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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.	อยู่ในระดบัดมีากทกุมาตรฐาน
พ.ศ.2553 	 โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตามมติ
 คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2553
พ.ศ.2556 	 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศกึษารอบสาม	จาก	สมศ.	อยูใ่นระดับดมีากทกุตวับ่งช้ี
พ.ศ.2556 สถานศึกษารางวลัพระราชทาน	ปีการศกึษา	2556
พ.ศ.2558	 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	 สตูล	 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	 ระดับคุณภาพดีมาก	 
	 จากการประเมินคุณภาพภายนอก	สามรอบ	โดย	สมศ.
พ.ศ.2559  สถานศึกษาดีเด่น	ของศูนย์ประสานงานและบรหิารการศกึษาจังหวดัชายแดนใต้

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

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

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
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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

นายวรรโณ	เวชศาสตร์
MR.WANNO	WETCHASART

2017–Present 

นายภิญโญ	จันทมุณี
MR.PINYO	JANTAMUNEE

2001-2006

นายปัญญา	ขุนฤทธิ์แก้ว	
MR.PANYA	KHUNRITKHAEW	

2018–Present

นายพุทธิกร	เกษตรสุนทร
MR.PUTTIKORN	KASETSOONTORN

2016–2017

นายสรยุทธ	หนูเกื้อ
MR.SORAYUT	NOOKUA

2006-2017

School Administrators of PCCST

ท�าเนียบผู้บริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

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

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

29 มีนาคม 2559 - 28 มีนาคม 2563

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)

นายพุทธิกร	เกษตรสุนทร	
ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายอะหมาด	หลงจ	ิ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายสมศักดิ์	สุทธินนท์ 	
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
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นางนิศาชล	เอียดดี
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางเพ็ญนภา รัตโนดม
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายสมพร	ทิศเมือง
รองผู้อ�านวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

และฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวสินีนาฎ	ธรรมชาติ
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางยินดี	ชูนวล
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางนิติมา	มณีวิทย์
รองผู้อ�านวยการโรงเรียน 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

และฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางเขมิกา	ทองสี
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายปัญญา	ขุนฤทธิ์แก้ว	
ผู้อ�านวยการโรงเรียน

PCCST Administration Team

ทีมงานบริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

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

นางสาวสินีนาฎ	ธรรมชาติ

นายแก้ว	เตี้ยเล็ก

นายอนัน	จันทรัตน์

นายสมยศ	แซ่เจา

นายสมพร	ทิศเมือง

นายวิชัย	บัวเนี่ยว

นางถนอมพร	ปีนัง

นางมลิวัลย์	ปาณะศรี

นางนิติมา	มณีวิทย์ นางยินดี	ชูนวล

นางสาววิไลพร	คงอินทร์นางนิศาชล	เอียดดี

นายสุลตรณ์	หลังเกตุ

นางคนึงนิตย์	ไชยมณี

นางสาวธนิษฐา	พันธ์สว่าง

นางเขมิกา	ทองสี

ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์	เส็มหมาน

นางสาวปวันพัสตร์	เซ่งศรีส่ง

School Administration Committee 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

นายอัมพันธ์	บินอับดุลรามาน

นางศุลยา	สามัญ

นายสาธิต	บัวด�า

นางรจณี	รบบานา ว่าที่ร้อยตรีขจรจักษณ์	ภู่ร้อย

นางสาวจริยา	จิตตพงศ์

นางสาวซีต้า	ไรมันซา

นางสาวมนัสรินทร์	บุญญคง

นางเพ็ญนภา	รัตโนดม

นายวิจิตร	นิยมเดชา
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นายดนุรุจ	สามัญ

นายฮูเส็น	ยาประจันทร์

นายกิตตินันท์	ท่าชะมวง

นางสาวอลิตา	เจ๊ะง๊ะ

นายตาริค	หลงจิ

นายสุชาติ	บิลังโหลด

นางสาวจันทิดา	จาปัง นายรอจาอี	อาลี

นางสาวโสภิดา	จันทร์ดอน

นางสาวอุสนา	ฉิมเรือง

นายอาซัลลี	อะยีบิลัง นางสาวกอบกุล	
เล๊ะทองค�า

นางทิพวรรณ	ธังดิิน

นายณัฐพล	อ�ามาตย์วงศ์ นางสาวเพ็ญนภา
วิสะมิตะนันท์

นางอัสลีนา	ตวัน

นางสาวพรอุมา	พิทัก

นางศรินยา	สวาหลัง

นางสาวอับเส๊าะ	จังแดหวา

นายสัลมาน	เส็นติระนางสาวฝาตอน๊ะ	กาเล็มส๊ะ นางสาวโยทะกา	บูเก็ม

นางสาวอรทัย
แพทย์ศาสตตร์

นางสาวสุพลา	ทองแป้น

นางสาวรุ่งนภา	สิงห์เสนี นางสาวปาริชาตนะดา
เส็นสมเอียด

นางสาวชนัฐกานต์	
เมืองเขียว

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	 เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดการศึกษาให้กับผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 ระดับมัธยมศึกษาให้คุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน�าของนานาชาติ
พันธกิจ ศึกษาค้นคว้า วิจัยพัฒนา และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในและ 
 ต่างประเทศ เพื่อด�าเนินการบริหารและจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย 
 ที่มุ ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในลักษณะของโรงเรียนประจ�า ส�าหรับ 
 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค เพื่อเป็นการกระจาย 
 โอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษท่ีมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพ่ือเป็นการเพิ่ม 
 โอกาสให้กับนักเรียนกลุ ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนผู ้มีความ 
 สามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านั้นไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น  
 ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัย 
 ชั้นน�าของนานาชาติ (world class) มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อน 
 ร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับ 
 ประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถด�ารงอยู่และแข่งขันได้ใน 
 ประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคม 
 แห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน
เป้าประสงค ์ อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
 (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้
 1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนา 
  ที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความเป็นผู้น�า
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง  
  ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน�าของนานาชาติ
	 3.	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น และ 
  นักพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียน	
	 	 วิทยาศาสตร์ชั้นน�าของนานาชาติ
	 4. รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ รู ้รอบ 
  และสามารถบูรณาการความรู้ได้
 5. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
	 	 ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน�าของนานาชาติ มีจิตส�านึกใน 
  เกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรักและ 
  ความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น 
 6. เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 7. มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย 
  ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
 8. มีจิตมุ่งที่จะท�าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการ 
  ตอบแทนบ้านเมือง ตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
 9. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกก�าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ
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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�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
ระหว่างโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั 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
ระหว่างโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั 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

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Department of Science

นางยินดี	ชูนวล
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางศรินยา	สวาหลัง
(เคมี)

นางสาวจันทรวรรณ	พันธ์สุริย์ฉาย
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางสาวบุษรินทร์	จิตเส้ง
(ชีววิทยา)

นางคนึงนิตย์	ไชยมณี
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางสาวธนิษฐา	พันธ์สว่าง
(เคมี-ชีววิทยา)

นายสาธิต	บัวด�า
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

(เคมี)

นางรุจิรา	บินต�ามะหงง
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางกัญญ์ณพัชร์	เพิ่มพูล
(ชีววิทยา)

นางศุลยา	สามัญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

(ชีววิทยา)

นายณัฐพล	อ�ามาตย์วงศ์
(ฟิสิกส์)

นางเขมิกา	ทองสี
(ฟิสิกส์)

นางสาวสินีนาฎ	ธรรมชาติ
(ฟิสิกส์)

นางสาวสุพลา	ทองแป้น
(ฟิสิกส์)

นางมลิวัลย์	ปาณะศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

(เคมี)
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Personel of PCCST Departments

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Department of Science

นางเยาวภา	หนูจันทร์
(ชีววิทยา)

นางสาวพัทธนันท์	โต๊ะปลัด
(เคมี)

นางสาวมารีย๊ะ	เกาะกลาง
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางสาวชาลินี	บูน�า
(ฟิสิกส์)

นางสาวนงรัตน์	ขวดปลอด
(ชีววิทยาประยุกต์)

นางสูใบด๊ะ	หลงจิ
(ชีววิทยาประยุกต์)

นางสาวนาถยา	พรหมช่วย
(วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์)

นางสาวผานิดา	แลหมัน
(วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์)

นายกิตตินันท์	ท่าชะมวง
(วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)

นายอดิพงษ์	หลงจิ
(เคมี)

นางสาววราภรณ์	นิยมเดชา
(เคมี)

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Department of Mathematics

นางนิศาชล	เอียดดี
(คณิตศาสตร์)

นายดนุรุจ	สามัญ
(คณิตศาสตร์)

นายลักณ์ษมัน	ซียง	
(คณิตศาสตร์)

นายสันติพร	ตันติหาชัย
(คณิตศาสตร์)

นายอิสมาแอล	หมาดโต๊ะโส๊ะ
(คณิตศาสตร์)

นายกฤติภัทร	กาสเส็น
(คณิตศาสตร์)

นางสาวรูฮายา	เจะเลาะ
(คณิตศาสตร์)

นางปรีดา	ผลาสิงห์
(คณิตศาสตร์)

นางอัสลีนา	ตวัน
(คณิตศาสตร์)

นายวิเชียร	เฟื่องฟ้า
(คณิตศาสตร์)

นางสาวเพ็ญนภา	วิสะมิตะนันท์	
(คณิตศาสตร์)

นายอนัน	จันทรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวปวันพัสตร์	เซ่งศรีส่ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

(คณิตศาสตร์)

(คณิตศาสตร์)
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Personel of PCCST Departments

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Department of Foreign Languages

นายวิจิตร	นิยมเดชา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวปาริชาตนะดา
เส็นสมเอียด
(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวอังคณา	บุญทา
(ภาษาอังกฤษ)

นายมุฮัมมัด	ดาโฮะ
(ภาษามลายู)

นางสาววนิดา	สุนทร
(ภาษาญี่ปุ่น)

นางสาวจิระนันต์	
สุววรรณวิหค
(ภาษาอังกฤษ)

นางเพ็ญนภา	รัตโนดม
(ภาษาอังกฤษ)

นายเชิดศักดิ์	หยีหรีม
(ภาษาอังกฤษ)

Mr.Anthony	Carr
(ภาษาอังกฤษ)

Mr.Jordan	Binomnga	
(Education	Hub)

Mr.Amarin	Amnathavon
	(Education	Hub)

Mr.Alfredo	Agpawan	Cejas
	(Education	Hub)

Mr.Jesmar	Pacilbar	
(Education	Hub)

Mr.Thiago	Borges	
(Education	Hub)

นางสาวซีต้า	ไรมันซา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวโสภิดา	จันทร์ดอน
(ภาษาอังกฤษ)

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Department of Thai Language

นางถนอมพร	ปีนัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวจริยา	จิตตพงศ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวรอฮาณา	ปะดูกา
(ภาษาไทย)

นางสาวศุภกัญญา	โอมณี
(ภาษาไทย)

นางสาววิไลพร	คงอินทร์
(ภาษาไทย)

นางสาวภัทรนันท์	พันธุรัตน์
(ภาษาไทย)	

(ภาษาไทย)

(ภาษาไทย)
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Personel of PCCST Departments

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

Department of Social Studies, Religion, and Culture

นายสุลตรณ์	หลังเกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

(สังคมศึกษา)

นางสาวมนัสรินทร์	บุญญคง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

(สังคมศึกษา)

นางทิพวรรณ	ธังดิน
(การตลาด)

นางหฤทัย	เวชศาสตร์	เนตรจรัสแสง
(สังคมศึกษา)

นายนูรุดดีน	แคยิหวา
(บริหารรัฐกิจ)

นางสาวสุวิมล	หอประยูร
(การจัดการทั่วไป)

นายภิโชติ	เอียดเฉลิม
(สังคมศึกษา)

นายพิชชากร	กลิ่นเขียว
(สังคมศึกษา)

นายธงไทย	เวชศาสตร์
(ประวัติศาสตร์)

นายสกลภัทรวัฒน์	มัญชวินทร์
(สังคมศึกษา)

นายฮูเส็น	ยาประจันทร์
(อิสลามศึกษา)

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Department of Art

Personel of PCCST Departments

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

Department of Health and Physical Education

ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์	เส็มหมาน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

(พลศึกษา)	

นายอัมพันธ์	บินอับดุลรามาน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

(ออกแบบศิลป์)

นางสาวรจณี	รบบานา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

(สุขศึกษา)	

นายรังสิต	รัตนโสภา
(ดนตรีสากล)

นายวิวิศน์	ประเสริฐศรี
(พลศึกษา)	

นายอภิรักษ์	สุขาเขิน
(พลศึกษา)	

นายณัฐพล	เทพศิริ
(นาฏศิลป์)

ว่าที่ร้อยตรีขจรจักษณ์	ภู่ร้อย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

(นาฏศิลป์)

นายวุฒินันท์	สามัญ
(ดุริยางคศาสตร์สากล)
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Personel of PCCST Departments

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

Department of Occupations and Technology

นายสมยศ	แซ่เจา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

(อุตสาหกรรมศิลป์)

นายวิชัย	บัวเนี่ยว
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

นางณพิชา	จันทวดี
(คหกรรมศาสตร์)

นางสาวรุ่งนภา	บุญธรรม
(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

นายอิสรา	ส�าเร
(อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์)

นายจิรายุทธ	แสงสิน
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

นางนริศรา	ไชยอัษฎาพร
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

สนับสนุนการสอน

Teaching Support

นายแก้ว	เตี้ยเล็ก
หัวหน้างานแนะแนว

(จิตวิทยาการแนะแนว)

นางสาวอรทัย	แพทย์ศาสตร์
หัวหน้างานวิทยบริการ

(บรรณารักษ์)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวรรณ	ศรีไสยเพชร
(จิตวิทยาการแนะแนว)

นางสาววิกานดา	เล๊ะสัน
(จิตวิทยาการแนะแนว)

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
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นางสาวอลิตา	เจ๊ะง๊ะ
(ครูธุรการ)

นายบีดีน	ตาเดอิน นายช�านาญ	เหล่าทอง

นางสาวนัฐจรีย์	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)

นายรอจาอี	อาลี
	(จนท.โสตฯ)

นางเบญจวรรณ	หลงจิ
(จนท.งานทะเบียน)

นางสาวณัฐฐากร	ทองไซร้
(จนท.งานทะเบียน)

นายกฤศณัฎฐ์	ฉันท์วงศ์ชนะ
(ผู้จัดการ	ED.Hub)

นางสาวเมย์	สาบวช
(จนท.ธุรการ)

นางสาวฟารีดา	นาวาเดช
(จนท.บัญชี)

นายนิรันดร์	หลังปูเต๊ะ
(จนท.ไฟฟ้า)

นายเสฏฐวุฒิ	น�ายูรี
(จนท.คอมพิวเตอร์)

นางสาวอัษฎา	ไพโรจน์บวร
(จนท.งานทะเบียน)

นายอัดดานาน	จังแดหวา	
(จนท.โสต)

นายสักรียา	หลีหมาด
(จนท.อาคารสถานที่)

Officer

เจ้าหน้าที่

Personal of PCCST Departments

ลูกจ้างประจ�า
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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	บิลังโหลดนางสาวปาริชาตนะดา	
เส็นสมเอียด

(หัวหน้า)

นางสาวฝาตอน๊ะ	กาเส็มส๊ะ

นายอารีหนีด	รองเดช

นายณัฐชัย	นิ่มด�า

ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัลลิกา	นาสอนนางสาวอัสนี	เก็มสัน

นางสาวโยทะกา	บูเก็ม

นางสาวนวลอนงค์	จุลานุพันธ์

นายสัลมาน	เส็นติระ

นางสาวชนัฐกานต์	เมืองเขียว

นางสาวนูรตัสนีม	ยากะจิ

นางสาวสุนีย์	ทิพมณี

นายวรากรณ์	หลังสตา

นางสาวอุสนา	ฉิมเรือง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
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นางศิริมา	โต๊ะดุสน

นางสาวฝาตีม๊ะ	ตาเดอิน

นางสะเดี๊ยะ	หมาดเรียง นางนอแรฮะ	หมาดทิ้ง

นางอาซีซ๊ะ	ใบกอเด็ม

นางสาวอะรีนา	โต๊ะอาลี

นางรอฟีย๊ะ	ระสุโส๊ะ

นางสาวรุสณา	แกสมาน

นางสาวศุกร์คณา	
ปังแลมาปุเลา

นางดุรรีย๊ะฮ์	สันเขาน้อย

นางสาวนิดา	คงถิ่น

นางสาวแคทลียา	มะอาลา

นางปาริด๊๊ะ	ตาเดอิน

นางสาวซีตีรอซายา	
ใบสะเหล็ม

นางสาวภรณ์ทิพย์	
พิทักษ์ชัยเจริญ

นางสาวฝาตีม๊ะ	หมัดดี

นางสาวศิริลักษณ์
โต๊ะอาลี

นางสาวปวีณา	หมาดดาเระ

นางสาวอามีน๊ะ	ยีปันจอ

นางสาวสุกัญญา	ศรีเชียงสา

Personal of PCCST Departments

พนักงานซักรีด Laundry man
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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

นายอนันต์	สว่างเพชร นายสมชาย	ศรีไสยเพชร นายวราห์	วงศ์ฤคเวช นายอิบรอเหม	ลายงาม

Personal of PCCST Departments

พนักงานขับรถยนต์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
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โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตลู 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

รางวัลแห่งความดีของนักเรียน 
ภาคเรียนที ่1 ปีการศกึษา 2560 

          
1. เกียรติบตัรนักเรียนมีจิตสาธารณะชว่ยงานฝ่ายต่างๆ       จ านวน  624  คน 
    ของโรงเรยีน(ด้านการดูแลความสะอาดห้องเรียนยอดเยี่ยม รบัผิดชอบส่งแบบตดิตาม 
    การเรยีนการสอนประจ าวันครบ 100 %   บริจาคโลหติ ชว่ยงานต่างๆของโรงเรียน)  
2. เกียรติบตัรนักเรียนคะแนนความประพฤติยอดเยีย่ม       จ านวน  620  คน    
3. เกียรติบตัรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน ม. 1 - 6    จ านวน  354  คน 

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

4. เกียรติบตัรนักเรียนแววความสามารถพิเศษด้านดนตรี     จ านวน  223  คน 
    ขบัร้อง นาฏศิลป์ ศิลปะ กีฬา พิธีกร ภาษา อ่ืนๆ  
5. เกียรติบัตรรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ    จ านวน    65  คน  
6. เกียรติบัตรโอลิมปิกวชิาการ สอวน.      จ านวน   49  คน 
   (สาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวตอร์ ดาราศาสตร ์ม.ต้น  
    ดาราศาสตร์ ม.ปลาย) 
7. เกียรติบัตรคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการหอพัก  จ านวน    46 คน     
   หัวหน้าห้อง 5 ภาคเรียนตดิต่อกนั  
                           นักเรียน ร.ร.จ.ภ.สตูล  จ านวน 774 คน 
 

Awards For The Good Of The Students.

รางวัลแห่งความดีของนักเรียน
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Awards For The Good Of The Students.

รางวัลแห่งความดีของนักเรียน

                                                              
 

                                                              
 

 
 

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตลู 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

รางวัลแห่งความดีของนักเรียน 
ภาคเรียนที ่2 ปีการศกึษา 2560 

          
1. เกียรติบตัรนักเรียนมีจิตสาธารณะชว่ยงานฝ่ายต่างๆ       จ านวน  706  คน 
    ของโรงเรยีน(ด้านการดูแลความสะอาดห้องเรียนยอดเยี่ยม รบัผิดชอบส่งแบบตดิตาม 
    การเรยีนการสอนประจ าวันครบ 100 %   บริจาคโลหติ ชว่ยงานต่างๆของโรงเรียน)  
2. เกียรติบตัรนักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์ ปกีารศึกษา 2560   จ านวน  586  คน 
3. เกียรติบตัรนักเรียนคะแนนความประพฤติยอดเยีย่ม       จ านวน  586  คน    
4. เกียรติบตัรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน ม. 1 - 6    จ านวน  354  คน 

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

5. เกียรติบตัรนักเรียนแววความสามารถพิเศษด้านดนตรี     จ านวน  245  คน 
    ขบัร้อง นาฏศิลป์ ศิลปะ กีฬา พิธีกร ภาษา อ่ืนๆ  
6. เกียรติบัตรโอลิมปิกวชิาการ สอวน.      จ านวน   74 คน 
   (สาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวตอร์ ดาราศาสตร ์ม.ต้น  
    ดาราศาสตร์ ม.ปลาย) 
7. เกียรติบัตรคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการหอพัก  จ านวน    38 คน     
   หัวหน้าห้อง 6 ภาคเรียนตดิต่อกนั  
8. เกียรติบัตรรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ    จ านวน    18 คน  
 
                            

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

25



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
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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  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  
ช่วงชั้นที่ 4 ระดับชาติ

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

2552 รางวัลเหรียญทอง ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร ์
ด้วยโปรแกรม GSP

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

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

รางวัลเหรียญทอง การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร ์
เบื้องต้น

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

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
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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 โครงงานคอมพิวเตอร ์
ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6

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

รางวัลเหรียญทองแดง อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ์
ระดับชั้น ม.1 - ม.3

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

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

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

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

รางวัลเหรียญทอง ภาพยนตร์สั้น  
ระดับชั้น ม.1 - ม.6

นายชัยวัฒน์  ดีนนุ้ย   ม.4/6 
น.ส.เบญจวรรณ  เพชรสังข์ ม.5/2 
น.ส.รวินันท์  ตันติวุฒิพงศ์   ม.5/2 
น.ส.เสาวลักษณ์  บัวพูล  ม.5/3 
นายอิรฟาน  ปะดุกา   ม.5/6
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2556 (ต่อ) รางวัลเหรียญเงิน โครงงานคณิตศาสตร ์
ระดับชั้น ม.1 - ม.3

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

รางวัลเหรียญเงิน 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) การแข่งขันสร้างสรรค ์
ผลงานคณิตศาสตร์ 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
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รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือคำาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

ด.ญ.ตัสนีม มู่เก็ม ม.2/1
ด.ญ.บัซลาอ์ หยีราเหม ม.2/1 
ด.ญ.โชโกะ โยธี ม.2/2

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

น.ส.อมลธีรา  สารบัญ ม.4/3
น.ส.นัสญามีย์  ดำาเต๊ะ ม.4/4
นายธนกฤต  ชิณพงษ์ ม.4/5

รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.4-ม.6

น.ส.รุ่งพชรกร โกมลตรี ม.4/1
น.ส.ปณิธาน พรหมรัตน์ ม.4/3

รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
คอมพิวเตอร์  ม.4-ม.6

น.ส.ณัฐสินี  ชอบงาม ม.6/1
น.ส.นุสรียา  นุ้ยเด็น ม.6/1

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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2560 รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือคำาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

ด.ญ.อัญรัตน์ สุจริต ม.2/1
ด.ญ.บัซลาอ์ ศิริพัธนะ  ม.2/4
ด.ญ.กันติชา แก้วทอง ม.2/4

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

ด.ช.จิรภัทร ตระการกิจนุกูล ม.3/1
ด.ช.ฐปวรรฒ หมื่นสุวรรณ ม.3/1

รางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ด.ญ.กมลชนก รัตนะ ม.1/4
ด.ญ.ณัฐณิชา ปาละสัน ม.1/4
ด.ช.ธนภูมิ ไชยสวัสดิ์ ม.1/2
ด.ช.รุดฟาน ไมมะหาด ม.2/2
ด.ช.นูรุดดีน แวนามะ ม.2/3

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

นายภทรกร นิจจรัลกุล ม.4/3
นายบุคอรีย์ หมาดทิ้ง ม.4/6

รางวัลเหรียญทองแดง หุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 ด.ช.วุฒิภัทร อินทร์ทองคำา ม.2/2
ด.ช.ธนวิชญ์ ธนัตวรานุกูล ม.2/2
ด.ช.นพรุจ คงแก้ว ม.1/1
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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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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)

53 นางสาวกุลชยา ทิพย์เพ็ง สหรัฐอเมริกา (2557-2558)

54 นายชัยวุฒิ นาคสง่า ญี่ปุ่น (2557)

2017 PCCST Newsletter

สาร
สตูลจ.ภ. ปีการศึกษา 2560

32



ลำาดับที่ ชื่อ-สกุล ประเทศ

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)

80 นางสาวนาเดีย บาเส็ม สหรัฐอเมริกา (2559-2560)

81 นางสาวภคพร ปริชาตินนท์ ญี่ปุ่น (2559)

82 นางสาวศลิดา ชูพงศ์ ญี่ปุ่น (2559)

83 นายธนโชติ สุขสวัสดิ์ ญี่ปุ่น (2559)

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

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)

98 นายสิรวิชญ์  แก้วช่วย ญี่ปุ่น

99 นางสาวรรษมน  ชูเผือก ญี่ปุ่น

100 นางสาวพฤกษา  วิเศษณ์สิงห์ ญี่ปุ่น

101 นางสาวพิมพ์ลภัส  มุสิกพันธ์ ญี่ปุ่น

102 นายอากิล  แวมามะ ญี่ปุ่น

103 นายนาซีม  ล่านุ้ย ญี่ปุ่น

104 นายธณพัสร์  ชูนาคา ญี่ปุ่น

105 นายธนกฤต  ชิณพงษ์ ญี่ปุ่น

106 นางสาวอมลธีรา  สารบัญ ญี่ปุ่น

107 นางสาวฐิติชญา  แซ่จง ญี่ปุ่น

108 นางสาวเจนจิรา  ลีลาภัทรพันธุ์ ญี่ปุ่น

109 นายสยามรัฐ  แววเพ็ชร ญี่ปุ่น
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ปี รางวัล ผู้แข่งขัน/ประกวด

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)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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2560 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ “ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่น
เยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 13” ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นายณรงศักดิ์ หลีเหล็ม
นางสาวแก้วใจ บุญเตี่ยว
นางสาววรินทร อินทรา

การแข่งขัน Thailand-Japan Game Programing Hackathon 
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

นายภทรกร นิจจรัลกุล
นางสาวพิชามญชุ์ หวังเจริญมณี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ณ เมือง Hakodate ประเทศญี่ปุ่น 
การแข่งขัน Thailand-Japan Game Programing 
Hackathon ณ ประเทศญี่ปุ่น

นายวิลดาน หลงลูวา
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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 เหรยีญเงนิ “การแขง่ขนั Mathematics and 
Science Quiz” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศ
มาเลเซยี (มาเลเซยี เวยีดนาม อนิโดนเีซยี 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 อนิโดนเีซยี บรไูน ฮอ่งกง ตรุก ีญีปุ่น่ 
ออสเตรเลีย ไทย)

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

International Awards

รางวัลระดับนานาชาติ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
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2558 การนำาเสนอภาคบรรยายยอดเยีย่ม โครงงานวิทยาศาสตร ์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
วิทยาศาสตร์มัวร์ 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
วิทยาศาสตร์มัวร์ 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 โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย 
โดยมีโรงเรียนจากประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศฮ่องกง เข้าร่วมแข่งขัน

น.ส.ลลิตา อภิสรพาณิชย์
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ปี รางวัล ผู้แข่งขัน/ประกวด

2558 เหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ในงาน
มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ
เมื่อวันท่ี 27-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์  
รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีโรงเรียนจากประเทศมาเลเซีย 
ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฮ่องกง เข้าร่วม
แข่งขัน

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

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

เด็กหญิงณัฐกมล ไชยมั่น
เด็กหญิงดาลัด รัตนกาญจน์
เด็กชายถุงทอง ทิมเปีย
เด็กหญิงกานต์สินี เจนกุลประสูตร 

2560 เหรยีญทองแดง Lego Space Robotics Challenge ในการแขง่ขนั
งานหุ่นยนต์นานาชาติ และโอลิมปิกอังกฤษ 2017 
“The International Robotic and English Olympic 2017” ณ 
โรงเรียนมัธยมติงกิ บาตูปาฮัท ประเทศมาเลเซีย

นายปฏิพัฒน์ มะสีละ
นายศุภณัฐ ขจรเจริญกุล
นายพีรวิชญ์ นววิภาพันธ์
นายภทรกร นิจจรัลกุล

เหรียญทองแดง Singing ในการแข่งขันงานหุ่นยนต์นานาชาติ 
และโอลิมปิกอังกฤษ 2017 “The International Robotic and 
English Olympic 2017” ณ โรงเรยีนมธัยมตงิก ิบาตปูาฮทั ประเทศ
มาเลเซีย

นางสาวเจตสุภา ศิริพันธุ์

เหรียญทอง Poster Competition ในการแข่งขัน “SAMURA 6th 
International Cultural, Science and Educational Festival 2017” 
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ ประเทศมาเลเซีย

นางสาวศลิดา ชูพงศ์

เหรียญทองแดง Scrabble Competition ในการแข่งขัน “SAMU-
RA 6th International Cultural, Science and Educational Festival 
2017” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ ประเทศมาเลเซีย

นายอภิรักษ์  คลายนา
นางสาวฟาเดีย  สามะ

เหรียญทอง Mathematics and Science Quiz Competition 
ในการแข่งขัน “SAMURA 6th International Cultural, Science and 
Educational Festival 2017” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ 
ประเทศมาเลเซีย

นางสาวยัสมิน ตาพา
นายอาดีลัน ซาเฮาะ

เหรียญเงิน Cultural Performance Competition ในการแข่งขัน 
“SAMURA 6th International Cultural, Science and Educational 
Festival 2017” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ ประเทศมาเลเซีย

นายพีรวิชญ์  นววิภาพันธ์
นายอภิรักษ์  คลายนา
นายปฏิพัฒน์  มะสีละ
นางสาวยัสมิน  ตาพา
นายอาดีลัน ซาเฮาะ
นางสาวศลิดา ชูพงศ์
นางสาวเจตสุภา  ศิริพันธุ์
นางสาวฟาเดีย  สามะ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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Academic Olympiad 2018 : Camp 1

A total of 74 PCCST students passed teste and trained on the project

“The 18
th
 Promotion of Academic Olympiad and Development of 

Science Education 2017 : Camp 1”

โอลิมปิกวิชาการ ประจ�าปี 2560 ค่าย 1

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตร์ศึกษา ค่าย 1 ครั้งที่ 18 ประจ�าปี พ.ศ. 2560 จ�านวน 74 คน มีดังนี้

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

1. นายชินวัฒน์ จันทร์เกตุ 4/1 10. นางสาวสิริวรรณ ทองเมือง 4/1

2. นางสาวฟาติน ศรประดิษฐ์ 4/1 11. นายปุญญพัฒน์ พิธกิจ 5/2

3. นายศรัณย์ สุขาเขิน 5/1 12. นายคีตภัทร ยี่สาคร 5/4

4. นายกานตพงศ์ คุปตาสา 5/1 13. นายกิตติพัฒน์ กระจ่างลิขิต 5/3

5. นายนิธิพัฒน์ สุวนิช 4/1 14. นายพิทักษ์พล กล่อมพล 4/4

6. นางสาวพฤกษา วิเศษสิงห์ 5/1 15. นายรุสลาม ดาแลหมัน 5/6

7. นายชลันธร ยาฮังเกียคาน 5/3 16. นางสาวณิชารีย์ ศรีสุข 5/1

8. นายมุอมิน โต๊ะเอียด 5/2 17. นายอิฟฟาน เกปัน 4/1

9. นางสาวภามินี ดำาละเอียด 4/1

ศูนย์ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำารุง จังหวัดยะลา

18. นางสาวฮุสนา อุเจ๊ะ 3/3 22. นางสาวหทัยชนก เสมอหน้า 5/5

19. นางสาวณภัทรชา ปังหลีเส็น 4/5 23. นางสาววรรษมน ชูเผือก 5/1

20. เด็กหญิงตัสนีม มู่เก็ม 3/1 24. ด.ญ.บัซลาอ์ หยีราเหม 3/1

21. นางสาวฐิติชญา แซ่จง 5/6

 สาขาวิชาฟิสิกส์ ศูนย์ สอวน. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

1. นายชัยวัฒน์ เต้งเฉี้ยง 5/1 6. นางสาวปณิธาน พรหมรัตน์ 4/1

2. นายธณพัสร์ ชูนาคา 5/2 7. นายบุคอรีย์ หมาดทิ้ง 4/6

3. นายสิรวิชญ์ แก้วช่วย 5/1 8. นางสาวสิขรินทร์ แก้วกุล 4/1

4. นางสาวปัณณพร เทพษร 5/2 9. นางสาวมาลาตี สาริปา 4/6

5. นางสาวตฤณศร กงเซ่ง 4/6 10. นายศิวกร แก้วประทุม 4/1
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์ สอวน. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

1. เด็กหญิงนภัสสร รัตนสุวรรณ 3/1 9. นายศุภณัฐ ขจรเจริญกุล 2/1

2. นายภทรกร นิจจรัลกุล 4/3 10. เด็กชายกฤติน คุณอารี 3/3

3. นายบุคอรีย์ หมาดทิ้ง 4/6 11. นายสยามรัฐ แววเพ็ชร 5/3

4. นางสาวนัสรียา ทิพยานนท์ 5/1 12. เด็กหญิงกานต์สินี เจนกุลประสูตร 4/3

5. นายปฤษฎางค์ ปานศิริ 5/2 13. นางสาวพิชามญชุ์ หวังเจริญมณี 5/4

6. นายไตรแมน เพิ่มหรรษา 5/6 14. นางสาวสรัลพร ทองบุญ 5/3

7. นางสาวเจนจิรา ลีลาภัทรพันธ์ 5/1 15. นางสาวอัญชลีพร คำาคง 5/3

8. นางสาววรันธร ช่วยศรีนวล 5/1

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

1. นายฟานีล นนทรีย์ 3/1 7. เด็กหญิงดาราพรรณ โชติพันธ์ 3/4

2. เด็กหญิงอัญรัตน์ สุจริต 2/1 8. เด็กชายฐปวรรฒ หมื่นสุวรรณ 3/1

3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ พลายชุม 3/2 9. เด็กหญิงฟิตดาว หีมปอง 2/3

4. เด็กหญิงธัญพิชชา พลพงษา 3/2 10. เด็กหญิงณัฐพร ชูมณี 2/4

5. เด็กชายเดชาธร ชูชื่น 1/1 11. เด็กชายพีรพล มะโนภักดิ์ 3/1

6. เด็กชายวีรภัทร อดิศักดิ์ภิรมย์ 1/1 12. เด็กหญิงกันติชา แก้วทอง 2/4

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. นายอากิล แวมามะ 5/2

สาขาวิชาเคมี ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี

1. นายนิธิพัฒน์ สุวนิช 4/1 3. นางสาวภามินี ดำาละเอียด 4/1

2. นายธรรมนูญ คงสุวรรณ 4/4 4. นางสาวเมษยาภรณ์ เอียดแก้ว 5/2

สาขาวิชาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.  โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

1. นายนาซีม  ล่านุ้ย 5/2 5. นางสาวภคพร ปริชาตินนท์ 6/1

2. นางสาวญามีร่า บิลหมาด 6/1 6. นายธีรพัฒน์ ชำานาญคราด 4/4

3. นายณัฐภัทร  เพ็ชรรัตน์ 6/5 7. นางสาวรินรดา คงคุณ 5/2

4. นายฐาปกรณ์  มเหษี 6/5 8. นายอับดุลมุมิน จิสวัสดิ์ 4/1

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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Academic Olympiad 2018 : Camp 2

A total of 32 PCCST students passed teste and trained on the project

“The 18
th
 Promotion of Academic Olympiad and Development of 

Science Education 2017 : Camp 2”

โอลิมปิกวิชาการ ประจ�าปี 2560 ค่าย 2

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตร์ศึกษา	ค่าย	2	ครั้งที่	18	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560	จ�านวน	32	คน	มีดังนี้

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

1. นางสาวฟาติน ศรประดิษฐ์ 4/1 6. นายกานตพงศ์ คุปตาสา 5/1

2. นายนิธิพัฒน์ สุวนิช 4/1 7. นายศรัณย์ สุขาเขิน 5/1

3. นางสาวสิริวรรณ ทองเมือง 4/1 8. นายปุญญพัฒน์ พิธกิจ 5/2

4. นายอิฟฟาน เกปัน 4/1 9. นางสาวฐิติชญา แซ่จง 5/6

5. นางสาวพฤกษา วิเศษสิงห์ 5/1 10. นายรุสลาม ดาแลหมัน 5/6

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

1. เด็กชายกฤติน คุณอารี 2/1 6. นายปฤษฎางค์ ปานศิริ 5/2

2. เด็กหญิงนภัสสร รัตนสุวรรณ 3/1 7. นายสยามรัฐ แววเพ็ชร 5/3

3. นายภทรกร นิจจรัลกุล 4/3 8. นางสาวสรัลพร ทองบุญ 5/4

4. นายบุคอรีย์ หมาดทิ้ง 4/6 9. นายไตรแมน เพิ่มหรรษา 5/6

5. นางสาวนัสรียา ทิพยานนท์ 5/1

สาขาวิชาฟิสิกส์ ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

1. นางสาวสิขรินทร์ แก้วกุล 4/1 3. นายธณพัสร์ ชูนาคา 5/2

2. นายชัยวัฒน์ เต้งเฉี้ยง 5/1

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

1. เด็กหญิงอัญรัตน์ สุจริต 2/1 4. เด็กชายฐปวรรฒ หมื่นสุวรรณ 3/1

2. เด็กหญิงณัฐพร ชูมณี 2/4 5. เด็กชายพีรพล มะโนภักดิ์ 3/1

3. เด็กหญิงกันติชา แก้วทอง 2/4

สาขาวิชาเคมี ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

1. นางสาวเมษยาภรณ์ เอียดแก้ว 5/2

สาขาวิชาชีววิทยา ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

1. นายธีรพัฒน์ ช�านาญคราด 4/4 3. นางสาวญามีร่า บิลหมาด 6/1

2. นายนาซีม  ล่านุ้ย 5/2 4. นายฐาปกรณ์  มเหษี 6/5
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Academic Olympiad 2018 : Camp 3

A total of 11 PCCST students passed teste and trained on the project

“The 18
th
 Promotion of Academic Olympiad and Development of 

Science Education 2017 : Camp 3”

โอลิมปิกวิชาการ ประจ�าปี 2560 ค่าย 3

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา	ค่าย	3	ครั้งที่	18	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560	จ�านวน	11	คน	มีดังนี้

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

1. นายนิธิพัฒน์ สุวนิช 4/1 3. นายกานตพงศ์ คุปตาสา 5/1

2. นายศรัณย์ สุขาเขิน 5/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

1. เด็กชายกฤติน คุณอารี 2/1 4. นายปฤษฎางค์ ปานศิริ 5/2

2. เด็กหญิงนภัสสร รัตนสุวรรณ 3/1 5. นายไตรแมน เพิ่มหรรษา 5/6

3. นายบุคอรีย์ หมาดทิ้ง 4/6

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

1. เด็กหญิงณัฐพร ชูมณี 2/4 2. เด็กชายฐปวรรฒ หมื่นสุวรรณ 3/1

สาขาวิชาชีววิทยา ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

1. นายนาซีม  ล่านุ้ย 5/2

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
เบื้องต้น สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว   

ผู้อำานวยการโรงเรียน อนุมัติ พ.ศ.2551
ผลงานทางวิชาการ : การจัดทำาแผนปฏิบัติการ            
ประจำาปีตามความคาดหวังของผูป้กครองต่อการ                                  
พัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล

นางนิติมา มณีวิทย์

รองผู้อำานวยการโรงเรียน อนุมัติ พ.ศ.2551
ผลงานทางวิชาการ : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน เรื่อง รู้เก็บ รู้ใช้ โดยใช้แบบฝึกทักษะที่
สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT และ
พฤตกิรรม ทางจรยิธรรมด้านการประหยัดและออม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิมาน
พิทยาสรรค์ จ.สตูล

นางสาวปวันพัสตร ์ เซ ่งศรีส ่ง  

ครู อนุมัติ พ.ศ.2557
ผลงานทางวิชาการ : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 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
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่ 2 โรงเรียนจฬุาภรณ
ราชวทิยาลยั สตลู

นายสมพร ทิศเมือง 

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

นายดนุรุจ สามัญ  

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

นางมลิวัลย์ ปาณะศรี

ครู อนุมัติ พ.ศ.2557
ผลงานทางวิชาการ : การใช้ชุดฝึกทักษะการแก้
โจทย์ปัญหา เร่ือง ปริมาณสัมพันธ์ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

นางศุลยา สามัญ   

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

Academic Standing : Experienced Teachers

ขอแสดงความยินดีข้าราชการครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้ได้รับวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ

ประจ�าปี 2560

นางนิศาชล เอยีดดี

คร ูอนุมัติ พ.ศ.2560
ผลงานทางวิชาการ : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนวชิาคณติศาสตร์ เรือ่งระบบสมการ
โดยใช้แบบฝึกทกัษะประกอบการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบซิปา สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที ่3 โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู

นางยินดี ชนูวล

คร ูอนุมัติ พ.ศ.2560
ผลงานทางวิชาการ : รายงานการพฒันาผลการ
เรียนรู ้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง 
อเิลก็ทรอนกิส์เบือ้งต้น ในการจดัการเรยีนรูแ้บบสบื
เสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที ่3

นางรจุริา บินต�ามะหงง

คร ูอนุมัติ พ.ศ.2560
ผลงานทางวชิาการ : รายงานผลการใช้ชดุกจิกรรม
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง ระบบต่างๆในร่างกาย
มนุษย์และสัตว์ สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2

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

ข้าวไทย

นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ทุกคน เรียนวิชาเพิ่มเติม “ข้าวไทย” ได้ลงภาคสนาม 

ฝึกปฏิบัติจริงในการท�านา ณ บ้านโคกประดู่ หมู่ที่ 11 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 

 โดยมี นายอะหมาด หลงจิ กรรมการสถานศึกษา และ ครอบครัว ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร
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O-NET Mean Scores

M.3 Students  Academic Year 2017

 

 

 

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 

วิชา ระดับประเทศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล 
วิทยาศาสตร ์ 32.28 51.78 
คณิตศาสตร ์ 26.30 66.29 
ภาษาไทย 48.29 69.53 

ภาษาต่างประเทศ 30.45 44.77 
คะแนนเฉลี่ยโอเนต็ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา 
ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) 

(องค์การมหาชน) 26 มนีาคม 2561 

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

47



2017 PCCST Newsletter

สาร
สตูลจ.ภ. ปีการศึกษา 2560

48



O-NET Mean Scores

M.6 Students  Academic Year 2017

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั สตูล 

(โรงเรียนวทิยาศาสตร์ภูมภิาค) 

ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 

นักเรียนช้ัน ม.6 ปีการศึกษา 2560 

วชิา ระดบัประเทศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั สตูล 

วทิยาศาสตร์ 29.37 42.54 

คณติศาสตร์ 24.53 52.13 

ภาษาไทย 49.25 66.89 

ภาษาต่างประเทศ 28.31 41.06 

สังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 
37.40 46.03 

คะแนนเฉล่ียโอเน็ตของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล 

สูงกว่าระดบัประเทศทุกวิชา 

ที่มา : สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) 

(องคก์ารมหาชน) 31 มีนาคม 2561 

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 2560

Classrom meeting of Education Hub students M.1/5 on 14th May 2017

Education Hub Academic Festival 2017 25th – 28th August 2017

English Camp 2017 at ibis Styles Krabi Ao Nang, Muang District, 

Krabi Province on August 11th – 13th, 2017

Student exchange between SMSTSP and PCCST at PCCST and Khuan Kalong District, Satun

Academic Co-operation Field Trip and Cultural Exchange Program 2017 in Japan 22nd – 2727 March

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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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
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PCCST SCIENCE FAIR 2017

 นกัเรยีนโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู โรงเรยีนวทิยาศาสตร์ ประเทศมาเลเซยี ประเทศญีปุ่น่ และ ประเทศอนิโดนเีซยี 

นำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุม 

20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล วิพากษ์โครงงานโดย รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรต ิ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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PCCST ACADEMIC FESTIVAL 2017

 นายสธีุ บญุญะถติ ิรองผูอ้านวยการสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 16 ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิดงาน 

PCCST ACADEMIC FESTIVAL 2017 ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ. สตูล และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 08.30 -11.00 น. ณ ลานประชาสัมพันธ์
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Academic Cooperation with Japan

ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่น

Furukawa Reimei Junior and Senior High School

ร่วมงาน Cultural Festival 2017 ณ โรงเรียน Furukawa Reimei Junior and Senior High School

ตามโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับโรงเรียนเครือข่ายในประเทศญี่ปุ่น”

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

ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศมาเลเซีย

PCCST Science Fair & PCCST Academic Festival 2016

ร่วมงานวันเกียรติยศ ร.ร.ตวนกูซัยด์ปุตรา SMSTP 13 เม.ย.60

ร.ร.syed sirajuddin,perlis,malaysia มาเยี่ยม 6 พ.ค.60

เข้าค่ายลูกเสือไทย-มาเลย์ THAIMAL SCOUT CAMP 2017 8-10 ก.ค. 60

MALTHAI  SME Integrated Camp 2017  11-13 ส.ค.60
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Academic Cooperation with Indonesia

ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอินโดนีเซีย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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University Admission Test Result 2017

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 21)

ครบ 100%

1. ชื่อ-สกุล : นายธนภัทร สัมพันธรัตน์

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

2. ชื่อ-สกุล : นายพัชรกฤษฎิ์ กุณฑล

คณะ/หลักสูตรวิชา : วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ชื่อ-สกุล : นายภูวฉัตร ขยันดี

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4. ชื่อ-สกุล : นายรัชชกันต์ บริรักษ์กิจดำารง

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวะกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

5. ชื่อ-สกุล : นายนบิลอาลี ปะดุกา

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

6. ชื่อ-สกุล : นายภูวิศ หลงหัน

คณะ/หลักสูตรวิชา : นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. ชื่อ-สกุล : นายธนพัทธ์ อุทัยรังษี

คณะ/หลักสูตรวิชา : เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8. ชื่อ-สกุล : นายธนิสร์พงศ์ หลีเส็น

คณะ/หลักสูตรวิชา :  วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

9. ชื่อ-สกุล : นายธาม เลี้ยงพันธุ์สกุล

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

10. ชื่อ-สกุล : นายปฏิพัฒน์ มะสีละ

คณะ/หลักสูตรวิชา : เภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

11. ชื่อ-สกุล : นายสัณฐิติ ไตรยศักดา

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

12. ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ

13. ชือ่-สกลุ : นางสาวพิมพ์ณดา นิธิกรจิรวัฒน์

คณะ/หลกัสตูรวชิา : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยทักษิณ

14. ชื่อ-สกุล : นางสาวภคพร ปริชาตินนท์

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่
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15. ชื่อ-สกุล : นางสาวหทัยภัทร ทุ่งปรือ

คณะ/หลักสูตรวิชา : สาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร

16. ชื่อ-สกุล : นางสาวจิรัชญา ศรีชุม

คณะ/หลักสูตรวิชา : ครุศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

17. ชื่อ-สกุล : นางสาวพิชยา มั่นศรีจันทร์

คณะ/หลักสูตรวิชา : การแพทย์แผนไทย 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

18. ชื่อ-สกุล : นางสาวญามีรา บิลหมาด

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

19. ชื่อ-สกุล : นางสาวนดา เกปัน

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

20. ชื่อ-สกุล : นางสาวนัสรียา อารอมะ

คณะ/หลักสูตรวิชา : เภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

21. ชื่อ-สกุล : นางสาวยัสมิน ตาพา

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร์

22. ชื่อ-สกุล : นางสาวนภัสสร โกบบาหลี

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ

23. ชื่อ-สกุล : นางสาวธีรดา นาคนรสิงห์

คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน :  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

24. ชื่อ-สกุล : นายบุญยภาช แก้วพูล

คณะ/หลักสูตรวิชา : เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

25. ชื่อ-สกุล : นายศุภณัฐ เบญวัฒนสวัสดิ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : การจัดการ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

26. ชื่อ-สกุล : นายธนภูมิ ทองเป็นทรัพย์

คณะ/หลักสูตรวิชา : โรงเรียนการเรือน

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

27. ชื่อ-สกุล : นายกิตติพศ หนูแก้ว

คณะ/หลักสูตรวิชา :  เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 

28. ชื่อ-สกุล :  นายปริญญา เย็นจิต

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 

29. ชื่อ-สกุล : นายณัฐชนน อโนทัยสถาพร

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทย์ศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน :  มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

30. ชื่อ-สกุล : นายปัณณทัต ทองเกลี้ยง

คณะ/หลักสูตรวิชา : บริหารธุรกิจและการบัญชี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

31. ชื่อ-สกุล :  นายฟาริส ปันจอร์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

32. ชื่อ-สกุล :  นายวศิน พรหมแก้ว

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
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33. ชื่อ-สกุล : นายอาดีลัน ซาเฮาะ

คณะ/หลักสูตรวิชา :  สหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

34. ชื่อ-สกุล : นางสาวบัวบูชา เต็มแก้ว

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

35. ชื่อ-สกุล : นางสาวอัสมาร์ เหมมัน

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ

36. ชื่อ-สกุล : นางสาวเจตสุภา ศิริพันธุ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร

37. ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐพร เกษมปิติ 

คณะ/หลักสูตรวิชา : เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตศรีราชา

38. ชื่อ-สกุล : นางสางณัฐธิดา มุสิกะศิริ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

39. ชื่อ-สกุล : นางสาวธนันชพร ชนะสงคราม

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ

40. ชื่อ-สกุล : นางสาวปัณฑิตา ช่วยเรือง

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิชาการจัดการ  

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

41. ชื่อ-สกุล : นางสาวพันธกานต์ พรหมโลก

คณะ/หลักสูตรวิชา : รัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

42. ชื่อ-สกุล : นางสาวระพีพัฒน์ ห่อวงศ์สกุล

คณะ/หลักสูตรวิชา : สังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

43. ชื่อ-สกุล : นายธีรภัทร์ สุขแต้ม

คณะ/หลักสูตรวิชา : ช่างบำารุงอากาศยาน 

(AMEL)  

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถาบันการบินพลเรือน

44. ชื่อ-สกุล : นายศุภณัฐ หัดแก้ว

คณะ/หลักสูตรวิชา : อักษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

45. ชื่อ-สกุล : นายภาณุวัฒน์ วานิวารงค์

คณะ/หลักสูตรวิชา : นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

46. ชื่อ-สกุล : นายศุภฤกษ์ เหมจิ

คณะ/หลักสูตรวิชา : ทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

47.  ชื่อ-สกุล : นายราฟิด แวเด็ง

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตศรีราชา  

48. ชื่อ-สกุล : นายธนวัฒน์ พันมา

คณะ/หลักสูตรวิชา : ช่างบำารุงอากาศยาน (AMEL)

มหาวิทยาลัย/สถาบัน :  สถาบันการบินพลเรือน

49. ชื่อ-สกุล : นายทัตธน ชูวิริทธิ์พล

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตศรีราชา 

50. ชื่อ-สกุล : นายอรณัญช์ จงแจ่มใส

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่
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51. ชื่อ-สกุล : นางสาวมนต์นภา เกตุแก้ว

คณะ/หลักสูตรวิชา : การแพทย์แผนไทย 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ ่

52. ชื่อ-สกุล : นางสาวศศินา ทองขาว 

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ

53. ชื่อ-สกุล : นางสาวอัสลีนา เบ็ญวานี

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่

54. ชื่อ-สกุล : นางสาววันเพ็ญ วิพุฑฒิกุลวาทย์

คณะ/หลักสูตรวิชา :  ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ 

55. ชื่อ-สกุล : นางสาวโชติกา นันทวิสุทธิ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน :  มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

56. ชื่อ-สกุล : นางสาวตัสนีม ยือเราะ 

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทยศาสตร์   

มหาวิทยาลัย/สถาบัน :  มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

57. ชื่อ-สกุล : นางสาวนัตฐิกานต์ ชูเงิน

คณะ/หลักสูตรวิชา : สหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

58. ชื่อ-สกุล : นางสาวนัตฐิญา ชูเงิน

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ

59. ชื่อ-สกุล : นางสาวนิสรีน ปะดุกา

คณะ/หลักสูตรวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร   

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

60. ชื่อ-สกุล : นางสาวฟาตีมะห์ วายูโซ๊ะ

คณะ/หลักสูตรวิชา : ภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : วิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

61. ชื่อ-สกุล : นางสาวมัลลิกา ศิริพันธ์บุญ

คณะ/หลักสูตรวิชา : อักษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร

62. ชื่อ-สกุล : นางสาวมาเรียนี สะแลแม

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล

63. ชื่อ-สกุล : นางสาวมุซีรา ยาประจันทร์

คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 

64. ชื่อ-สกุล : นางสาวสมหฤทัย เสาะสุวรรณ ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ  

65. ชื่อ-สกุล : นายณัฐภัทร รัตนกรัณฑ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

66. ชื่อ-สกุล : นายเจษฎา หมาดหงะ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

67. ชื่อ-สกุล : นายอาสวาดี รูปาย ี

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการกีฬา  

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล 

68. ชื่อ-สกุล : นายวันชัย ฤทธานนท์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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69. ชื่อ-สกุล : นายรัชชกานต์ บริรักษ์กิจดำารง

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

70. ชื่อ-สกุล : นายชนาธิป ทองนพคุณ

คณะ/หลักสูตรวิชา : นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

71. ชื่อ-สกุล : นายนัสรี วาหาบ

คณะ/หลักสูตรวิชา : สหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

72. ชื่อ-สกุล : นายบุญญามีน เตาวะโต

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ

73. ชื่อ-สกุล : นางสาวพิมพ์ชนก ผิวเหลือง

คณะ/หลักสูตรวิชา : สาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

74. ชื่อ-สกุล : นางสาววริศรา รัตนมูสิก

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ

75. ชื่อ-สกุล : นางสาวอภิษฐา รามชุม

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ 

76. ชื่อ-สกุล : นางสาวชลลดา เรียบร้อย

คณะ/หลักสูตรวิชา : เภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่  

77. ชื่อ-สกุล : นางสาวชุติกาญจน์ บุญเกื้อ

คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

78. ชื่อ-สกุล : นางสาวซาฟีน๊ะห์ ยาประจัน

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี

79. ชื่อ-สกุล : นางสาวดาริมี่ร์ แก้วสลำา

คณะ/หลักสูตรวิชา : เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

80. ชื่อ-สกุล : นางสาวธัญญารัตน์ แซ่จง

คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี

81. ชื่อ-สกุล : นางสาวนพวรรณ์ ศรีสุวรรณ์

คณะ/หลักสูตรวิชา :  เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

82. ชื่อ-สกุล : นางสาวนัสรินทร์ บินมะเก๊ะ 

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

83. ชื่อ-สกุล : นางสาวมัชฌิมา อ่วมประเสริฐ

คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

84. ชื่อ-สกุล : นางสาวมาเรีย หมันล๊ะ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาลัยการคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตภูเก็ต

85. ชื่อ-สกุล : นางสาววรรณวิภา ม่องพร้า

คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

86. ชื่อ-สกุล : นางสาววิภาวนี จรัสเกื้อกูลพงศ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
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87. ชื่อ-สกุล : นางสาววีรยา จันทรัตน์

คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

88. ชื่อ-สกุล : นายกษิดิ์เดช สัตยานุมัฏฐ์

คณะ/หลักสูตรวิชา :  ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

89. ชื่อ-สกุล : นายอนุวัฒน์ แกสมาน

คณะ/หลักสูตรวิชา :  วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตหาดใหญ่

90. ชื่อ-สกุล : นายนนทนันท์ นิ่มนวล

คณะ/หลักสูตรวิชา : สัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย 

91. ชือ่-สกลุ : นายฐาปกรณ์ มเหสี

คณะ/หลกัสตูรวชิา : แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสยาม 

92. ชื่อ-สกุล : นายณัฐภัทร เพ็ชรรัตน ์ 

คณะ/หลักสูตรวิชา :  แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่

93. ชื่อ-สกุล : นายธนัย ด้วงแก้ว

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

94. ชื่อ-สกุล : นางสาวรีฮาต้า หลงเก็ม

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ

95. ชื่อ-สกุล : นางสาวเกวลิน โลหะจินดา

คณะ/หลักสูตรวิชา : รัฐศาสตร ์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

96. ชื่อ-สกุล : นางสาวญาณิศา ขุ่นละออง

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ

97.ชื่อ-สกุล : นางสาวกมลทิพย์ แซ่เลี้ยง

คณะ/หลักสูตรวิชา : การบริการและการท่องเที่ยว  

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตภูเก็ต

98. ชื่อ-สกุล : นางสาวชนันนัทธ์ บุญช่วย

คณะ/หลักสูตรวิชา : การจัดการ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

99. ชื่อ-สกุล : นางสาวฟาเดีย สามะ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล

100. ชื่อ-สกุล : นางสาวกุลช์ปวีณ์ สินศุภฤกษ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : เทคโนโลยีอากาศยาน

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถาบันการบินพลเรือน  

101.  ชื่อ-สกุล : นางสาวจณิสตา ดาจิ

คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การ

แพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

102. ชื่อ-สกุล : นางสาวชวลิตา ปะลาวัน 

คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การ

แพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

103.  ชื่อ-สกุล : นางสาวซากีน๊ะ กาเส็มส๊ะ

คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การ

แพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

104.  ชื่อ-สกุล : นางสาวนลินี บุญยะรัตน ์

คณะ/หลักสูตรวิชา : การแพทย์แผนจีน  

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Princess Chulabhorn’s College, Satun (Regional Science School)
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105. ชื่อ-สกุล : นางสาวนันท์นภัส แก้วคงทน 

คณะ/หลักสูตรวิชา : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ  

106. ชื่อ-สกุล : นางสาวรุจิรดา รามสนะ

คณะ/หลักสูตรวิชา : สัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย

107. ชื่อ-สกุล : นางสาววิภาวินี ยี่สิ้น

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

108. ชือ่-สกลุ : นางสาวสิรินิชญ์ มีเสน

คณะ/หลกัสตูรวชิา : การจัดการ   

มหาวิทยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

109.ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพิชญา อนรรฆธนะกุล

คณะ/หลักสูตรวิชา : ครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

110. ชื่อ-สกุล : นายพีรพัฒน์ ใบเด็น

คณะ/หลักสูตรวิชา : แพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

111. ชื่อ-สกุล : นายณัฐภัทร บุญเรืองขาว

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

112. ชื่อ-สกุล : นายสหภพ แสงสุริยา

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

113. ชื่อ-สกุล : นายกัญจน์ ศรีสุวรรณ

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

114. ชื่อ-สกุล : นายณรงค์ศักดิ์ หลีเหล็ม

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

115. ชื่อ-สกุล : นายอภิสิทธิ์ แออุดม

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

116. ชื่อ-สกุล : นายอรรณพ จันทรลาภ

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

117. ชื่อ-สกุล : นางสาวศศิธร ปุ่นอักษรชัย

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ

118. ชื่อ-สกุล : นางสาววรินทร อินทรา

คณะ/หลักสูตรวิชา : กายภาพบำาบัด  

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ

119. ชื่อ-สกุล : นางสาวแก้วใจ บุญเตี่ยว 

คณะ/หลักสูตรวิชา : สาธารณสุขศาสตร ์  

มหาวิทยาลัย/สถาบัน :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

120. ชื่อ-สกุล : นางสาวนันทนัช แซ่เอี้ยว

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าลาดกระบัง

121. ชื่อ-สกุล : นางสาววริสรา บุญเจริญ 

คณะ/หลักสูตรวิชา : ศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ

122. ชื่อ-สกุล : นางสาวซันวาร์ มาลินี

คณะ/หลักสูตรวิชา : เภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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123. ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยนุช	เฮงวัฒนา

คณะ/หลักสูตรวิชา : การเเพทย์เเผนไทย	

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

วิทยาเขตหาดใหญ่	

124. ชื่อ-สกุล :	นางสาวรอยฮาน	บากา

คณะ/หลักสูตรวิชา :	เทคนิคการแพทย์	

มหาวิทยาลัย/สถาบัน :		มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่

125. ชือ่-สกลุ : นางสาวลลิตา	วงศ์วิภัชนพคุณ

คณะ/หลกัสตูรวชิา : สาธารณสุขศาสตร์	

มหาวิทยาลยั/สถาบนั :	มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

สุรนารี

126. ชื่อ-สกุล :	นางสาวสรัลชนา	ทองค�า

คณะ/หลักสูตรวิชา : วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

มหาวิทยาลัย/สถาบัน :	สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

127. ชื่อ-สกุล : นางสาวสิตานัน	รัตนพยัต

คณะ/หลักสูตรวิชา : สัตวแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย

128. ชื่อ-สกุล :	นางสาวสุชาวดี	มาช ู

คณะ/หลักสูตรวิชา : สาธารณสุขศาสตร์	

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

129. ชื่อ-สกุล : นางสาวฮาฝีเซาะฮ์	มรรคาเขต

คณะ/หลักสูตรวิชา : พยาบาลศาสตร์	

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

วิทยาเขตหาดใหญ่



Queen of Malaysia SMSTSP 35th  
Excellence Awards Day 2013 18 April 2013 
At SMS Tuanku Syed Putra, Perlis, Malaysia

Queen of Malaysia SMSTSP 34th Excellence 
Awards Day 2012 26 April 2012 At SMS Tuanku 
Syed Putra, Perlis, Malaysia

Queen of Malaysia SMSTSP 36th Excellence  
Awards Day 2014 24 April 2014 At SMS  
Tuanku Syed Putra, Perlis, Malaysia

Princess of Malaysia SMSTSP 38th 
Excellence Awards Day 2016 21 April 2016 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 40th  
Excellence Awards Day 2018 22 April 2018 At SMS 
Tuanku Syed Putra, Perlis, Malaysia


