกา (2553-2554)

21 นางสาวอัยดา  หะยีบากา สหรัฐอเมริกา (2553-2554)

22 นางสาวอวัสดา   บินนิโซะ สหรัฐอเมริกา (2553-2554)

23 นายวศิน  รุ่งนิธิไพบูลย์ สหรัฐอเมริกา (2554-2555)

24 เด็กชายจิรวัฒน์  จันทร์รักษ์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (2554-2555)

25 นางสาวศิวนาถ  โปษยาอนุวัตร์ สหรัฐอเมริกา (2554-2555)

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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ลำาดับที่ ชื่อ-สกุล ประเทศ

26 นางสาววรรณิตา  ตอแลมา อิตาลี (2554-2555)

27 นางสาวฮานาน  สิดิ ญี่ปุ่น (2554) 

28 เด็กหญิงอัจฉราวดี  รัชตเศรษฐ์ สหรัฐอเมริกา (2555)

29 นายอิรฟาน  ปะดุกา สหรัฐอเมริกา (2555-2556)

30 เด็กหญิงบัวบูชา  เต็มแก้ว สหรัฐอเมริกา (2556)

31 นางสาววรนิษฐา  ยังมี สหรัฐอเมริกา (2556)

32 นางสาวชมพูนุช  ชูเลื่อน ญี่ปุ่น (2556)

33 นางสาวพิริยา  อนันตชัยวณิช ญี่ปุ่น (2556)

34 นางสาวอุบลวรรณ  ณ อุบล ญี่ปุ่น (2556)

35 นางสาวณัฐธิดา  ทองในเมือง ญี่ปุ่น (2556)

36 นางสาวอัจฉราวดี  รัชตเศรษฐ์ ญี่ปุ่น (2556)

37 นางสาวภาณินนุช  รัตนะ ญี่ปุ่น (2556)

38 นางสาวชวัลนุช  ลำาโป ญี่ปุ่น (2556)

39 นางสาวณัฐชาญ์  สุภาพ สหรัฐอเมริกา (2556-2557)

40 นางสาวเจนจิรา  จารุสาร ปานามา (2556-2557)

41 นางสาวอานาตี  ม่าเหล็ม สหรัฐอเมริกา (2556-2557)

42 เด็กหญิงรุจรวี  จันทร์ละออง ออสเตรเลีย (2556)

43 นายภัคธร  เพียรเดชา ญี่ปุ่น (2557)

44 นายปริญญา  แก้วกุล ญี่ปุ่น (2557)

45 เด็กหญิงกัณฐิกา  แซะอาหลำา ญี่ปุ่น (2557)

46 นางสาวจิรภิญญา  มณีจันทร์ อังกฤษ (2557)

47 เด็กหญิงชนกนันท์  เทพบุตร อังกฤษ (2557)

48 เด็กหญิงจิรัชญา ศรีชุม อังกฤษ (2557)

49 นางสาวบัวบูชา  เต็มแก้ว ออสเตรเลีย (2557)

50 นางสาวชวัลนุช  ลำาโป ฟิลิปปินส์ (2557-2558)

51 นางสาวชนานางค์  พรหมแก้ว เม็กซิโก (2557-2558)

52 นางสาวณัฏฐณิชา ปริธัญ สหรัฐอเมริกา (2557-2558)
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53 นางสาวกุลชยา ทิพย์เพ็ง สหรัฐอเมริกา (2557-2558)

54 นายชัยวุฒิ นาคสง่า ญี่ปุ่น (2557)

55 นายเมธัส รุ่งวิชานิวัฒน์ ญี่ปุ่น (2557)

56 นายโอฬาร สินสุขศรีวิไล ญี่ปุ่น (2557)

57 นายศุภกร ชวนวัฒนา ญี่ปุ่น (2557)

58 นางสาวพิชชาภา ตรียงค์ ญี่ปุ่น (2557)

59 นางสาวบุษยา อาษาวิมลกิจ ญี่ปุ่น (2557)

60 นางสาวนดา ยีมัสซา ญี่ปุ่น (2557)

61 เด็กหญิงศษณา มนัสศุภมงคล มาเลเซีย (2557)

62 นางสาวฟองชล แซ่เล่า ญี่ปุ่น (2557)

63 เด็กหญิงนัฐชา แหล่ทองคำา นิวซีแลนด์ (2557)

64 นางสาวยาสุมิน จิตต์ปราณี ญี่ปุ่น (2557)

65 นางสาวนัจญ์ยวา โต๊ะหลัง ญี่ปุ่น (2557)

66 นางสาววรนิษฐา ยังมี ญี่ปุ่น (2557)

67 นายสุพศิน พฤกษเศรษฐ ญี่ปุ่น (2558)

68 นางสาวณัฐชาญ์ สุภาพ ญี่ปุ่น (2558)

69 นายณัฐชนน อโนทัยสถาพร สเปน (2558-2559)

70 นางสาวบัวบูชา เต็มแก้ว สหรัฐอเมริกา (2558-2559)

71 นางสาวภัทรวรรณ ปาละสัน ญี่ปุ่น (2558)

72 นางสาวต่วนสุไรยา ตูแวมะ ญี่ปุ่น (2558)

73 นายภาณุภัทร ชัยแก้ว ญี่ปุ่น (2558)

74 นายฟิกรี ตาเดอิน ญี่ปุ่น (2558)

75 นางสาวนาซีบะฮ์ หะยีบือราเฮง ญี่ปุ่น (2558)

76 นายสิทธิกร ทิ้งผอม ญี่ปุ่น (2558)

77 นายอภิรักษ์ คลายนา สหรัฐอเมริกา (2559-2560)

78. นายภัทรชนม์ พรมคำาซาว สหรัฐอเมริกา (2559-2560)

79. นางสาวกันติชา ฝาหละเหย็บ สหรัฐอเมริกา (2559-2560)

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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80 นางสาวนาเดีย บาเส็ม สหรัฐอเมริกา (2559-2560)

81 นางสาวภคพร ปริชาตินนท์ ญี่ปุ่น (2559)

82 นางสาวศลิดา ชูพงศ์ ญี่ปุ่น (2559)

83 นายธนโชติ สุขสวัสดิ์ ญี่ปุ่น (2559)

84 นางสาวฟาตีมะห์ วายูโซ๊ะ ญี่ปุ่น (2559)

85 นายศุภณัฐ ทัดแก้ว ญี่ปุ่น (2559)

86 นางสาวกนกกฤษณ์ แก้ววิจิตร ญี่ปุ่น (2559)

87 นางสาวศศิธร ปุ่นอักษรชัย ญี่ปุ่น (2559)

88 นายณัฐภัทร เพ็ชรรัตน์ ญี่ปุ่น (2559)

89 นายณัฐภัทร สุวรรณธาดา ญี่ปุ่น (2559)

90 นางสาวภัทรวดี อำาภา ชิลี (2560-2561)

91 นางสาวพาขวัญ แก้วขาว อาร์เจนตินา (2560-2561)

92 นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย ญี่ปุ่น (2560)

93 นายฟาริส ปันจอร์ ญี่ปุ่น (2560)

94 นางสาวฟาเดีย สามะ ญี่ปุ่น (2560)

95 นางสาวกาญจนา สุวาหลำา ตุรกี (2560-2561)

96 นางสาวกฤตยา พฤกษาพิทักษ์    อิตาลี (2560-2561)

97 นางสาวศลิดา ชูพงศ ์ สหรัฐอเมริกา (2560-2561)
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2549 เยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นางสาวอัครมณี  แซ่จั่น 

ทุนมูลนิธิกาตาร์ ตัวแทนคณะเด็กไทยเข้าร่วมชมการแข่งขัน 
กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 15 ประเทศกาตาร์

เด็กหญิงโรสลีน่า  สุมาลี 

2551 เหรียญทองแดง การพัฒนาเว็บด้วย OPENSOURCE 
SOFTWARE สาขาคณิตศาสตร์ จัดโดย สสวท.

นายเมธา  หวังธรรมมั่ง
นายรังสิมันต์  นรารัตน์วงศ์
นายปริญญา  ปานเล่ห์

2552 ทุนอุดหนุนการวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 
โดย สสวท.

นางสาวศุกร์ธิดา  หลีเดชดำารงค์
นางสาวมธุชารี  โต๊ะยิ

2553 เหรียญทองแดง GSP จัดโดย สสวท.  นายกิตติคุณ  ซึ้งหฤทัย
นายบัญญวัฒน์  จักรวาลพิทักษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
MWITS Young Physicists’ Tournament 2010 

นายอยุวัฒน์  วรรณโร
นายบัญญวัฒน์  จักรวาลพิทักษ์
นางสาววลัยภรณ์  คงคำาสวน

2554 ตัวแทน AFS ประเทศไทย ประชุมที่อเมริกา นายสุทธิรักษ์  สันง๊ะ

เหรียญทองแดง GSP จัดโดย สสวท.  เด็กชายจิราวัฒน์  นัยกองศิริ
เด็กชายภัคธร  เพียรเดชา

2555 รองชนะเลิศแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
จัดโดย สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. 

นางสาวฮานาน  สิดิ 

2556 เหรียญทองแดง GSP จัดโดย สสวท. นายภัคธร  เพียรเดชา
นายณัฐนันท์  มาสินธุ์

2557 รางวัลเชิดชูเกียรติ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายกรรปกรณ์ เอี้ยวเล็ก  
นายฐิติทัศน์ เดชเดชะ  
นายภัทรพล ขจรศรีพิพักษ์

2558 รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 
ระดับประเทศ การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 
ประจำาปี พ.ศ.2558 (ระดับประเทศ) จัดโดย สพฐ.

เด็กชายอธิคม ยงสุวรรณกุล

National Awards

รางวัลระดับชาติ

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

นายอิลเลียส  คลานุรักษ์ 

เหรียญทองแดง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชน ณ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย  (มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย บรูไน ฮ่องกง ไทย)

น.ส.วรรลิยา  วิไลลักษณ์

ชนะเลิศ เหรียญทอง การแสดงทางวัฒนธรรม (การรำามโนราห์) 
ณ โรงเรยีนวทิยาศาสตรม์วัร ์รฐัยะโฮร ์ประเทศมาเลเซยี (มาเลเซยี 
อินโดนีเซีย บรูไน ฮ่องกง ไทย)

ด.ญ.สุทธิดา  ชูเลื่อน 
ด.ญ.บัวบูชา  เต็มแก้ว
ด.ญ.สริตา  ปิ่นแก้ว

2557 ชนะเลิศ เหรียญทอง “Poster Drawing Competition” 
ณ โรงเรยีนวทิยาศาสตรม์วัร ์รฐัยะโฮร ์ประเทศมาเลเซยี (มาเลเซยี 
เวียดนาม อินโดนีเซีย บรูไน ฮ่องกง ตุรกี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไทย)

นายอนุสิษฐ์ ชนะสงคราม 

รองชนะเลศิอนัดับ 1 เหรยีญเงิน “การแขง่ขนั Mathematics and 
Science Quiz” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศ
มาเลเซยี (มาเลเซยี เวยีดนาม อนิโดนีเซยี บรไูน ฮอ่งกง ตรุก ีญีปุ่น่ 
ออสเตรเลีย ไทย)

นายภัคธร เพียรเดชา

เหรียญทองแดง  “English Public Speaking” ณ โรงเรียน 
วิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย (มาเลเซีย เวียดนาม 
อินโดนีเซีย บรูไน ฮ่องกง ตุรกี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไทย)

นายอิรฟาน ปะดุกา

รางวัลการแสดงยอดเยี่ยม  “Best Cultural Performance 
(Kinnaree Ron)” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศ
มาเลเซยี (มาเลเซยี เวยีดนาม อนิโดนีเซยี บรไูน ฮอ่งกง ตรุก ีญีปุ่น่ 
ออสเตรเลีย ไทย)

ด.ญ.เบญญา ภัทรมงคลเขตต์ 
ด.ญ.ศศินิภา ชนะภัย  
ด.ญ.จุฑาทิพย์ ปุ๋ยพรหม 
ด.ญ.รวิสรา นราสฤษฎ์กุล

International Awards

รางวัลระดับนานาชาติ
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2558 การนำาเสนอภาคบรรยายยอดเยีย่ม โครงงานวทิยาศาสตร ์สาขา
ชีววิทยา เรื่อง ฤทธิ์ต้านเชื้อราสนิม (Puccinia polysora Undrew) 
ของสารสกัดจากพืช ในงาน MWIT Science Fair 2015 27-30 
มกราคม 2558 ณ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม โดยมี
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำาจาก 12 ประเทศ เข้าร่วมงาน

นายฐิติทัศน์ เดชเดชะ
น.ส.ไอรดา ตรียงค์
น.ส.ณัฐธิดา ทองในเมือง

ชนะเลศิ เหรยีญทอง การแสดงทางวัฒนธรรม ชุดจนิตปาต ีระดบั
นานาชาติ ในงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ
วัฒนธรรมนานาชาติ เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีโรงเรียนจาก
ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ
ฮ่องกง เข้าร่วมแข่งขัน

ด.ญ.ภัทรวดี อำาภา
ด.ญ.เบญญา ภัทรมงคงเขตต์
ด.ญ.ศศินิภา ชนะภัย
ด.ญ.ณัฐนรี พัฒนศิริ 
ด.ญ.รวิสรา นราสฤษฎ์กุล
ด.ญ.จุฑาธิป ปุ๋ยพรหม

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การวาดภาพโปสเตอร์ ระดับ
นานาชาติ ในงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ
วัฒนธรรมนานาชาติ เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีโรงเรียนจาก
ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ
ฮ่องกง เข้าร่วมแข่งขัน

นายศิวกร แสงคงทอง

รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 2 ระดบั ม.ปลาย การประกวดสือ่การ 
สอนศลีธรรม (DVD เรือ่งสัน้) จัดโดย มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายรัตถชภูมิ นพพัตร
นายเมธาสิทธิ์  บุญยิ่ง
นางสาวเนตรนภา เทพศิริ
นายศุภกร  ชวนวัฒนา
นายชัยวัฒน์  ดีนนุ้ย

รองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญทอง การวาดภาพโปสเตอร์ ระดับ
นานาชาติในงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ
วัฒนธรรมนานาชาติ เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีโรงเรียนจาก
ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ
ฮ่องกง เข้าร่วมแข่งขัน 

นายอัฟนาน จุลยานนท์

รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน การตอบคำาถามคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์ระดับนานาชาตใินงานมหกรรมการแขง่ขนัทกัษะ
ทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 
2558 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย 
โดยมีโรงเรียนจากประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศฮ่องกง เข้าร่วมแข่งขัน

น.ส.ลลิตา อภิสรพาณิชย์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
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ปี รางวัล ผู้แข่งขัน/ประกวด

2558 เหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ในงาน
มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ
เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียน วิทยาศาสตร์ มัวร์  
รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีโรงเรียนจากประเทศมาเลเซีย 
ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฮ่องกง เข้าร่วม
แข่งขัน

นายฐิติทัศน์ เดชเดชะ
น.ส.ณัฐธิดา ทองในเมือง
น.ส.ไอรดา ตรีย

รางวลัชมเชย ระดบั ม.ตน้ การประกวดส่ือการสอนศีลธรรม (DVD 
เร่ืองสั้น) จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เด็กหญิงณัฐกมล ไชยมั่น
เด็กหญิงดาลัด รัตนกาญจน์
เด็กชายถุงทอง ทิมเปีย
เด็กหญิงกานต์สินี เจนกุลประสูตร 
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Academic Olympiad 2016 : Camp 1

A total of 66 PCCST students passed teste and trained on the project

“The 17
th
 Promotion of Academic Olympiad and Development of 

Science Education 2016 : Camp 1”

โอลิมปิกวิชาการ ประจ�าปี 2559 ค่าย 1

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จ�านวน 66 คน ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม โครงการ

ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 17 ค่าย 1 

ประจ�าปี พ.ศ. 2559 จ�านวน 6 สาขา ดังนี้

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 28 คน

1. ด.ญ.ตัสนีม มู่เก็ม 2/1 15. นางสาวฟาดีละห์ ทองสีสัน 4/2

2. ด.ญ.กานต์พิชชา กุลโรจนสิริ 2/1 16. นางสาวเสาวลักษณ์ ชูอินทร์ 4/4

3. ด.ช.ชินวัฒน์ จันทร์เกตุ 3/1 17. นายวโรตม์ วงษ์วิริยะกิจ 5/1

4. ด.ญ.ฟาติน ศรประดิษฐ์ 3/1 18. นายภูวิศ หลงหัน 5/1

5. ด.ญ.พรพิมล สอนเคน 3/1 19. นายพัชรกฤษฏิ์ กุณฑล 5/1

6. ด.ญ.วริศรา บุญเตี่ยว 3/2 20. นางสาวพิชยา มั่นศรีจันทร์ 5/1

7. ด.ช.อิฟฟาน เกปัน 3/3 21. นางสาวยัสมิน ตาพา 5/1

8. ด.ช.ศรัณย์ สุขาเขิน 4/1 22. นายธนพัทธ์ อุทัยรังษี 5/1

9. นายกานตพงศ์ คุปตาสา 4/1 23. นางสาวนภัสสร โกบบาหลี 5/1

10. นางสาววรันธร ช่วยศรีนวล 4/1 24. นายฟาริส ปันจอร์ 5/2

11. นางสาวนัสรียา ทิพยานนท์ 4/1 25. นายบุญยภาช แก้วพูล 5/2

12. นางสาววรรษมน ชูเผือก 4/1 26. นายบุญญามีญ เตาวะโต 5/4

13. นางสาวพฤกษา วิเศษสิงห์ 4/1 27. นางสาวชลลดา เรียบร้อย 5/4

14. นางสาวญาดาวดี อินทรภัณฑ์ 4/2 28. นางสาวกฤตยา พฤกษาพิทักษ์ 5/5

สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 คน

1. ด.ช.นิธิพัฒน์ สุวนิช 3/2 3. นายธณพัสร์ ชูนาคา 4/2

2. นายอากิล แวมามะ 4/2 4. นายอรณัญช์ จงแจ่มใส 5/3

สาขาวิชาเคมี 1 คน

1. นางสาวพัชรพร  โส๊ะหน่าย 4/1

สาขาวิชาดาราศาสตร์ 6 คน 

1. ด.ช.ธีร์ธนิน ตุกังหัน 1/3 4. นางสาวสิขรินทร์ แก้วกุล 3/3

2. ด.ญ.ชาลิสา เผือกสม 3/2 5. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสาย 3/3

3. ด.ญ.นัจญมา ปะดุกา 3/2 6. นายสิรวิชญ์ แก้วช่วย 4/1

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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Academic Olympiad 2016 : Camp 2

A total of 23 PCCST students passed teste and trained on the project

“The 17
th
 Promotion of Academic Olympiad and Development of 

Science Education 2016 : Camp 2”

โอลิมปิกวิชาการ ประจ�าปี 2559 ค่าย 2

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จ�านวน 23 คน ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม โครงการ

ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 17 ค่าย 2 

ประจ�าปี พ.ศ. 2559 จ�านวน 5 สาขา ดังนี้

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 15 คน 

1. ด.ญ.นภัสสร รัตนสุวรรณ 2/1 9. นายปฏิพัฒน์ มะสีละ 5/1

2. ด.ช.ภทรกร นิจจรัลกุล 3/1 10. นายศุภณัฐ เบญจวัฒนาสวัสดิ์ 5/2

3. ด.ญ.วนาลี โฉมทอง 3/3 11. นางสาวเจตสุภา ศิริพันธุ์ 5/2

4. นายณภัทร ตระการกิจนุกูล 4/3 12. นางสาวเอมีลีน่า แมละมัย 5/3

5. นางสาวอัญชลีพร คำาคง 4/3 13. นางสาววิภาวนี จรัสเกื้อกูลพงศ์ 5/4

6. นายไตรแมน เพิ่มหรรษา 4/6 14. นายรัชชกานต์ บริรักษ์กิจดำารง 5/4

7. นางสาวฐิติชญา แซ่จง 4/6 15. นางสาวจณิสตา ดาจิ 5/5

8. นายรัชชกันต์ บริรักษ์กิจดำารง 5/1

สาขาวิชาชีววิทยา 12 คน 

1. นายนาซีม  ล่านุ้ย 4/2 7. นางสาวต่วนซุไรยา ตูเเวมะ 6/1

2. นายธนภัทร  สัมพันธรัตน์ 5/1 8. นางสาวนัสรีน หัสมา 6/1

3. นายณัฐชนน อโนทัยสถาพร 5/2 9. นางสาวภัทรวรรณ ปาละสัน 6/1

4. นายพศวัต  ทองกาวแก้ว 5/2 10. นางสาวรมิตา ล่าดี้ 6/2

5. นายฐาปกรณ์  มเหษี 5/5 11. นางสาวนาซีบะห์ หะยีบือราเฮง 6/2

6. นายณัฐภัทร  เพ็ชรรัตน์ 5/5 12. นางสาวรอฮาณ่า กะเส็น 6/2

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8 คน 

1. ด.ช.ศรัณย์ สุขาเขิน 4/1 5. นางสาวยัสมิน ตาพา 5/1

2. นายกานตพงศ์ คุปตาสา 4/1 6. นายฟาริส ปันจอร์ 5/2

3. นายวโรตม์ วงษ์วิริยะกิจ 5/1 7. นายบุญยภาช แก้วพูล 5/2

4. นายภูวิศ หลงหัน 5/1 8. นายบุญญามีญ เตาวะโต 5/4

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5 คน 

1. ด.ญ.นภัสสร รัตนสุวรรณ 2/1 4. นายปฏิพัฒน์ มะสีละ 5/1

2. ด.ช.ภทรกร นิจจรัลกุล 3/1 5. นางสาวเอมีลีน่า แมละมัย 5/3

3. นางสาวฐิติชญา แซ่จง 4/6
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สาขาวิชาดาราศาสตร์ 4 คน 

1. ด.ญ.ชาลิสา เผือกสม 3/2 3. นายสิรวิชญ์ แก้วช่วย 4/1

2. นางสาวสิขรินทร์ แก้วกุล 3/3 4. นายจักรกฤษณ์ นวลแก้ว 4/6

สาขาวิชาเคมี 1 คน 

1. นางสาวพัชรพร  โส๊ะหน่าย 5/1

สาขาวิชาชีววิทยา 5 คน 

1. นายนาซีม  ล่านุ้ย 4/2 4. นายณัฐภัทร  เพ็ชรรัตน์ 5/5

2. นายธนภัทร  สัมพันธรัตน์ 5/1 5. นางสาวต่วนซุไรยา ตูเเวมะ 6/1

3. นายณัฐชนน อโนทัยสถาพร 5/2

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 คน 

1. นางสาวยัสมิน ตาพา 5/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 2 คน 

1. ด.ญ.นภัสสร รัตนสุวรรณ 2/1 2. ด.ช.ภทรกร นิจจรัลกุล 3/1

Academic Olympiad 2016 : Camp 3

A total of 3 PCCST students passed teste and trained on the project

“The 17
th
 Promotion of Academic Olympiad and Development of 

Science Education 2016 : Camp 3”

โอลิมปิกวิชาการ ประจ�าปี 2559 ค่าย 3

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จ�านวน 3 คน ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม โครงการ

ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 17 ค่าย 3 

ประจ�าปี พ.ศ. 2559 จ�านวน 2 สาขา ดังนี้

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

นายอนัน จันทรัตน์  

ครู  อนุมัติ พ.ศ.2555
ผลงานทางวชิาการ : ผลการใช้เอกสารประกอบ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีจำานวน
เบ้ืองต้น สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

นางสาวปวันพัสตร ์ เซ ่งศรีส ่ง  

ครู อนุมัติ พ.ศ.2557
ผลงานทางวิชาการ : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรียน
จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียลและ
ลอการิทึม

นางศรินยา สวาหลัง  

ครู    อนุมัติ พ.ศ.2558
ผลงานทางวิชาการ : รายงานผลการใช้ชุด
กจิกรรมการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ สำาหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2557 
โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั สตูล

นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด  

ครู  อนุมัติ พ.ศ.2556
ผลงานทางวิชาการ : การพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอน 4 MAT ร่วมกับ
การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื เทคนิคจิก๊ซอว์ กรณศีกึษา
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

นางปรีดา ผลาสิงห์ 

ครู อนุมัติ พ.ศ.2559
ผลงานทางวิชาการ : รายงานการพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง
อตัราส่วนและร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทกัษะสำาหรบั
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนจฬุาภรณ
ราชวทิยาลยั สตลู

นายสมพร ทิศเมือง 

รองผู้อำานวยการโรงเรียน  อนุมัติ พ.ศ.2556
ผลงานทางวชิาการ : การประเมนิโครงการพฒันา
ระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนโรงเรียนจฬุาภรณ
ราชวทิยาลยั สตลู โดยใช้กลยุทธ์ Home In School 
ปีการศึกษา 2553-2554

นายดนุรุจ สามัญ  

ครู  อนุมัติ พ.ศ.2558
ผลงานทางวิชาการ : การพัฒนาชุดการเรียน
คณติศาสตร์ เรือ่ง การแปรผนั โดยการจดัการเรยีนรู้ 
ด้วยเทคนิค K-W-D-L สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

นางมลิวัลย์ ปาณะศรี

ครู อนุมัติ พ.ศ.2557
ผลงานทางวิชาการ : การใช้ชุดฝึกทักษะการแก้
โจทย์ปัญหา เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ กลุ ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

นางศุลยา สามัญ   

ครู อนุมัติ พ.ศ.2558
ผลงานทางวิชาการ : รายงานการพัฒนาเพ่ือ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชีววิทยา ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้างและหน้าทีข่องเซลล์  
โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั สตูล
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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 

เตรียมแปลงที่นา  ท�าการไถ่ให้เหมาะสมกับการหว่านเมล็ดข้าว “อัลฮัมดุลิลละฯ”  

เพื่อที่จะได้ต้นกล้าที่แข็งแรง  6 กันยายน 2559

ต้นกล้าเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะถอนเพื่อปักด�า  ในที่นาที่เตรียมไว้  รอเวลาให้ต้นกล้า 

ต้นนี้เจริญเติบโต ออกรวงเหลืองอร่าม  กลายเป็นต้นข้าวที่ทรงคุณค่า 27 ตุลาคม  2559

ฤดูการเก็บเกี่ยวก็มาถึง  ความพยายาม  ความอดทน ผลของการรอคอยเต็มทุ่งนา

แกะพร้อม เคียวพร้อม 3  กุมภาพันธ์ 2560

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

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 

วิชา ระดับประเทศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
วิทยาศาสตร์ 34.99 56.13 
คณิตศาสตร์ 29.31 69.73 
ภาษาอังกฤษ 31.80 47.69 
ภาษาไทย 46.36 65.12 
สังคมศึกษาฯ 49.00 68.46 
                 คะแนนเฉลี่ยโอเน็ตของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
                     สูงกว่าระดับประเทศทกุวิชา 
             ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) 
                        (องค์การมหาชน) 26 มีนาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O-NET Mean Scores

M.3 Students  Academic Year 2016
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
           ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  ปกีารศึกษา 2559 

โรงเรียนสังกัด สพม. เขต 16 (สงขลา-สตูล) จ านวน 53 โรงเรียน 
                          10 อันดับแรก 

 
อันดับที ่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

1 หาดใหญ่วิทยาลัย 61.64 
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตลู 61.43 
3 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 50.16 
4 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 49.36 
5 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 43.30 
6 พิมานพิทยาสรรค์ 42.30 
7 หาดใหญ่วิทยาลัย 2 42.04 
8 ธรรมโฆษิต 40.26 
9 บางกล่ าวิทยา รัชมังคลาภิเษก 40.24 
10 สะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” 39.53 

 

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา สพม. เขต 16 

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

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 

วิชา ระดับประเทศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
วิทยาศาสตร์ 31.62 44.20 
คณิตศาสตร์ 24.88 54.07 
ภาษาอังกฤษ 27.76 42.74 
ภาษาไทย 52.29 74.12 
สังคมศึกษาฯ 35.89 49.22 

                  คะแนนเฉลี่ยโอเน็ตของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
                     สูงกว่าระดับประเทศทกุวิชา 
             ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) 
                        (องค์การมหาชน) 20 มีนาคม 2560 
 
 
 

O-NET Mean Scores

M.6 Students  Academic Year 2016
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
           ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  ปกีารศึกษา 2559 

โรงเรียนสังกัด สพม. เขต 16 (สงขลา-สตูล) จ านวน 53 โรงเรียน 
                          10 อันดับแรก 

 
อันดับที ่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตลู 52.87 
2 หาดใหญ่วิทยาลัย 48.26 
3 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 43.77 
4 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 43.71 
5 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 38.75 
6 หาดใหญ่วิทยาลัย 2 37.37 
7 พิมานพิทยาสรรค์ 36.19 
8 สามบ่อวิทยา 34.28 
9 จะนะชนูปถัมภ์ 33.93 
10 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 33.92 

 
 
 

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา สพม. เขต 16 

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
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ Education Hub  ประจำาปีการศึกษา 2559

Classroom Meeting of Education Hub students M. 1/5 on 22nd May 2016

THAIMAL Integrated Camp 2016, 27th – 29th May 2016

Student Exchange between SMSTSP and PCCST at PCCST and Khuan Kalong District, Satun, from 1st – 5th August, 2016

English Camp 2016 at Lampam Resort, Phatthalung Province, from 19th – 21st August, 2016

Student Exchange with EP school at Suratthani School, Suratthani Province, from 21st-25th November, 2016

โครงการสอนเสริมด้านวิชาการเพื่อปรับความรู้พื้นฐานสำาหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 โครงการ Education Hub 31 ตุลาคม 2559 – 17 กุมภาพันธ์ 2560

Academic Co-operation Field Trip and Cultural Exchange Program me 2016 in Japan, 22nd -27th March
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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
อดีตอาจารย์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

ฟิสิกส์

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

อาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์
ชีววิทยา

อาจารย์จงชัย  เจนหัตถการกิจ
อาจารย์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

ภาษาไทย

อาจารย์สุทัศน์  ภูมิรัตนจรินทร์
อดีตอาจารย์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

สังคมศึกษาฯ

อาจารย์สังเวียน มณีจันทร์
อดีตอาจารย์ ร.ร.สตรีวิทยา

ภาษาไทย

อาจารย์นิพนธ์ ศรีนฤมล
อดีตอาจารย์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

ที่ปรึกษาโครงงาน

อาจารย์สุรสิงห์ นิรชร
อดีตอาจารย์ ร.ร.สาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายมัธยม)

ฟิสิกส์

อาจารย์บัณฑิตย์ ฝอยทอง
อดีตอาจารย์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

คณิตศาสตร์

รศ.สุธน เสถียรยานนท์
อาจารย์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เคมี

อาจารย์รัฐธีร์ อธิสุพิชาพงศ์
อดีตอาจารย์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

อาจารย์คมกฤษณ์ ศิริวงษ์
อดีตอาจารย์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

สังคมศึกษาฯ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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PCCST SCIENCE FAIR 2016

 รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานใน

พิธีเปิดงาน  PCCST SCIENCE FAIR  2016  นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ประเทศมาเลเซีย  

ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอินโดนีเซีย นำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 

เวลา 10.00 -12.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล  วิพากษ์โครงงานโดย รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข รองคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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PCCST ACADEMIC FESTIVAL 2016

นายศลใจ วิบูลกิจ ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

PCCST ACADEMIC FESTIVAL 2016 ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล และเยี่ยมชมการแสดงโครงงาน

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 

เวลา 08.30 -11.00 น. ณ อาคารหอสมุดฯ ร.ร.จ.ภ.สตูล

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

Furukawa Reimei Junior and Senior High School
ร่วมงาน Cultural Festival 2016 ณ โรงเรียน Furukawa Reimei Junior and Senior High School

ตามโครงการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับโรงเรียนเครือข่ายในประเทศญี่ปุ่น”

ระหว่างวันที่ 25 - 30 สิงหาคม 2559

Thailand-Japan Student ICT Fair 2016 (Furukawa Reimei Junior and Senior High School) 

ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559    
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Academic Cooperation with Malaysia

ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศมาเลเซีย

ค่าย SME Camp THAIMAL กับ ร.ร. SMK SYED SIRAJUDDIN, Perlis, Malaysia  27-29 พฤษภาคม 2559

โครงการ Student Exchange 2016 กับ ร.ร. SMS TUANKU SYED PUTRA 1-5 สิงหาคม 2559

ร.ร. Syed Alwi ศึกษาดูงาน 24 กันยายน 2559

โครงการ THAIMAL SME CAMP 2016 กับ ร.ร. ตวนกู ชัยด์ ปุตรา 11-13 พฤศจิกายน 2559

LCCin Camp กับ ร.ร.สุลต่าน โมฮัมมัด จีว่า 18-20 พฤศจิกายน 2559

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

ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอินโดนีเซีย

ร.ร.มัธยมเนเกอรี่ 1 ดูไม อินโดนีเซีย ศึกษาดูงานโครงการ Education Hub 7 พ.ย. 59

โครงการ Education Hub ศึกษาดูงาน ร.ร.มัธยม SMA PANCABUDI, 

 MEDAN ประเทศอินโดนีเซีย 15-19 ม.ค. 59
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University Admission Test Result 2016

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 20)

ครบ 100%

1. ชื่อ-สกุล : นายกานต์ มากทรัพย์สิน

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ชื่อ-สกุล : นายพชรพล อโศกสกุล

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3. ชื่อ-สกุล : นายศีลวัต หมื่นสุวรรณ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. ชื่อ-สกุล : นายเสฎฐวุฒิ เพชรแก้ว

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5. ชื่อ-สกุล : นายอรรถพล ชูมาปาน

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6. ชื่อ-สกุล : นายอัษฎาวุธ ฆังคะสะเร

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7. ชื่อ-สกุล : นายภราดร สานิง

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8. ชื่อ-สกุล : นายนราธิป หวันมะรัตน์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9. ชื่อ-สกุล : นายอธิวัฒน์ แดงเอียด

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

10. ชื่อ-สกุล : นายประภาส หลุงชุม

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11. ชื่อ-สกุล : นายภาสกร เพียรธรรม

คณะ/หลักสูตรวิชา : นายช่างบำารุงรักษา

อากาศยาน  

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถาบันการบินพลเรือน

12. ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐสินี ชอบงาม

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

13. ชือ่-สกลุ : นางสาวปิญชาน์ รักษกาฬ

คณะ/หลกัสตูรวชิา : เศรษฐศาสตร์

มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

14. ชื่อ-สกุล : นางสาวภัทรวรรณ ปาละสัน

คณะ/หลักสูตรวิชา : รังสีเทคนิค

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
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15. ชื่อ-สกุล : นางสาวภัทราภรณ์ เผ่าจินดา

คณะ/หลักสูตรวิชา : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16. ชื่อ-สกุล : นางสาวอวัสดา บัวเนียม

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

17. ชื่อ-สกุล : นางสาวนุสรียา นุ้ยเด็น

คณะ/หลักสูตรวิชา : ทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18. ชื่อ-สกุล : นางสาวกนิษฐ์ญาดา หนูแก้ว

คณะ/หลักสูตรวิชา : มนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19. ชื่อ-สกุล : นางสาวต่วนซุไรยา ตูแวมะ

คณะ/หลักสูตรวิชา : ทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล

20. ชื่อ-สกุล : นางสาวนัสรีน หัสมา

คณะ/หลักสูตรวิชา : เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

21. ชื่อ-สกุล : นางสาวภัทรสุดา ทองจับ

คณะ/หลักสูตรวิชา : นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

22. ชื่อ-สกุล : นางสาวภาสินี คงปราบ

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศาสตร์ (รังสีเทคนิค) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

23. ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภัสสรา พิกำาพล

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

24. ชื่อ-สกุล : นางสาวภัณฑิรา แจงวาณิชย์

คณะ/หลักสูตรวิชา : เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25. ชื่อ-สกุล : นายสารัช ศรีสุวรรณ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : นายช่างบำารุงรักษาอากาศยาน  

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถาบันการบินพลเรือน

26. ชื่อ-สกุล : นายพงศกร เยาวพันธุ์กุล

คณะ/หลักสูตรวิชา : ทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

27. ชื่อ-สกุล : นายอนุสรณ์ ช่วยราย

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

28. ชื่อ-สกุล : นายธัญ สุวรรณชาตรี

คณะ/หลักสูตรวิชา : สัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

29. ชื่อ-สกุล : นายภานุภัทร ชัยแก้ว

คณะ/หลักสูตรวิชา : อักษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร

30. ชื่อ-สกุล : นายวาริส หมันเบ็ญหมัด

คณะ/หลักสูตรวิชา : เทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

31. ชื่อ-สกุล : นายพิชเยศ พัชโรภาส

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

32. ชื่อ-สกุล : นายฟิกกรี ตาเดอิน

คณะ/หลักสูตรวิชา : เภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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33. ชื่อ-สกุล : นายมูบีน เล็งฮะ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34. ชื่อ-สกุล : นายสุพศิน พฤกษเศรษฐ

คณะ/หลักสูตรวิชา : เภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

35. ชื่อ-สกุล : นายพิชัยชิน วินทะไชย

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

36. ชื่อ-สกุล : นางสาวชวัลนุช ลำาโป

คณะ/หลักสูตรวิชา : บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

37. ชื่อ-สกุล : นางสาวเปมิกา ชายแก้ว

คณะ/หลักสูตรวิชา : เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน :  มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

38. ชื่อ-สกุล : นางสาวรอฮาณ่า กะเส็น

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศาสตร์ (กายภาพบำาบัด) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

39. ชื่อ-สกุล : นางสาวศิรภัสสร เลี่ยมแก้ว

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศาสตร์ (รังสีเทคนิค) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

40. ชื่อ-สกุล : นางสาวพิมชนก อนุสาร

คณะ/หลักสูตรวิชา : สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล

41. ชื่อ-สกุล : นางสาววิภาวี มาลีวัด

คณะ/หลักสูตรวิชา : เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

42. ชื่อ-สกุล : นางสาวนูไรดา บิสนุม

คณะ/หลักสูตรวิชา : มนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

43. ชื่อ-สกุล : นางสาวรมิตา ล่าดี้

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

44. ชื่อ-สกุล : นางสาวธนัญญา จูฑะมงคล

คณะ/หลักสูตรวิชา : พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

45. ชื่อ-สกุล : นางสาวนาซีบะห์ หะยีบือราเฮง

คณะ/หลักสูตรวิชา : เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล

46. ชื่อ-สกุล : นางสาวมนีวัลย์ ตุ้งแก้ว

คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

47. ชื่อ-สกุล : นายณัฐกรณ์ หนูมโน

คณะ/หลักสูตรวิชา : อักษรศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

48. ชื่อ-สกุล : นายวงศธร สุวรรณมณี

คณะ/หลักสูตรวิชา : เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

49. ชื่อ-สกุล : นายวรากร เก้าเอี้ยน

คณะ/หลักสูตรวิชา : ทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

50. ชื่อ-สกุล : นายสุรไกร พงษ์กมลสัตย์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
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51. ชื่อ-สกุล : นายชยกร แจ้งสกุล

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

52. ชื่อ-สกุล : นายภาณุ แวมะชัย

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

53. ชื่อ-สกุล : นายนาท ครูอ้น

คณะ/หลักสูตรวิชา : สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล

54. ชื่อ-สกุล : นายทักษิณ ทุนเกิด

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ

55. ชื่อ-สกุล : นายบัสรี หะยีปิยวงศ์ 

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์

56. ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐชาญ์ สุภาพ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วารสารศาสตร์และ 

สื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

57. ชื่อ-สกุล : นางสาวภารดี จันทร์เพชร

คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : วิทยาลัยพยาบาลทหาร

อากาศ 

58. ชื่อ-สกุล : นางสาวอุมาพร อุ่นอก

คณะ/หลักสูตรวิชา : เภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

59. ชื่อ-สกุล : นางสาวกัญชพร ราชสงฆ์ 

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

60. ชื่อ-สกุล : นางสาวกุลธิดา มั่นคง

คณะ/หลักสูตรวิชา : เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

61. ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐธยาน์ ทองคำา

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

62. ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยากร มุสิกุล

คณะ/หลักสูตรวิชา : เทคนิคการแพทย์  

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

63. ชื่อ-สกุล : นางสาวกรรณิกา หมวกทอง

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64. ชื่อ-สกุล : นางสาวรวิสรา ราเหม 

คณะ/หลักสูตรวิชา : เทคนิคการสัตวแพทย์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

65. ชื่อ-สกุล : นางสาวเพ็ญนภา สงขินี

คณะ/หลักสูตรวิชา : นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

66. ชื่อ-สกุล : นางสาวกิตสิริ ดามัน

คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

67. ชื่อ-สกุล : นางสาวณราภรณ์ เอียดจงดี 

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

68. ชื่อ-สกุล : นางสาวนริศรา องสารา

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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69. ชื่อ-สกุล : นางสาวนันทิกานต์ บัวขาว

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

70. ชื่อ-สกุล : นางสาวปาณิศา ขวัญดี 

คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล

71. ชื่อ-สกุล : นางสาวรุสอัสลินดา ตาเย๊ะ

คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

72. ชื่อ-สกุล : นายพัสกร เกตุเรน

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร

73. ชื่อ-สกุล : นายณัฐภัทร สุวรรณธาดา

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

74. ชื่อ-สกุล : นายพงศกร แก้วมณี

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

75. ชื่อ-สกุล : : นายณัชวุฒิ เทพพรหม

คณะ/หลักสูตรวิชา : เทคโนโลยีอากาศยาน 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถาบันการบินพลเรือน

76. ชื่อ-สกุล : นายรุสลี เจริญฤทธิ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทย์แผนไทยประยุกต์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

77. ชื่อ-สกุล : นายน่านนำ้า เทพแก้ว

คณะ/หลักสูตรวิชา : นายช่างบำารุงรักษาอากาศยาน  

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถาบันการบินพลเรือน

78. ชื่อ-สกุล : นายสิทธิกร ทิ้งผอม

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

79. ชื่อ-สกุล : นายหมัดชาริฟ ดาแลหมัน

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

80. ชื่อ-สกุล : นางสาวกุลชยา ทิพย์เพ็ง

คณะ/หลักสูตรวิชา : บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล

81. ชื่อ-สกุล : นางสาวปริยวาท พรหมนำ้าดำา

คณะ/หลักสูตรวิชา : สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

82. ชื่อ-สกุล : นางสาวศรณรัชฎ์ เกอากะ

คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

83. ชื่อ-สกุล : นางสาวชิษณุชา ชำานาญ

คณะ/หลักสูตรวิชา : ครุศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

84. ชื่อ-สกุล : นางสาวบรรณพร คะหะวงศ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

85. ชื่อ-สกุล : นางสาวกิรณา เภาจี๋

คณะ/หลักสูตรวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร

86. ชื่อ-สกุล : นางสาวชนาธินาถ ชอบงาม

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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87. ชื่อ-สกุล : นางสาวรอวิยานีย์ ฮะนิง

คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ

88. ชื่อ-สกุล : นางสาวอริสา จิรสิทธิบัณฑิตย์

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

89. ชื่อ-สกุล : นางสาวอามีน่า บาเส็ม

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต

90. ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐทิยา บาหลัง

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

91. ชื่อ-สกุล : นางสาวธันยพร สุดสอาด

คณะ/หลักสูตรวิชา : นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

92. ชื่อ-สกุล : นางสาวพิจิตรา บาเหม

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

93. ชื่อ-สกุล : นางสาวเพชรลดา หลังจิ

คณะ/หลักสูตรวิชา : เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

94. ชือ่-สกลุ : นางสาวฟานียา ราเหม

คณะ/หลกัสตูรวชิา : ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

95. ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพรรณณิกา เรืองดำา 

คณะ/หลักสูตรวิชา : ทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

96. ชื่อ-สกุล : นางสาวฮุสนา แลบา

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

97. ชื่อ-สกุล : นายพีร์ หวังดี

คณะ/หลักสูตรวิชา : นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

98. ชื่อ-สกุล : นายธนวิชญ์ พงศ์นฤเดช

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร

99. ชื่อ-สกุล : นายพัฒนพงศ์ ชูนวล

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร

100. ชื่อ-สกุล : นายสานูซี เบ็ญสะอีด

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศาสตร์

(กายภาพบำาบัด) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

101. ชื่อ-สกุล : นายนิติธร เวชสิทธิ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

102. ชื่อ-สกุล : นายโยฮัน ฟิเล่

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

103. ชื่อ-สกุล : นายชัชพงศ์ วราพุธ

คณะ/หลักสูตรวิชา : เภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

104. ชื่อ-สกุล : นายฟุรกอน มะมุดีน

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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105. ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐกานต์ อินทร์นวล

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

106. ชื่อ-สกุล : นางสาวณิชยา แก่นสุวรรณ 

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

107. ชื่อ-สกุล : นางสาวสิริยากร ก้องกำ่า

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

108. ชื่อ-สกุล : นางสาวอภิญญา ธนิกมงคลกุล 

คณะ/หลักสูตรวิชา : สัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย

109. ชื่อ-สกุล : นางสาวฮัซนาห์ สะหมัดหานาย 

คณะ/หลักสูตรวิชา : รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

110. ชื่อ-สกุล : นางสาวอานาตี ม่าเหล็ม

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

111. ชื่อ-สกุล : นางสาวกัลยา จันทร

คณะ/หลักสูตรวิชา : รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

112. ชือ่-สกุล : นางสาวเจียรนัย ศรีสงคราม

คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ 

การบริการ

มหาวิทยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยรังสิต

113. ชื่อ-สกุล : นางสาวนิสิตา ชัยแก้ว

คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

114. ชื่อ-สกุล : นางสาวพิชชาภา ชูเชิด

คณะ/หลักสูตรวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา

115. ชื่อ-สกุล : นางสาวพิชญากร วัฒนาเนติกุล

คณะ/หลักสูตรวิชา : บัญชีและบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

116. ชื่อ-สกุล : นางสาวมโนชา ยาหมิน

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

117. ชื่อ-สกุล : นางสาวรมัณยา ปะลาวัน

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

118. ชื่อ-สกุล : นางสาวอรัญญา ชิตทะวงศ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : บัญชี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

119. ชื่อ-สกุล : นางสาวอารยา มรรคมนตรี 

คณะ/หลักสูตรวิชา : สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล

120. ชื่อ-สกุล : นายนิฮาฟิส หะสาเมาะ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร

121. ชื่อ-สกุล : นายวายุ บุปผามาศ

คณะ/หลักสูตรวิชา : สัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย

122. ชื่อ-สกุล : นายศิวกร แสงคงทอง

คณะ/หลักสูตรวิชา : สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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123. ชื่อ-สกุล : นายกรภัทร์ จตุรักษ์สมัย

คณะ/หลักสูตรวิชา : มนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

124. ชื่อ-สกุล : นายอัฟนาน จุลยานนท์ 

คณะ/หลักสูตรวิชา : สถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

125. ชื่อ-สกุล : นายธนบูรณ์ สารจันทร์ 

คณะ/หลักสูตรวิชา : เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

126. ชื่อ-สกุล : นายนาวี หมันใจดี 

คณะ/หลักสูตรวิชา : เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

127. ชื่อ-สกุล : นายปฐวี มรรคาเขต

คณะ/หลักสูตรวิชา : เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

128. ชื่อ-สกุล : นางสาวชนานางค์ พรหมแก้ว

คณะ/หลักสูตรวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

129. ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฏฐณิชา ปริธัญ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

130. ชือ่-สกุล : นางสาววชิรญาณ์ แบ้สกุล

คณะ/หลกัสตูรวชิา : แพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

131. ชื่อ-สกุล : นางสาวเพ็ญพิชชา จันทร์มณี

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

132. ชื่อ-สกุล : นางสาวรุชดา ม่าเหร็ม

คณะ/หลักสูตรวิชา : กายภาพบำาบัด

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

133. ชื่อ-สกุล : นางสาวณิชารีย์ ธัญญเกษตร 

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถาบันการบินพลเรือน

134. ชื่อ-สกุล : นางสาวอาลดา ชาตรีวงศ์ 

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศาสตร์ (รังสีเทคนิค) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

135. ชื่อ-สกุล : นางสาวกมลชนก แซ่ตั้ง

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

136. ชื่อ-สกุล : นางสาวกัลยาณี ยุทธโกศา

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทย์แผนไทยประยุกต์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

137. ชื่อ-สกุล : นางสาวชนิกานต์ งามประเสริฐศักดิ์ 

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

138. ชื่อ-สกุล : นางสาวชลิตา พัชโรภาส

คณะ/หลักสูตรวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

139. ชื่อ-สกุล : นางสาวชื่นนภา เจ้าพิทักษ์วงศ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

140. ชื่อ-สกุล : นางสาวธีรกานต์ สองเมือง

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
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141. ชื่อ-สกุล : นางสาวยศยา รักษาผล

คณะ/หลักสูตรวิชา : บัญชี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

142. ชื่อ-สกุล : นางสาวสุทธิดา ขวาของ 

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

143. ชื่อ-สกุล : นางสาวสุรัญญา เหมสลาหมาด

คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

144. ชื่อ-สกุล : นางสาวสุวิชาดา คำานวนนิคมเขต

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

145. ชื่อ-สกุล : นางสาวฮุซนี สันหมุด

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

141. ชื่อ-สกุล : นางสาวยศยา รักษาผล

คณะ/หลักสูตรวิชา : บัญชี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

142. ชื่อ-สกุล : นางสาวสุทธิดา ขวาของ 

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

143. ชื่อ-สกุล : นางสาวสุรัญญา เหมสลาหมาด

คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

144. ชื่อ-สกุล : นางสาวสุวิชาดา คำานวนนิคมเขต

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

145. ชื่อ-สกุล : นางสาวฮุซนี สันหมุด

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
 

 
 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

ผลการศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 
ของนักเรียน ชั้น ม.6 ปกีารศึกษา 2559 

ครบ 100 % 
   
  *คณะแพทยศาสตร์และสุขภาพ        31.04% 
  *คณะวิทยาศาสตร์                           15.86% 
  *คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14.48%  
  *คณะศึกษาศาสตร ์                               6.89% 
  *คณะอื่นๆ                                            31.73% 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
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ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 

กับโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น 

ณ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559
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โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess	Chulabhorn’s	College,	Satun	(Regional	Science	School)

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล รับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจ าปี 2559 
จาก ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้  

โดย พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี 
12 กรกฏาคม 2560 ณ ศปบ.จชต. ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตาน ี 

 



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

Princess of Malaysia
SMSTSP 39th Excellence Awards Day 2017 18 April 2017 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


