ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจาเดือน มกราคม 2559
พิธถี วายพระพร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ถวาย
สัตย์ป ฏิญ าณเพื่อเป็ น ข๎ าราชการ บุ คลากรที่ ดี และพลัง ของแผํน ดิน เนื่ องในวโรกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 5 ธันวาคม 2558 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล

โรงเรียนมัธยม ซุลตาน๊ะ บาฮียะ๊ ห์ มาศึกษาดูงาน
คณะผู๎บริหาร คณะครู และคณะนักเรียน ร.ร.มัธยม ซุลตาน๏ะ บาฮีย๏ะห์ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
มาศึกษาดูงานการบริหารและจัดการสถานศึกษา และคณะนักเรียน รํวมแขํงขันทักษะภาษาอังกฤษ ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558

โรงเรียนเมืองถลางมาศึกษาดูงาน
ผู๎บริหาร และ คณะครู ร.ร.เมืองถลาง จ.ภูเก็ต มาศึกษาดูงานการบริหารและจัดการสถานศึกษา ด๎านการ
บริหารวิชาการ และการบริหารงานบุคคล ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558
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การประชุมผูป้ กครองชัน้ เรียน “Classroom Meeting” ชัน้ ม.1 - 6
“PCCST Excellence Awards Day 2015”
ภาคเรียนที่ 2/2558
ร.ร.จ.ภ.สตูล จัดประชุมผู๎ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) นักเรียนชั้น ม.1-6 ภาคเรียนที่
2/2558 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผู๎แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ให๎เกียรติมอบรางวัลแหํง
ความดีแกํนักเรียน ชั้น ม.1-6 เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-13.00 น.
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รางวัลการแขํงขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ระดับภาคใต๎
ระหวํางวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา
กลุมํ สาระการเรียนรูว๎ ทิ ยาศาสตร์
1) เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับชั้น ม.ต๎น
(ทีม 2 คน) ผลการแขํงขัน เหรียญทองแดง
1. เด็กชายมุอมิน โต๏ะเอียด
ม.3/1
2. เด็กชายมุฮ์มีน มูเก็ม
ม.3/3
 ขอแสดงความยินดีด๎วย 

กลุมํ สาระการเรียนรูส๎ งั คมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
1) การแขํงขันมารยาทไทย ระดับชั้น ม.ต๎น
(ทีม 2 คน) ผลการแขํงขัน เหรียญทอง
1. เด็กชายชินวัฒน์ จันทร์เกตุ
ม.2/1
2. เด็กหญิงอริษา มาลี
ม.2/4
2) การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.ปลาย
(ทีม 2 คน) ผลการแขํงขัน เหรียญเงิน
1. นายพิชเยศ พัชโรภาส
ม.5/2
2. นางสาวณิชารีย์ ธัญญเกษตร
ม.5/6
 ขอแสดงความยินดีด๎วย 

กลุมํ สาระการเรียนรูศ๎ ลิ ปะ
1) การแขํงขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.ปลาย
ผลการแขํงขัน เหรียญทอง
(ตัวแทนแขํงขันระดับชาติ)
นายศิวกร แสงคงทอง
ม.5/6
2) การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น ระดับชั้น ม.ปลาย
ผลการแขํงขัน เหรียญทอง
นางสาวปริยวาท พรหมน้้าด้า
ม.5/4
3) การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.ต๎น
ผลการแขํงขัน เหรียญทองแดง
1. เด็กชายกวินทรัฐ ลัดเลีย
ม.2/5

2. เด็กหญิงณิชา ถิ่นไทย
ม.2/4
3. เด็กชายด้ารงรักษ์ พันธ์ทอง
ม.2/4
4. เด็กชายปัณณธร บุญอินทร์
ม.2/5
3) การขับร๎องเพลงสากล ประเภทหญิง
ระดับชั้น ม.ต๎น ผลการแขํงขัน เหรียญทอง
เด็กหญิงภามินี ด้าละเอียด
ม.2/2
4) การขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้น ม.ปลาย
ผลการแขํงขัน เหรียญเงิน
นางสาวเจตสุภา ศิริพันธุ์
ม.4/2
5) การแขํงขันร้าวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.ต๎น
ผลการแขํงขัน เหรียญทอง
1. เด็กชายจารุพงษ์ ทองใหญํ
ม.3/5
2. เด็กหญิงจุฑาธิป ปุ๋ยพรหม
ม.3/5
3. เด็กหญิงชนมล จีนธาดา
ม.3/4
4. เด็กชายธัญวุฒิ ภุมรี
ม.3/4
5. เด็กชายยุทธนา ทองอินทราช ม.3/2
6. เด็กหญิงรวิสรา นราสฤษฎ์กุล ม.3/5
7. เด็กหญิงศศินิภา ชนะภัย
ม.3/2
8. เด็กชายศุภวิชญ์ สุภาพ
ม.3/5
9. เด็กหญิงเบญญา ภัทรมงคลเขตต์ ม.3/1
10. เด็กชายรุซดี เหมสลาหมาด
ม.3/2
6) การแขํงขันร้าวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.ปลาย
ผลการแขํงขัน เหรียญทอง
1. นางสาวจิรัชญา ศรีชุม
ม.4/1
2. นางสาวชลลดา เรียบร๎อย
ม.4/4
3. นายภานุวัฒน์ วานิวารงค์
ม.4/3
4. นางสาวสมฤทัย เสาะสุวรรณ์ ม.4/3
5. นางสาวสุพิชญา อนรรฆธนะกุล ม.4/5
6. นายอนุวัฒน์ แกสมาน
ม.4/5
7. นายอภิรัก คลายนา
ม.4/2
8. นายอาสวาดี รูปายี
ม.4/4
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6) การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์
ระดับชั้น ม.ต๎น ผลการแขํงขัน เหรียญทอง
1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา วงศ์ฤคเวช
ม.2/4
2. เด็กหญิงชนัญญา สถิตย์โชคธีระกุล ม.2/3
3. เด็กหญิงณัฐนรี พัฒนศิริ
ม.3/3
4. เด็กหญิงภัทรวดี อ้าภา
ม.3/1
5. เด็กหญิงศิริประภา อ้าไพ
ม.2/3
6. เด็กหญิงอะมานะฮ์ ดินกาหมีน ม.2/3
7. เด็กหญิงอโรชา ทองค้า
ม.2/2
8. เด็กหญิงเพ็ญพรรษา ทับเที่ยง
ม.2/2
 ขอแสดงความยินดีด๎วย 

กลุมํ สาระการเรียนรูก๎ ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

2) การแขํงขันการสร๎างเกมสร๎างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)
ผลการแขํงขัน เหรียญทองแดง
1. นางสาวณราภรณ์ เอียดจงดี
ม.5/3
2. นางสาวฮุซนี สันหมุด
ม.5/6
3) การแขํงขันการเขียนโปรแกรมด๎วยภาษา
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)
ผลการแขํงขัน รองชนะเลิศ อันดับ 2
(ตัวแทนแขํงขันระดับชาติ)
1. นางสาวธนพร เรืองหิรัญ
ม.6/1
2. นางสาวฟองชล แซํเลํา
ม.6/1
 ขอแสดงความยินดีด๎วย 

1) การแขํงขันการสร๎างเกมสร๎างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ม.ต๎น (ทีม 2 คน)
ผลการแขํงขัน เหรียญเงิน
1. เด็กชายภทรกร นิจจรัลกุล
ม.2/1
2. เด็กชายจิรัฏฐกร รวิชาติ
ม.2/2

Thailand-Japan Student Science Fair 2015
(TJ-SSF 2015)
นักเรียนชั้น ม. 5 ร.ร.จ.ภ. สตูล จ้านวน 20 คน รํวมงาน Thailand-Japan Student Science
Fair 2015 (TJ-SSF 2015) เมื่อวันที่ 21-25 ธันวาคม 2558 ณ ร.ร.จ.ภ.เพชรบุรี
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