ปีที่ 12 ฉบับที่ 10 ประจาเดือน ตุลาคม 2560
ค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจาปี 2560
นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จานวน 74 คน ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมอบรม
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 18 ค่าย 1 ประจาปี
พ.ศ. 2560 จานวน 7 สาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 24 คน
1.เด็กหญิงตัสนีม มู่เก็ม
2.นางสาวฮุสนา อุเจ๊ะ
3.นายนิธิพัฒน์ สุวนิช
4.นายชินวัฒน์ จันทร์เกตุ
5.นางสาวฟาติน ศรประดิษฐ์
6.นางสาวภามินี ดาละเอียด
7.นางสาวสิริวรรณ ทองเมือง
8.นายพิทักษ์พล กล่อมพล
9.นางสาวณภัทรชา ปังหลีเส็น
10.นายกานตพงศ์ คุปตาสา
11.นายศรัณย์ สุขาเขิน
12.นางสาวพฤกษา วิเศษสิงห์

ม.3/1
ม.3/3
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/4
ม.4/5
ม.5/1
ม.5/1
ม.5/1

13.นายมุอมิน โต๊ะเอียด
14.นายปุญญพัฒน์ พิธกิจ
15.นายชลันธร ยาฮังเกียคาน
16.นายกิตติพัฒน์ กระจ่างลิขิต
17.นายคีตภัทร ยี่สาคร
18.นางสาวหทัยชนก เสมอหน้า
19.นายรุสลาม ดาแลหมัน
20.นางสาวฐิติชญา แซ่จง
21.เด็กหญิงบัซลาอ์ หยีราเหม
22.นายอิฟฟาน เกปัน
23.นางสาวณิชารีย์ ศรีสุข
24.นางสาววรรษมน ชูเผือก

ม.5/2
ม.5/2
ม.5/3
ม.5/3
ม.5/4
ม.5/5
ม.5/6
ม.5/6
ม.3/1(สารอง)
ม.4/1(สารอง)
ม.5/1(สารอง)
ม.5/1(สารอง)

สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 คน
1.นางสาวสิขรินทร์ แก้วกุล
2.นายบุคอรี กาหลง
3.นางสาวตฤณศร กงเซ่ง
4.นายชัยวัฒน์ เต้งเฉี้ยง
5.นายสิรวิชญ์ แก้วช่วย

ม.4/1
ม.4/3
ม.4/6
ม.5/1
ม.5/1

6.นายธณพัสร์ ชูนาคา
7.นางสาวปัณณพร เทพษร
8.นางสาวปณิธาน พรหมรัตน์
9.นายศิวกร แก้วประทุม
10.นางสาวมาลาตี สาลิปา

ม.5/2
ม.5/2
ม.5/3
ม.4/1(สารอง)
ม.4/6(สารอง)

สาขาเคมี 4 คน
1.นายนิธิพัฒน์ สุวนิช
2.นางสาวภามินี ดาละเอียด

ม.4/1
ม.4/1

3.นายธรรมนูญ คงสุวรรณ
4.นางสาวเมษยาภรณ์ เอียดแก้ว

ม.4/4
ม.5/2(สารอง)
1

สาขาชีววิทยา 8 คน
1.นายธีรพัฒน์ ชานาญคราด
2.นายนาซีม ล่านุ้ย
3.นางสาวรินรดา คงคุณ
4.นางสาวญามีรา บิลหมาด

ม.4/4
ม.5/2
ม.5/2
ม.6/1

5.นางสาวภคพร ปริชาตินนท์
6.นายณัฐภัทร เพ็ชรรัตน์
7.นายฐาปกรณ์ มเหษี
8.นายอับดุลมุมิน จิสวัสดิ์

ม.6/1
ม.6/5
ม.6/5
ม.4/1 (สารอง)

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น 12 คน
1.เด็กชายเดชาธร ชูชื่น
2.เด็กชายวีรภัทร อดิศักดิ์ภิรมย์
3.เด็กหญิงอัญรัตน์ สุจริต
4.เด็กหญิงฟิตดาว หีมปอง
5.เด็กหญิงณัฐพร ชูมณี
6.เด็กหญิงกันติชา แก้วทอง

ม.1/1
ม.1/1
ม.2/1
ม.2/3
ม.2/4
ม.2/4

7.นายฟานีล นนทรีย์
8.เด็กชายฐปวรรฒ หมื่นสุวรรณ
9.เด็กชายพีรพล มะโนภักดิ์
10.เด็กหญิงกัญญาณัฐ พลายชุม
11.เด็กหญิงธัญพิชชา พลพงษา
12.เด็กหญิงดาราพรรณ โชติพันธ์

ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/4

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย 1 คน
1.นายอากิล แวมามะ

ม.5/2

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 15 คน
1.เด็กชายกฤติน คุณอารี
2. เด็กหญิงนภัสสร รัตนสุวรรณ
3.เด็กหญิงกานต์สนิ ี เจนกุลประสูตร

4.นายภทรกร นิจจรัลกุล
5.นางสาวพิชามญชุ์ หวังเจริญมณี
6.นายบุคอรีย์ หมาดทิ้ง
7.นายศุภณัฐ ขจรเจริญกุล
8.นางสาวนัสรียา ทิพยานนท์

ม.2/1
ม.3/1
ม.3/3
ม.4/3
ม.4/3
ม.4/6
ม.5/1
ม.5/1

9.นางสาวเจนจิรา ลีลาภัทรพันธ์
10.นางสาววรันธร ช่วยศรีนวล
11.นายปฤษฎางค์ ปานศิริ
12.นายสยามรัฐ แววเพ็ชร
13.นางสาวสรัลพร ทองบุญ
14.นายไตรแมน เพิ่มหรรษา
15.นางสาวอัญชลีพร คาคง

ม.5/1
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3
ม.5/4
ม.5/6
ม.5/3(สารอง)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 และการพัฒนาต่อยอดในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ร.ร.จ.ภ.สตูล (รอง ผอ. ผช.ผอ. ผู้แทนครู ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และหัวหน้างาน) พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ร.ร.จ.ภ.สตูล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านในรอบ ภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2560 และการพั ฒ นาต่ อ ยอดในภาคเรี ย นที่ 2
ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2560
2

