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สวัสดีครับ... สาร จ.ภ.สตูล 2563 “E-book” อีกรูปแบบ
หนึ่งในการน าเสนอการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนกัเรียน ครู
กับผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป อันเป็นผลของกิจกรรมที่เกดิจากการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน

บริบททั่วไปของโรงเรียนวทิยาศาสตร์ทีมุ่่งเน้นพัฒนาดา้น
วิชาการ ทั้งทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี การจัด
กิจกรรมการแขง่ขนัเพ่ือเปิดเวทีให้นกัเรียนไดแ้สดงออกตาม
ศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาครูอย่างตอ่เนื่อง 

การจัดการศกึษารูปแบบนกัเรียนอยู่ประจ า อาจเป็น
ข้อจ ากัดของนกัเรียนและผู้ปกครองบา้ง ครูต้องทุ่มเททั้งการเรียน
การสอนและการดแูลนักเรียน เพิ่มเติมทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมใน
สังคม โรงเรียนมีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียน 
เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยให้นกัเรียนบรรลุผลตามเป้าหมาย
อุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์

นายปัญญา ขุนฤทธิแ์กว้
ผู้อ านวยการโรงเรียน

สา ร จา ก

ผู้อ า นว ยการ

074-725985

138 ม.12 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย สตูล

“สาร จ.ภ.สตูล ประจ าปี 2563”

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 โรงเรียน กระจายท่ัวภูมิภาคของประเทศ
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
- เชียงราย - ปทุมธานี - บุรีรัมย์ - นครศรีธรรมราช
- พิษณุโลก - เพชรบุรี - เลย - ตรัง
- ลพบุรี - ชลบุรี   - มุกดาหาร - สตูล



นักเรียนรางวัล
พระราชทาน

วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการ
แสดงความยินดีและจัดพิธีการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ผลงาน
และความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2562 
ซึ่งนักเรียน  ผู้ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ 
2 สถานศึกษาขนาดกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือ เด็กชายวีรภัทร อดิศักดิ์ภิรมย์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ นางสาวภัทรวดี  อ าภา

เด็กชายวีรภัทร อดิศักดิ์ภิรมย์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวภัทรวดี  อ าภา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 



การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2563

นายวรีภทัร อดศิกัดิภ์ริมย์
รางวัลเหรียญทองแดง
สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น

นายพรีพล  มะโนภกัดิ์
รางวัลเหรียญเงิน
สาขาชีววิทยา

นายฐปวรรฒ หมื่นสวุรรณ
รางวัลเกียรติคุณประกาศ

สาขาฟิสิกส์



นายวชิยั บัวเนีย่ว
ครูที่ปรึกษาโครงงานเป็นตัวแทนประเทศไทย

เข้าร่วมแข่งขัน โครงงาน ในงาน Asia Pacific ICT 
Alliance Awards (APICTA Award) 2019

นางสาวยลรด ีจุลานนท์
เหรียญทองในการแข่งขัน World Invention 

Competition and Exhibition 2020 ชนะเลิศ
การประกวดข้อเสนอโครงการต้นกล้านวัตกรรมเกษตรไทย

ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
มีผลงานดีเด่น

10 ปี การพฒันาตอ่ยอดโรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุารณราชวทิยาลัย ตามอดุมการณ ์
"สัมฤทธิผ์ล ก้าวไกล ในระดบันานาชาต"ิ



การอบรมเชิงปฏบิัตกิาร โครงการขยายผลองคค์วามรู้ทางวิชาการและ
วิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสตูล 
โดยความร่วมมือกันกับโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์ปีการศึกษา 2563  มีวัตถุประสงคเ์พือ่ 
พัฒนาความรู้และความสามารถของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ในจังหวัด
สตูล เพือ่น าองคค์วามรู้ทีไ่ด้จากการอบรมน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน 

การด าเนินงานของโครงการมี 2 กจิกรรม คือ
1. การจัดอบรมเชิงปฏิบัตใิห้แก่โรงเรียนเครือข่าย 
2. การลงพืน้ทีนิ่เทศตดิตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเครือข่าย

มีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสตูล เข้าร่วม 11 โรงเรียน ใน 4 สาขาวิชา
คือ สาขาฟิสิกส ์ สาขาเคมี  สาขาชีววิทยา และสาขาคณิตศาสตร ์ ซึ่งวิทยากรทีใ่ห้การอบรม 
คือ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

การอบรมเชิงปฏบัิตกิาร โครงการขยายผลองคค์วามรู้ทางวิชาการ
และ วิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.



ค่ายจุดประกายนักวิทยาศาสตร์ ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 96 คน ณ 
โรงเรยีนวิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวิทยาลยั สตลู
, โรงไฟฟา้จะนะ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา, หอ
ดดูาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  พระชนมพรรษา 
สงขลา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัด
สงขลา

วันที่ 3 - 5  ธันวาคม 2563

ค่ายจุดประกาย
นักวิทยาศาสตร ์

ค่ายลูกเสือและเนตรนารี ส าหรับนักเรียน

ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ท่ี  2 ณ  ค่ า ย รั ต น พ ล 

จังหวัดสงขลา

วันที่ 3 - 5  ธันวาคม 2563

ค่ายลกูเสือ-เนตรนารี



ค่ายศาสตร์พระราชา ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 114 คน ณ สวนลุงนวย 

นาโปแก จ.พัทลุง และโรงเรียนวิทยาศาสตร์

จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล 

วันที่ 3 - 5  ธันวาคม 2563

ค่ายศาสตร์
พระราชา

ค่ ายวิชาการ และฝึกประสบการณ์

งานวิจัย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

จ านวน 145 คน ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย สตูล และแหล่งเรียนรู้ ต าบลบ้าน

ขอนคลาน อ า เภอ ทุ่งหว้ า  จั งหวัดสตูล และ

จังหวัดตรัง

วันที่ 3 - 5  ธันวาคม 2563

ค่ า ย โ ค ร ง ง าน ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา

ภรณราชวิทยาลัยสตูล 

วันที่ 3 - 5  ธันวาคม 2563

ค่ายฝกึประสบการณ์งานวิจยั

ค่ายโครงงาน



โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

สตู ล ได้ จั ดกิ จกรรมบ า เพ็ญประ โยชน์นอก

สถานศึกษา ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 6 จ านวน 145 คน ในวันพุธ ที่ 23 กันยายน 

2563 เวลา 09.00–15.00น

ณ โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ โรงเรียนบ้าน

ดาหล า โรงเรียนบ้านไร่ทอน โรงเรียนบ้านนาลาน  

โรงเรียนบ้านควนขัน และโรงเรียนบ้านโคกประดู่ 

จังหวัดสตูล

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม

กิจกรรมครบตามที่หลกัสูตรก าหนด

2. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน และฝึกการเป็นผู้น าผู้

ตามที่ดี

กิจกรรมจติสาธารณะเพ่ือ
สังคม(พ่ีสอนน้อง)



นายกฤติ น  คุณอารี  น ายวุฒิ ภั ท ธ อิ นท ร์ ท อ งค า 
นายณัฐสิทธิ์ หนูเกื้อ และนางสาวสิริภักดิ์ มาวงศ์ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ได้รับทุนสนันสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในกิจกรรมต่าง ๆ จ านวนปีละ 10,000 บาทต่อปี เป็น
ระยะเวลา 3 ปี จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่อาชีพวิจัย โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคาร
ไทยพานิชย์จ ากัด มหาชน (JSTP-SCB) 

แข่งขัน GPSC Young 
Social Innovator

วันที่ 18-20 กันยายน 2563 นางสาวนารีมาน เจะโนะ 
นางสาวทัศนวรรณ ปุย นางสาวชัชชญาสุ์ณัฐ  เลิศวัฒนวณิช 
และนางสาวจิรา  มูเซอ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เข้าร่วมแข่งขัน GPSC 
Young Social Innovator ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้ายจาก 
303 ทีมทั่วประเทศ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

โครงการพัฒนาอจัฉรยิภาพ
ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี



วันที่ 29-30 กันยายน 2563 นายภราดร สาดล 
นางสาวอพินญา คงคาเพชร และนางสาวยลรดี จุลานนท์ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ได้ผ่านเข้ารอบที่ 3 โครงการประกวดทักษะการพัฒนาตน้แบบทาง
วิศวกรรมระดับประเทศ (FabLab Thailand Student Design 
and Engineering Project Competition 2020) ตอน 
“ประลองความคิด ประดิษฐ์นวัตกรรม เพ่ือชุมชน”ภายใต้โครงการ
โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพ่ือพัฒนาทักษะ
ความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันท่ี 28-30 พฤศจิกายน 2563 นายกฤติน  คุณอารี นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  ครั้งที่  2 โครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 23 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร ์2

โครงการประกวดทักษะการพัฒนา
ต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ



รางวัลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันในงาน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

รางวัลเหรียญเงิน สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
เรื่องเกือบหก 
ครูที่ปรึกษา นายวิเชียร เฟ่ืองฟ้า
1.นางสาวจรินทร หยีมะเหร็ม
2.นายจิรภัทร ตระการกิจนุกูล

รางวัลเหรียญทองแดง สาขาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์
เรื่องระบบการแจ้งเตือนการตรวจจับการลอกคราบของปู
โดยอัตโนมัติผ่าน application
ครูที่ปรึกษา นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม
1.นายภราดร สาดล
2.นางสาวอพินญา คงคาเพชร
3.นางสาวยลรดี จุลานนท์

รางวัลเชิดชูเกียรติ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เรื่องการเตรียมพลาสเตอร์ห้ามเลือดที่มีประสิทธิภาพ
ครูที่ปรึกษา นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
1.นางสาวกัลยา กาญจนส าราญวงศ์

เกียรติบัตรผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม

แสดง ณ.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-สาขากายภาพ เรื่องสมการพาราโบลาจากล าดับรูป
สามเหลี่ยม
ครูที่ปรึกษา นายอนัน จันทรัตน์
1. นายฐปวรรฒ หมื่นสุวรรณ
2. นางสาวพันธิชา ปานแขวง
-สาขากายภาพ เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ของดีเทอร์
มิแนนต์ ส าหรับเมทริกซ์โทฟลิตซ์ และทริกซ์ฮังเคิล
ครูที่ปรึกษา นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ
1. นางสาวกานต์พิชชา กุลโรจนสิริ
2. นางสาวนุชนาฏ รักบ ารุง
-สาขาประยุกต์ เรื่องถุงมือเพื่อการสื่อสารส าหรับผู้พิการ
ทางการได้ยิน
ครูที่ปรึกษา นายวิชัย บัวเนี่ยว
1. นางสาวนภัสสร รัตนสุวรรณ
2. นางสาวสิรภักดิศ์ร เผือกผ่อง

รางวัลการเข้ารว่ม
แข่งขันด้านต่าง ๆ 



การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
รางวัลเหรียญทองแดง สาขาวิทยาศาสตร์

ประยุกต์
เร่ืองเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว
ครูท่ีปรึกษา นางเขมิกา ทองสี
1. ด.ช.กรุซี่ย์ สกลุา
2. ด.ญ.นรูไรมี หลงัเกตุ
3. ด.ญ.บสุรนิ เวชสิทธ์ิ

รางวัลเหรียญทองแดง สาขา
วิทยาศาสตรช์ีวภาพ
เร่ืองการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลังน้ าจืดและคุณภาพน้ าบริเวณน้ าตก
วังสายทอง อ.มะนัง จ. สตูล
ครูท่ีปรึกษา นางสาวบุษรนิทร์ จิตเส้ง
1. ด.ช.ปรชัญ์ สทุธ์ินวล
2. ด.ญ.จตรุพร เช่ือวงศ์
3. ด.ญ.นนัทนชั จนัทรห์อม

เกียรติบัตรผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ณ.
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาชีวภาพ เรื่อง Ba-bag ถงุเพาะช าชีวภาพจากกากชาน
ออ้ย
ครูที่ปรึกษา นางรุจิรา บินต ามะหงง
1. ด.ช.อานสั สยีุ
2. นางสาวนซันีน นุย้ไฉน
3. ด.ญ.ไอรร์ดา อาบู
การแข่งขันกระบวนการการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ม.ต้น

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาววราภรณ์ นิยมเดชา
1. นายวธุ เบญ็ฤทธ์ิ
2. นายสิทธินน ผลมนู
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ครูผู้ฝึกซ้อม นายสาธิต บัวด า
1. นายพีรพล มะโนภกัดิ์
2. นายฐปวรรฒ หม่ืนสวุรรณ

รางวัลการเข้ารว่ม
แข่งขันด้านต่าง ๆ 

รางวัลจากงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารหลาดกระบัง

รางวัลเหรียญทองแดง   เรื่องแผ่นยางกันลื่นจากเศษถุงมือยางธรรมชาติเพื่อใช้เป็นทางเดินส่องสว่าง
ครูท่ีปรึกษา นางมลิวลัย์ ปาณะศรี 1.นางสาวรชนิชล ยังพลขันธ์ 2.นางสาวอศันา อุศนุน



โครงการขยายเครือข่ายการจัดการศึกษาส าหรับ

ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4

วันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  

จ.สุราษฎร์ธานี  เรื่อง เริ่มต้นกับโครงงานคณิตศาสตร์ โดย

วิทยากร ดร.สิทธิโชค ทรงสะอาด  ดร.อรรถกร ศักดา  

ดร.ปูริณชาญาน์ วิสุทธิ์สิริ  ผศ.กันยารัตน์ หนูชุม

ผศ.สุจารีย์ ด าศรี   ดร.ธนนต์ ก่อเกียรติสกุล และ 

อ.ธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจร

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4
วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมล าป ารีสอร์ท 
จ.พัทลุง เรื่อง  ระเบียบวิธีพิสูจน์  โดยวิทยากร 
ผศ.ดร.เอธัสวัฒน์ ค ามณี



นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง คอมบินาทอริกส์
โดยวิทยากร ผศ.ดร.ก าธร ไชยลึก

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
วันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง พีชคณิต โดยวิทยากร
ผศ.ดร.ก าธร ไชยลึก

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
วันที่ 16-18 ตุลาคม 2563 ณ  โรงเรียนสตรีพัทลุง 
จ.พัทลุง เรื่อง  ทักษะการท าข้อสอบคัดเลือกเข้าเรียน
สถาบันอุดมศึกษา โดยวิทยากร อ.นรินทร์ ลิมาภรณ์วนิช



โครงการประเมินและพัฒนาสูค่วามเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

(TEDET) ประจ าปี พ.ศ. 2562
นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ สาขาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะได้รับเกียรติบัตร 

พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ดังนี้

1. เด็กชายเมธัส บุญแช่มพร ชั้น ม.2/1

2. เด็กหญิงเปมิกา ชุ่มจ ารัส ชั้น ม.2/1

3. เด็กหญิงอารีน่า ปาทาน ชั้น ม.2/1

นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ สาขาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะได้รับเกียรติบัตร 

พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ดังนี้

1. เด็กชายพัชชนม์ บุญช่วย ชั้น ม.2/1 

2. เด็กชายฮาฟิซ สาริปา ชั้น ม.2/1

3. เด็กหญิงกชพร บุญเลิศ ชั้น ม.3/1

4. เด็กหญงิบิลกสี มาราสา ชั้น ม.3/2

5. เด็กหญิงสุชาดา เหร็มเหมาะ ชั้น ม.3/4

นักเรียนได้รับเกียรติบัตร คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับประเทศ สาขาวิทยาศาสตร์ ดังนี้

1. เด็กชายวุทธ เบ็นฤทธิ์ ชั้น ม.3/1



การแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ 

สาขาคณิตศาสตร์ 
ชื่องาน 

International Science and Invention Fair 2020

สถานที่จัด 

Jakarta, Indonesia

วันที่จัด

7-9 พฤศจิกายน 2563

หน่วยงานที่จัด

Indonesian Young Scientist Association

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

นางสาวกานต์พิชชา กุลโรจนสิริ ชั้น ม.6/1

นางสาวนุชนาฏ รักบ ารุง ชั้น ม.6/1

ชื่อโครงงาน

Studying the relationship of determinants for the Toeplitz matrix and the 

Hankel matrix

ครูที่ปรึกษา

นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ

รางวัล

เกียรติบัตร เหรียญเงิน



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดโครงการ  “รักษ์ชาติ  รักษ์ภาษาไทย”  ขึ้นในวันที่  

๒๙   กรกฏาคม ๒๕๖๓ ซึ่งตรงกับวันภาษาไทยแห่งชาติ  โดยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้าน

ภาษาไทย  มีรายการแข่งขันดังนี้  การแข่งขันแต่งค าประพันธ์  การเขียนเรียงความ การพูดสุนทรพจน์  

การแข่งขันเปิดพจนานุกรม  การอ่านท านองเสนาะ และการแข่งขันคัดลายมือ  ซึ่งจัดแข่งขันทั้งระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมแข่งขันทักษะในครั้ง

นี้เป็นจ านวนมาก  ถือเป็นโครงการที่ช่วยในการพัฒนานักเรียนในด้านทักษะภาษาไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทย และการแสดงละครเวทีสุด

อลังการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ในวรรณคดีเรื่อง “มัทนะพาธา” ต านานรักดอกกุหลาบ 

พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จัดแสดงในงาน TAI (Thai Asean and International Festival  2020)  ร่วมกับกิจกรรม

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษาฯ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดขึ้นใน

วันที่  ๒ ตุลาคม  ๒๕๖๓  ณ หอประชุม ๒๐ ปี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล



รายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อสอบ 
Oxford Placement Test for Young Learners 

โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล ไดร้บังบประมาณสนบัสนนุจากส านกับรหิาร      
ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตรศ์กึษา (สบว.) ส  านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ  ใหด้  าเนินการจดัสอบ CEFR แก่
นกัเรยีนและคณะครูทกุคน  โดยนกัเรยีนจดัสอบปีละ 2 
ครัง้ และคณะผูบ้รหิาร ขา้ราชการครู ปีละ 1 ครัง้ โดย
เป็นการสอบแบบออนไลน ์ผ่านคอมพวิเตอร ์ซึง่ทกุคน
ตอ้งเตรยีมหฟัูงมาใหพ้รอ้ม เพราะแบบทดสอบมีทัง้แบบ
เลือกตอบ เติมค า และการฟัง

CEFR ย่อมาจาก Common European 
Framework of Reference for Languages 
(CEFR) คือมาตรฐานสากลท่ีใชอ้ธิบายระดบัความ
เช่ียวชาญทางภาษา CEFR ไดร้บัการยอมรบัอย่าง
กวา้งขวางในทวีปยโุรป และมีการยอมรบัเพิ่มมากขึน้ทั่ว
โลก EF SET เป็นมาตรฐานการทดสอบภาษาองักฤษ
เดียวท่ีวดัระดบัทกัษะทัง้หมดไดอ้ย่างแม่นย า ตัง้แต่
ระดบัเริม่ตน้ไปจนถึงระดบัช านาญ

ผลคะแนนแยกเป็นระดับ ดังนี้



รายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อสอบ 
Oxford Placement Test for Young Learners 

•ผูส้อบจะตอ้งเสียบหฟัูง เพ่ือสอบทักษะการฟัง (Listening)
•ขอ้สอบจะเนน้ตรวจสอบความสามารถทางภาษาทัง้สองดา้น
ซึ่งจะชว่ยใหเ้ขา้ใจความสามารถของผูส้อบไดดี้ขึน้ 
•ขอ้สอบเป็นข้อสอบแบบ Computer-Adaptive 

(ปรับเปล่ียนข้อคาถามตามความสามารถของผู้สอบ)
และค าตอบในแตล่ะขอ้ของผูส้อบจะเป็นตวัก าหนด
ระดบัความยาก-ง่ายของค าถามในขอ้ตอ่ไป 

•ใหผ้ลลพัธใ์นการสอบท่ีแมน่ย า สะทอ้นถึงความสามารถ
ของผูส้อบไดอ้ยา่งชดัเจน 

หมายเหตุ ระบบจะไม่สามารถประเมินผลการสอบได้ ดังนี้
•หากท าชดุทดสอบเกินเวลาก าหนดคือ 60 
นาทีโดยสถานะเป็น Time Out

•หากท าชดุทดสอบยงัไมค่รบทกุขอ้ แตเ่วลายงัใชไ้มห่มด 
กรณีนีส้ามารถล๊อกอินเขา้ไปท าใหเ้สรจ็ครบทกุขอ้ก่อนเวลาจะหมดได้

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบ CEFR
ข้อสอบ Oxford Online Placement Test (OPT) (CEFR)
ข้อสอบ Oxford Online Placement Test (OPT) (CEFR)

•ประกอบด้วยค าถาม 39-45 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที
•ในการทดสอบความรู้ซึ่งจะแบ่งเป็นทางด้านไวยากรณ์ (Grammr)
ค าศัพท์ (Vocabulary) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายในเชิงอนุมาน (Implied Meaning) ในภาษาอังกฤษ 

•ผู้สอบจะต้องมีความรู้ทางภาษาทั้งด้านรูปโครงสร้างทางภาษา 
(Structure) และการสื่อความหมาย (Meaning) เพ่ือจะสามารถ
สื่อสารได้อย่างดี 

ตารางเทยีบผลคะแนน CEFR



รายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อสอบ 
Oxford Placement Test for Young Learners 

ลักษณะของผลการทดสอบ
วัดผลโดยอ้างอิงจาก The Common European Framework of Reference for Languages 

(CEFR) หรือเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาของสหภาพยุโรป
ระดับความสามารถทั่วไปของ CEFR แบ่งออกเป็น 3 ระดับ และแต่ละระดับแบ่งออกเป็นระดับย่อย 6 ระดับ ดังนี้

1. ระดับผู้ใช้ภาษาเบื้องต้น (Basic Language Users-A1, A2)  A1-มีความสามารถทางภาษาที่อยู่ใน
ขอบเขตของความต้องการส่วนตัวและภาษาที่ใช้ก็จะเป็นลักษณะของภาษา ที่ท่องจ ามาจากที่เรียนหรือภาษาที่
เดาการใช้ได้จากสถานการณ์ที่อยู่ต่อหน้าผู้พูด
· A2 – เป็นระดับความสามารถทางภาษาที่สามารถส่ือสารได้ในสถานการณ์ปกติธรรมดาทั่วไปในชีวิตประจ าวัน
หรือเป็นการสนทนาในหัวข้อที่ตนเองคุ้นเคย

2. ระดับผู้ใช้ภาษาเอกเทศ (Independent Language User-B1, B2)
· B1 - สามารถใช้ภาษาพูดคุยในหัวข้อที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยใช้ภาษาที่ง่ายๆโดยเฉพาะหัวข้อที่เป็นที่รู้จักดีหรือมีสถานการณ์ประกอบในการสนทนา
· B2 – สามารถใช้ภาษาที่ในการสนทนาให้ข้อมูลและสามารถใช้ภาษาการสนทนาโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ

รวมถึงการใช้ความรู้และความเข้าใจทางภาษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนและแก้ไขข้อผิดพลาดของ
ตนเอง

3. ระดับผู้ใช้ภาษาระดับความสามารถขั้นสูง (Proficient Language User)
· C1 - สามารถใช้ภาษาในการสนทนาโต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และภาษาที่ใช้

จะน าไปสู่การการท างานที่ซับซ้อนที่ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี
· C2 – สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้องและเหมาะสมกบัสถานการณ์



ตัวอย่างข้อสอบแบบเตมิค าในช่องว่าง

ตัวอย่างคะแนนผลสอบ CEFR
1. Use of English 

= 52 คะแนน
2. Listening

= 29 คะแนน
ดังน้ัน ผลสอบ Online Placement Test 
(CEFR) = B1 (41 คะแนน)



บรรยากาศการสอบ CEFR ของนักเรียน และคณะผู้บริหาร ครู
โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

บรรยากาศการสอบ CEFR ของนักเรียน

บรรยากาศการสอบ CEFR 
ของคณะผู้บริหาร และคณะครู



โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของไทย

วันที่ 19-21 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ทางประวัติศาสตร์ของไทยและท้องถิ่น ณ จังหวัดสงขลา 

และสตูล  นั ก เรี ยนระดับชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  4 เข้ าร่ วม 

จ านวน 50 คน ครูผู้ดูแล 6 คน นักเรียนได้รับความรู้และ

ได้ลงภาคสนามอย่างจริงจังเป็นครั้งแรก

โครงการประกวดแผนไอเดียธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ PIM Innovative Biz 
Plan Challenge 2020 ภาคใต้ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมลี การ์เด้นพลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา )

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ โครงการ
ประกวดแผนไอเดียธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ PIM Innovative Biz Plan Challenge 
2020 เป็นตัวแทนภาคใต้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ พร้อมรับทุนการศึกษา 
ทีมละ 5,000 บาท

ทีม  Lemniscate 

1. นางสาวนรกมล       หอพัฒนาวุฒิวงศ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

2. นางสาวนูร์์อัยมี่ย์ คอลออาแซ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

3. นางสาวนินทร์นดา    หมัดอาด้ า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

4. นายฟาเดล             อาแว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

5. นายนพดล              มณีโชติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ทีม  PCSHSST DKTW 

1. นายภราดร           สาดล ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. นาวสาวปาริฉัตร    เศียรอินทร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6

3. นางสาวอพินญา คงคาเพชร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6

4. นางสาวยลรดี       จุลานนท์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้ควบคุม : นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง



การบรรยายธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาคคณะสงฆ์ เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจ าปี พ.ศ. 2563

ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ( ม.4 -ม.6 )
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวปาริฉัตร  เศียรอินทร์
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวโชโกะ    โยธี

ครูผู้ควบคุม : นางสาวสุวิมล  หอประยูร
รายการที่ 2 โครงการทดสอบความรู้สังคมศึกษา กับ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด  การแข่งขันทดความรู้จากทั่วประเทศ ( ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 )
1. ด.ญ. พัชร์ณัฏฐ์ จุลกศิลป์ ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของภาคใต้ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา
2. ด.ญ.อัคริมา  อ าไพฤทธิ์ เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดสตูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. ด.ญ.เพชรดาว   สัญญา เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดสตูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้ควบคุม : นายสุลตรณ์  หลังเกตุ
1. ด.ญ.พิลาสลักษณ์   สิริวัสนคุปต์ เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดสตูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้ควบคุม : นายพิชชากร  กลิ่นเขียว
1. ด.ญ. สุชานรี ชมเชย ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของภาคใต้ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา
2. ด.ญ.ขวัญหทัย  ณ น่าน ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของภาคใต้ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา
3. ด.ญ. เกวลิน โต๊ะด า ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของภาคใต้ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา
4. ด.ญ.มนัสชนก   ธรรมชาติ ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของภาคใต้ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา
5. ด.ญ.ศุภศิรา   จันทสโร ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของภาคใต้ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา
6. ด.ญ.เงินตรา   พรหมประสิทธิ์ เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดสตูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
7. ด.ญ.รุ่งกานต์   สงเสน เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดสตูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
8. ด.ช.อัซกัส กุลโรจนสิริ เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดสตูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
9. ด.ช.อิรฟาน    ปาทาน เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดสตูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้ควบคุม : นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง 



โครงการประกวดแผนไอเดียธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ PIM Innovative Biz Plan Challenge 2020  
ระดับประเทศ วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 15,000 บาท
ทีม  Lemniscate 
1. นางสาวนรกมล       หอพัฒนาวุฒิวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. นางสาวนูร์์อัยม่ีย์ คอลออาแซ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3. นางสาวนินทร์นดา    หมัดอาด้ า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
4. นายฟาเดล             อาแว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
5. นายนพดล              มณีโชติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วันสารท

เดือนสิบ จัดท าขึ้นภายใต้เป้าหมายส าคัญที่ต้องการปลูกฝัง

จิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นแก่นักเรียน ซึ่งเป็นกลุ่ม

เยาวชนยุคใหม่ รวมถึงคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน อีกทั้ง

ต้องการสร้างโอกาสให้แก่ชุมชนในการเผยแพร่วัฒนธรรม

ท้องถิ่นภาคใต้ของตน โดยการจัดกิจกรรมการสาธิตท าขนม

เดือนสิบ สาธิตการจัดหมรับ และให้ความรู้เกี่ยวกับวันสารท

เดือนสิบ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน คณะครูบุคลากร

ในโรงเรียนได้ท ากิจกรรมการสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรม

ท้องถิ่น วันสารทเดือนสิบร่วมกับชุมชน



การจัดการเรียนการสอน วิชาการงานอาชีพ 
โ ด ย ก า ร ฝึ ก ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด กั บ ก า ร เ รี ย น ป ฏิ บั ติ
ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม ด้ า น อ า ห า ร  เ ช่ น ก า ร ท า แ ป้ ง จ า ป า ด ะ 
ท าเครื่องแกงกอและส าเร็จรูป การท าบรรจุภัณฑ์จากเปลือก
ข้าวโพด



การแสดงต้อนรับรองผู้อ านวยการคนใหม่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย สตูล วันที1่5 ตุลาคม 2563 ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จภ.สตูล

นิทรรศการเปิดโลกชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2563
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จภ.สตูล



การแสดง 4 ภาค นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล



การใช้เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 

3 สถานี สถานีละ 2-3 นาที และให้นักเรียน

ศึกษาเพ่ิมเติมจากคลิปสั้นในสื่อออนไลน์

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้



ฟุตบอล รุ่นอายุ 15 ปี ลีกภาคใต้ 
5 จังหวัด สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

1 .เด็กชายอรรถกานต์  ดาจิ   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  4/3 โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ต าแหน่งกัปตันทีมและกองกลาง 
จังหวัดสตูล

2.เด็กชายอภิสิทธิ์ เย็นจิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ต าแหน่งกองหลัง จังหวัดสตูล 

*** ฝ่ายจัดการแข่งขันประกอบด้วย จังหวัดสตูล ,สมาคมกีฬา
จังหวัดสตูล, ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล, ภาค 4

นายอภิรักษ์  สุขาเขิน หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล / ผู้ประสานงาน



งานหอพัก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ในทุกๆวัน นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
มุ่งมั่นท าประโยชน์และสร้างสิ่งดีงาม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม

ค าขวัญ: หอพักดี มีมาตรฐาน นักเรียนดี มีคุณภาพ

งานหอพัก



นายศิรสิทธิ์  เหล่าเพชรสกุลชัย ชื่อ เล่น หยุ่น อายุ  24 ปี  แคแสดรุ่นที่  17
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แรงบันดาลใจในการเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ เกิดจากความสนใจในด้านชีววิทยา
มาตั้งแต่เด็ก ชอบการ์ตูน Pokemon ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับชีววิทยา เช่น สัตว์ต่างๆ 
วิวัฒนาการ Technical Term เฉพาะ (ถ้าใครเล่นเกมส์จะพอรู้ )  หลังจากเข้าอบรม
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา รู้สึกมีความสนใจด้านชีววิทยาโมเลกุลเป็นพิเศษ
เช่น ระบบภูมิคุ้มกัน โรคมะเร็ง จึงเลือกเรียนชีวเคมี 

งานปัจจุบันและเป้าหมายการท างาน หลังจากจบมาแม้ไม่ได้ท างานตรงสายแต่ก็ยังมี
ความสนใจและมีความชอบในสาขาที่จบ ซึ่งความชอบและความสนใจอีกอย่างคือการท างาน
ที่ เกี่ ยวกับการบริหาร ปัจจุบันจึงหันมาท างานด้านนี้  ในต าแหน่งผู้ จัดการโครงการ 
(Project Manager) ของหน่วยธุรกิจผักและผลไม้ ในบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) 
ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ทิ้งความรู้ โดยรับสอนพิเศษ ในวิชาชีววิทยา และเคมี ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษามหาวิทยาลัย รวมถึงเตรียมสอบแข่งขันต่างๆ และปัจจุบันก าลงั
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขา Food Identity and Agribusiness ทุนสหภาพยุโรป 
(Erasmus Mundus) ณ ประเทศฝร่ังเศส อิตาลี กรีก และโรมาเนีย 



อยากฝากอะไรถึงน้อง ๆ เพราะเราไม่มีทางรู้ว่าอนาคต จะมีโอกาสอะไรเข้ามาในชีวิต
เราบ้าง สิ่งที่อยากแนะน าก็คือ หมั่นพัฒนาทักษะตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อโอกาสที่เข้ามา
ในชีวิตเสมอ เช่น เรียนภาษาที่  3 ท างานกิจกรรม คณะ มหาวิทยาลัย เพื่อฝึกทักษะ
นอกห้องเรียน เช่น การบริหารเวลา ฝึกเจรจากับคนอื่น ๆ การท างานเป็นทีม (soft skills) 
นอกจากนี้ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความพยายามมีความหมายเสมอไม่ช้าก็เร็ว

“เพราะเราไม่มีทางรู้ว่าอนาคต 
จะมีโอกาสอะไรเข้ามาในชีวิตเราบ้าง 

สิ่งที่อยากแนะน ากค็ือ 
หมั่นพัฒนาทักษะตัวเองอยู่ตลอดเวลา 

เพื่อโอกาสที่เข้ามาในชีวิตเสมอ”



ผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ผลการศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษา

ของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562

คณะแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 57 คน

คณะวิทยาศาสตร์ 21 คน

คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์ 26 คน

คณะศึกษาศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 26 คน

อื่นๆ 12 คน

1.ชื่อ-สกลุ : นายภัทรชนม์ พรมค าซาว
คณะ/หลกัสตูรวชิา : รัฐศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการสอบคัดเลอืกเขา้ศึกษาต่อระดับอดุมศกึษา
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6
ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที ่23)

2.ชือ่-สกลุ : นายชินวัฒน์ จันทร์เกตุ
คณะ/หลกัสตูรวชิา : จิตวิทยา
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.ชือ่-สกลุ : นายอับดุลมุมิน จิสวัสดิ์
คณะ/หลกัสตูรวชิา : แพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4.ชือ่-สกลุ : นายนิธพิัฒน์ สุวนชิ
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิทยาศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยมหิดล

5.ชือ่-สกลุ : นายศิวกร แก้วประทุม
คณะ/หลกัสตูรวชิา :เเพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

6.ชือ่-สกลุ : นายอิฟฟาน เกปัน
คณะ/หลกัสตูรวชิา :โลจิสติกส์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั :มหาวิทยาลัยบูรพา

7.ชือ่-สกลุ : นายศศิกร ทุมพร
คณะ/หลกัสตูรวชิา :ศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั :มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

8.ชือ่-สกลุ : นายชาญกิจ พรหมรัตน์
คณะ/หลกัสตูรวชิา :วิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-

พระจอมเกล้าธนบุรี



9.ชือ่-สกลุ : นายธนัท จุ้ยป้อม
คณะ/หลกัสตูรวชิา :วิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั :สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

10.ชือ่-สกลุ : นางสาวภัทรวดี อ าภา
คณะ/หลกัสตูรวชิา :สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวทิยาลยั/สถาบนั :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.ชือ่-สกลุ : นางสาวขนิษฐา สาล่าห์
คณะ/หลกัสตูรวชิา :เเพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวทิยาลยั/สถาบนั :มหาวิทยาลัยมหิดล

12.ชือ่-สกลุ : นางสาวฟาติน ศรประดิษฐ์
คณะ/หลกัสตูรวชิา :แพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

13.ชือ่-สกลุ : นางสาวสิรวิรรณ ทองเมือง
คณะ/หลกัสตูรวชิา :แพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั :มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14.ชือ่-สกลุ : นางสาวนนัทัชพร ผลบุญ
คณะ/หลกัสตูรวชิา :วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
มหาวทิยาลยั/สถาบนั :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.ชือ่-สกลุ : นางสาวเพ็ญพรรษา ทับเที่ยง
คณะ/หลกัสตูรวชิา :พยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั :วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

16.ชือ่-สกลุ : นางสาววริศรา บุญเตี่ยว
คณะ/หลกัสตูรวชิา :วิทยาศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั :มหาวิทยาลัยมหิดล

17.ชือ่-สกลุ : นางสาววริศรส วงษ์น้อย
คณะ/หลกัสตูรวชิา :แพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั :มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

18.ชือ่-สกลุ : นางสาวอโรชา ทองค า
คณะ/หลกัสตูรวชิา :ศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั :มหาวิทยาลัยทักษิณ 

19.ชือ่-สกลุ : นางสาวสิขรินทร์ แก้วกุล
คณะ/หลกัสตูรวชิา :แพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั :มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20.ชือ่-สกลุ : นางสาวชนัญชดิา อยู่ทรัพย์
คณะ/หลกัสตูรวชิา :สถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21.ชือ่-สกลุ : นางสาวณัฐวีระยา ศรีนุ่น 
คณะ/หลกัสตูรวชิา :พยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั :มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

22.ชือ่-สกลุ : นางสาวภัคจิรา นนทิสิทธิ์
คณะ/หลกัสตูรวชิา :ศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั :มหาวิทยาลัยทักษิณ 

23.ชือ่-สกลุ : นางสาววิไลลักษณ์ เสนแก้ว
คณะ/หลกัสตูรวชิา :เภสัชศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั :มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

24.ชือ่-สกลุ : นายธณพัสร์ ชูนาคา
คณะ/หลกัสตูรวชิา : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการสอบคัดเลอืกเขา้ศึกษาต่อระดับอดุมศกึษา
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6
ปีการศกึษา 2562 (รุ่นท่ี 23)



27.ชือ่-สกลุ : นายฟารฮาน หมีดเสน็
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวทิยาลยั /สถาบนั: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

28.ชือ่-สกลุ : นายณัฐกรณ์ อินทร์นวล
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

29.ชือ่-สกลุ : นายธีระเทพ จิตหลัง
คณะ/หลกัสตูรวชิา : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

30.ชือ่-สกลุ : นางสาวชญานิศ ส่งแสง
คณะ/หลกัสตูรวชิา : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวทิยาลยั/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

31.ชือ่-สกลุ : นางสาวสมิตานัน ตาเดอิน
คณะ/หลกัสตูรวชิา : แพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยมหิดล

32.ชือ่-สกลุ : นางสาวนัทธ์ชนัน พลเพชร
คณะ/หลกัสตูรวชิา : พยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

33.ชือ่-สกลุ : นางสาวนาเดีย ฉิมฉ่ า
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

34.ชือ่-สกลุ : นางสาวจิราลักษณ์ หมันนาเกลือ
คณะ/หลกัสตูรวชิา : พยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

35.ชือ่-สกลุ : นางสาวอัซนา หมันใจดี
คณะ/หลกัสตูรวชิา : ศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยทักษิณ

36.ชือ่-สกลุ : นางสาวกัญญภัส แซ่ซ า
คณะ/หลกัสตูรวชิา : บริหารธุรกิจ
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

25.ชือ่-สกลุ : นายธนวัฒน์ ท้าวเม้ย
คณะ/หลกัสตูรวชิา : บริหารธุรกิจ
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

26.ชือ่-สกลุ : นายวิลดาน หลงลูวา
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

37.ชือ่-สกลุ : นางสาวชนัญชดิา ปานพันธ์
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

38.ชือ่-สกลุ : นางสาวโซรัยดา ยาพระจันทร์
คณะ/หลกัสตูรวชิา : ศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษา
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6
ปีการศกึษา 2562 (รุ่นที ่23)

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
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39.ชือ่-สกลุ : นางสาวญาตาวี เอ็มดู
คณะ/หลกัสตูรวชิา : พยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

40.ชือ่-สกลุ : นางสาวธนพร อินยอด
คณะ/หลกัสตูรวชิา : สัตวแพทยศาสตร์และ
สัตววิทยาประยุกต์
มหาวทิยาลยั/สถาบัน : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

41.ชือ่-สกลุ : นางสาวนารี สะมะแอ
คณะ/หลกัสตูรวชิา : ศึกษาศาสตร์ ชีววิทยา

มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

42.ชือ่-สกลุ : นางสาวนรุอามาลี แวมิ
คณะ/หลกัสตูรวชิา : บริหารธุรกิจ
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

43.ชือ่-สกลุ : นางสาวมาลีนา โต๊ะเอียด
คณะ/หลกัสตูรวชิา : พยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

44.ชือ่-สกลุ : นางสาวรัตนา วาตี
คณะ/หลกัสตูรวชิา : พยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี กรุงเทพ

45.ชือ่-สกลุ : นางสาวสารศิา แก้วเขียว
คณะ/หลกัสตูรวชิา : สาธารณสุขศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

46.ชือ่-สกลุ : นางสาวอธีนาร์ ปะดุกา
คณะ/หลกัสตูรวชิา : เศรษฐศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

47.ชือ่-สกลุ : นางสาวอัซมี ปาทาน
คณะ/หลกัสตูรวชิา : ครุศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา

48.ชือ่-สกลุ : นางสาวอัสรีนา ภักดี
คณะ/หลกัสตูรวชิา : ศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั :มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

49.ชือ่-สกลุ : นายภทรกร นิจจรัลกุล
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

50.ชือ่-สกลุ : นายมูซอฟัตร มินหะรีสุไรมาน
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

51.ชือ่-สกลุ : นายอนิรทุธ์ิ มาลีกามัน
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

52.ชือ่-สกลุ : นายบุคอรี กาหลง
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผลการสอบคัดเลอืกเขา้ศึกษาต่อระดับอดุมศกึษา
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6
ปีการศกึษา 2562 (รุ่นที ่23)

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
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ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

53.ชือ่-สกลุ : นายปิยวัชร ช่วยรอด
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

54.ชือ่-สกลุ : นางสาวอารียา ชูนวล
คณะ/หลกัสตูรวชิา : พยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

55.ชือ่-สกลุ : นางสาวกวินยา มานิช
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

56.ชือ่-สกลุ : นางสาวมารีญา หลีเยาว์
คณะ/หลกัสตูรวชิา : สาธารณสุขศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร ยะลา

57.ช่ือ-สกุล : นางสาวจิณห์จุฑา วงศฤ์คเวช
คณะ/หลกัสตูรวชิา : ศิลปศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

58.ชือ่-สกลุ : นางสาวธิดารัตน์ เอียดสุย
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : สถาบันการบินพลเรือน

59.ชือ่-สกลุ : นางสาวณัฏยา แจ้งเจษฎา
คณะ/หลกัสตูรวชิา : พยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

60.ชือ่-สกลุ : นางสาวณัฐณิชา ภักดี
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิทยาศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

61.ชือ่-สกลุ : นางสาวธิดารัตน์ แซะหมูด
คณะ/หลกัสตูรวชิา : พยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

62.ชือ่-สกลุ : นางสาวนัซมี ฮาเล็ง
คณะ/หลกัสตูรวชิา : ศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยศิลปากร

63.ชือ่-สกลุ : นางสาวปาริชาติ ศิริมุสิกะ
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64.ชือ่-สกลุ : นางสาวพนิดา รัตนภูมิ
คณะ/หลกัสตูรวชิา : อุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

65.ชือ่-สกลุ : นางสาวพรศิริ เซ่งขิม
คณะ/หลกัสตูรวชิา : ทรัพยากรธรรมชาติ 
สาขาวาริชศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

66.ชือ่-สกลุ : นางสาวพชิามญชุ์ หวังเจริญมณี
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิทยาศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยมหิดล

67.ชือ่-สกลุ :นางสาวฟานีตา ยีสาอุ
คณะ/หลกัสตูรวชิา : พยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัย

68.ชือ่-สกลุ : นางสาววิชญาภรณ์ แก้วยวน
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิทยาศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัย

ผลการสอบคัดเลอืกเขา้ศึกษาต่อระดับอดุมศกึษา
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6
ปีการศกึษา 2562 (รุ่นที ่23)
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69.ชือ่-สกลุ : นางสาวสิรีธร ยุทธวรวิทย์
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิทยาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัย

70.ชือ่-สกลุ : นางสาวอรกช ภูทัยเจริญ
คณะ/หลกัสตูรวชิา : พยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัย

72.ชือ่-สกลุ : นายธีรพัฒน์ ช านาญคราด
คณะ/หลกัสตูรวชิา : เภสัชศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

74.ชือ่-สกลุ : นายพีรดนย์ แดงนุ้ย
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

71.ชือ่-สกลุ : นายธรรมนูญ คงสุวรรณ
คณะ/หลกัสตูรวชิา : มนุษยศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโวฒ

73.ชือ่-สกลุ : นายพิทักษ์พล กล่อมพล
คณะ/หลกัสตูรวชิา : การสร้างเจ้าของธุรกิจและการ
บริหารกิจการ
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

75.ชือ่-สกลุ : นายอุสมาน เจะอามะ
คณะ/หลกัสตูรวชิา : แพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

76.ชือ่-สกลุ : นางสาวนันท์นภัส ยอดแก้ว
คณะ/หลกัสตูรวชิา : พยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยบูรพา

78.ชือ่-สกลุ : นางสาวณัฐวศา อรุณฤกษ์
คณะ/หลกัสตูรวชิา : เภสัชศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

79.ชือ่-สกลุ : นางสาวธัญพิชชา ไชยอ่อนแก้ว
คณะ/หลกัสตูรวชิา : เภสัชศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

77.ชือ่-สกลุ : นางสาวซันวา หวันเมือง
คณะ/หลกัสตูรวชิา : เภสัชศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

80.ชือ่-สกลุ : นางสาวนภัสสร เพชรรักษ์
คณะ/หลกัสตูรวชิา : เภสัชศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

81.ชือ่-สกลุ : นางสาวฤทัยรัตน์ ด่อล๊ะ
คณะ/หลกัสตูรวชิา : เภสัชศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั :มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

82.ชือ่-สกลุ : นางสาวสุนิตา สมันตรัฐ
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิทยาศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

83.ชือ่-สกลุ : นางสาวสุไรยา ระมะลี
คณะ/หลกัสตูรวชิา : แพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

84.ชือ่-สกลุ : นางสาววนาลี โฉมทอง
คณะ/หลกัสตูรวชิา : การแพทย์แผนไทย
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลการสอบคัดเลอืกเขา้ศึกษาต่อระดับอดุมศกึษา
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6
ปีการศกึษา 2562 (รุ่นที ่23)

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
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85.ชือ่-สกลุ : นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสาย
คณะ/หลกัสตูรวชิา : แพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

86.ชือ่-สกลุ : นางสาวขวัญชนก ขุนแดหวา
คณะ/หลกัสตูรวชิา : พยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

87.ชือ่-สกลุ : นางสาวนิอามีนา นิกูโน
คณะ/หลกัสตูรวชิา : พยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

88.ชือ่-สกลุ : นางสาวนูรซากีรีน เจะอารง
คณะ/หลกัสตูรวชิา : ศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

89.ชือ่-สกลุ : นางสาวปาริมา ทิ้งปากถ้ า
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

90.ชือ่-สกลุ : นางสาวภารดี อรัญภาค
คณะ/หลกัสตูรวชิา : พยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์91.ชือ่-สกลุ : นางสาวยัสมีน มะโอะ

คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิทยาการจัดการ
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 92.ชือ่-สกลุ : นางสาวศิรญิาพร คุปตาสา

คณะ/หลกัสตูรวชิา : กายภาพบ าบัด
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ93.ชือ่-สกลุ : นางสาวอริสา อามะ

คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยนเรศวร

94.ชือ่-สกลุ : นางสาวอาฏยีา หยีมะเหรบ
คณะ/หลกัสตูรวชิา : ศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 95.ชือ่-สกลุ : นายนัสรุดดีน แวกาเดร์

คณะ/หลกัสตูรวชิา : แพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยพะเยา

96.ชือ่-สกลุ : นายตะวัน ไชยสิทธ์ิ
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

97.ชือ่-สกลุ : นายนรูอัซรีย่์ วันอารยวงศ์
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 98.ชือ่-สกลุ : นายปริญญา จงสุภางคพ์ันธ์ุ

คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

99. ชื่อ-สกลุ : นายภาณุภูมิ ชัยแก้ว
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลการสอบคัดเลอืกเขา้ศึกษาต่อระดับอดุมศกึษา
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6
ปีการศกึษา 2562 (รุ่นที ่23)

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
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101.ชือ่-สกลุ : นางสาวอรอนงค์ สิงหิอินทร์
คณะ/หลกัสตูรวชิา : พยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยคริสเตียน

102.ชือ่-สกลุ : นางสาวอะมานะห์ ดินกาหมีน
คณะ/หลกัสตูรวชิา : พยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

103.ชือ่-สกลุ : นางสาวเสาวลักษณ์ อินทะสะราช
คณะ/หลกัสตูรวชิา : เภสัชศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

104.ชือ่-สกลุ : นางสาวอริษา มาลี
คณะ/หลกัสตูรวชิา : พยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

105.ชือ่-สกลุ : นางสาวชนกานต์ บูรพาสาธิต
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

106.ชือ่-สกลุ : นางสาวชลธิชา สมศิริ
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

109.ชือ่-สกลุ : นางสาวณภัทรชา ปังหลีเส็น
คณะ/หลกัสตูรวชิา : เภสัชศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

110.ชือ่-สกลุ : นางสาวนภัสสร เก็มบู
คณะ/หลกัสตูรวชิา : ศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยทักษิณ

107.ชือ่-สกลุ : นางสาวซาฮูรา ปิยาตู
คณะ/หลกัสตูรวชิา : ศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยทักษิณ

108.ชือ่-สกลุ : นางสาวซิลมีย์ หมีนคลาน
คณะ/หลกัสตูรวชิา : พยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

100.ชือ่-สกลุ : นางสาวรัตติกาล พันกาแด
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิทยาศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

111.ชือ่-สกลุ : นางสาวนูรีย๊ะ หมัดบินเฮด
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

112.ชือ่-สกลุ : นางสาวเบญจภรณ์ ชาญประเสริฐกุล
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

113.ชือ่-สกลุ : นางสาววีรภัทรา แก้วดวงดี
คณะ/หลกัสตูรวชิา : เภสัชศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

115.ชือ่-สกลุ : นางสาวสุชัญญา เพ็ชรภิมล
คณะ/หลกัสตูรวชิา : พยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

114.ชือ่-สกลุ : นางสาวศรสวรรค์ วันเสน
คณะ/หลกัสตูรวชิา : พยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการสอบคัดเลอืกเขา้ศึกษาต่อระดับอดุมศกึษา
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6
ปีการศกึษา 2562 (รุ่นที ่23)

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
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117.ชือ่-สกลุ : นางสาวหัสบดี เทศนอก
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิทยาศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

118.ชือ่-สกลุ : นางสาวอัซนาอ์ หลงสมัน
คณะ/หลกัสตูรวชิา : ครุศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

119.ชือ่-สกลุ : นายอัฟฮาม จุลยานนท์
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิทยาศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยมหิดล

121.ชือ่-สกลุ : นายบุคอรีย์ หมาดทิ้ง
คณะ/หลกัสตูรวชิา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

123.ชือ่-สกลุ : นายศุภณัฐ ศรีขิรยิะกุล
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : วิทยาลัยนวัตกรรม
การผลิตข้ันสูงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

122.ชือ่-สกลุ : นายวรวิทย์ สุวรรณรัตน์
คณะ/หลกัสตูรวชิา : รัฐศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์

120.ชือ่-สกลุ : นายกฤตพล จินดาย้อย
คณะ/หลกัสตูรวชิา : นิติศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

116.ชือ่-สกลุ : นางสาวสุภัสสรา จันทร์คง
คณะ/หลกัสตูรวชิา : ศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยทักษิณ

125.ชือ่-สกลุ : นางสาวมาลาตี สาริปา
คณะ/หลกัสตูรวชิา : ศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

124.ชือ่-สกลุ : นางสาวปองกานต์ สุขทอง
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

126.ชือ่-สกลุ : นางสาวตฤณศร กงเซ่ง
คณะ/หลกัสตูรวชิา : เศรษฐศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

127.ชือ่-สกลุ : นงสาวพงศ์พะงา นิมิตรถวิล
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

128.ชือ่-สกลุ : นางสาวเพียงตะวัน พงศาปาน
คณะ/หลกัสตูรวชิา : สัตวแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร

ผลการสอบคัดเลอืกเขา้ศึกษาต่อระดับอดุมศกึษา
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6
ปีการศกึษา 2562 (รุ่นที ่23)

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

130.ชือ่-สกลุ : นางสาวณิชา ถิ่นไทย
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิทยาศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

129.ชือ่-สกลุ : นางสาวสุภัสสร ภทัทิยากุล
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิทยาศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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133.ชือ่-สกลุ : นางสาวนภมณี ละอองพันธ์
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิทยาการจัดการ
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

132.ชือ่-สกลุ : นางสาวขนิษฐา พรมนุ่น
คณะ/หลกัสตูรวชิา : แพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

131.ชือ่-สกลุ : นางสาวกัญญาณัฐ พรรณราย
คณะ/หลกัสตูรวชิา : พยาบาลศาสตร์

มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

135.ชือ่-สกลุ : นางสาวนลินรัตน์ เระนุ้ย
คณะ/หลกัสตูรวชิา : ศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยทักษิณ

134.ชือ่-สกลุ : นางสาวนภสร จุนณศักดิ์ศรี
คณะ/หลกัสตูรวชิา : นิติศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

137.ชือ่-สกลุ : นางสาวพัชรมัย ศิริ
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

136.ชือ่-สกลุ : นางสาวนิอามีนิง นิกูโน
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

138.ชือ่-สกลุ : นางสาวพิมพ์มาดา มะอาลา
คณะ/หลกัสตูรวชิา : พยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

139.ชือ่-สกลุ : นางสาวฟาฏมิะฮ์ เจะแม
คณะ/หลกัสตูรวชิา : สหเวชศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

142.ชือ่-สกลุ : นางสาวอารียา เหรียญนุ้ย
คณะ/หลกัสตูรวชิา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ 

141.ชือ่-สกลุ : นางสาวอนรรฆวี อิทร์จันทร์
คณะ/หลกัสตูรวชิา : แพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

140.ชือ่-สกลุ : นางสาววรรษชล เย่ียมสาร
คณะ/หลกัสตูรวชิา : ศิลปกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยั/สถาบนั : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการสอบคัดเลอืกเขา้ศึกษาต่อระดับอดุมศกึษา
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6
ปีการศกึษา 2562 (รุ่นที ่23)

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา



THANK YOU
ขอบคุณ


