ปที่ 14 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2562
งาน PCCST ACADEMIC FESTIVAL AND SCIENCE FAIR 2018
17-18 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตรจฬุ าภรณราชวิทยาลัย สตูล
160 โรงเรียน จากประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซียและเวียดนาม

PCCST SCIENCE FAIR 2018
ผศ.ดร. นรารักษ หลีสกุล รักษาการแทนผูชวยคณบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ให
เกียรติเปนประธานในพิธีเปดงาน PCCST SCIENCE FAIR
2018 17 มกราคม 2562

การนําเสนอโครงงานของนักเรียนระดับนานาชาติ

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตรจฬุ าภรณราชวิทยาลัย สตูล โรงเรียนวิทยาศาสตร ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
เวียดนาม และ ประเทศอินโดนีเซีย นําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร และคอมพิวเตอร ระดับนานาชาติ เมื่อวันที่
17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุม 20 ป ร.ร.จ.ภ.สตูล
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งาน PCCST ACADEMIC FESTIVAL 2018
18 มกราคม 2562
นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผูวาราชการจังหวัดสตูล ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดงาน PCCST
ACADEMIC FESTIVAL 2018 ณ หอประชุม 20 ป ร.ร.จ.ภ.สตูล และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการทางวิชาการ
8 กลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.30 -11.00 น. ณ
ลานประชาสัมพันธ ร.ร.จ.ภ.สตูล

2

การนําเสนอโครงงานและนิทรรศการของนักเรียน

การแขงขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน

3

ผลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปการศึกษา 2561
ระดับชาติ (ภาคใต) ระหวางวันที่ 8-10 มกราคม 2562

กลุม สาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร
การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ม.1-ม.3
เกียรติบตั รเหรียญทองแดง
 1. เด็กหญิงกลอเรีย อาหมัน
ม.3/1
 2. เด็กหญิงณัฐพร ชูมณี
ม.3/4
 3. เด็กชายธีรธนิน ตุกังหัน
ม.3/3
การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ม.4-ม.6
เกียรติบตั รเขารวม
1. นายนาซีม ลานุย
ม.6/2
2.นางสาวพฤกษา วิเศษสิงห
ม.6/1
3. นายอากิล แวมามะ
ม.6/2
การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science
Show) ม.4-ม.6
เกียรติบตั รเหรียญเงิน
1. นายวรวีย เรืองจันทร
ม.5/3
2. นางสาวนัสญามีย ดําเตะ
ม.6/5
3. นางสาวอมลธีรา สารบัญ
ม.6/5
 ขอแสดงความยินดีดวย 

กลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.1-ม.3
เกียรติบัตรเขารวม
 เด็กหญิงบัซลาอ ศิริพัธนะ
ม.3/4
การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.4-ม.6
เกียรติบัตรเขารวม
 นายศรัณย สุขาเขิน
ม.6/1

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสราง
ทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร ม.1-ม.3
เกียรติบตั รเหรียญทอง
1. เด็กหญิงณนิจพิชญาป รัตนนโชควัฒนา ม.2/3
2. เด็กหญิงณัฐธิดา หวันสมัน
ม.2/3
3. เด็กหญิงพัทธนันท พรหมสุวรรณ
ม.2/3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสราง
ทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร ม.4-ม.6
เกียรติบตั รเหรียญทองแดง
1. นางสาวอโรชา ทองคํา
ม.5/1
2. นางสาววริศรา วงษนอย
ม.5/1
3. นางสาวสิขรินทร แกวกุล
ม.5/1
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการ
ความรูใ นคณิตศาสตรไปประยุกตใช ม.4-ม.6
เกียรติบตั รเหรียญทองแดง
1. นางสาวชญาดา สุวรรณรัตน
ม.4/1
2. นางสาวนัชชา จิตดวงฤทัย
ม.4/1
3. นางสาวนุชนาฏ รักบํารุง
ม.4/1
การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใช
โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
เกียรติบตั รเขารวม
1. นายกานตพงษ คุปตาสา
ม.6/1
2. นายฐปวรรต หมื่นสุวรรณ
ม.4/1
การแขงขันซูโดกุ ม.1-ม.3
เกียรติบตั รเขารวม
เด็กหญิงธีรจุฑา วองภาณุสกุล

ม.2/2

การแขงขันเวทคณิต ม.1-ม.3
เกียรติบตั รเขารวม
เด็กชายเมธา เอกเจริญกุล
ม.3/3
 ขอแสดงความยินดีดวย 
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กลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทย
การแขงขันวรรณกรรมพิจารณ ม.4-ม.6
เกียรติบตั รเหรียญทอง
 นางสาวเกศิณี หลีเส็น
ม.4/3
การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย (คําคมเดิม)
ม.4-ม.6
เกียรติบตั รเหรียญทอง
 นายภูมนัทธ เดนบุรณะ
ม.6/3
 ขอแสดงความยินดีดวย 

กลุม สาระการเรียนรูส งั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตรสนั้ ม.1-ม.3
เกียรติบตั รเหรียญทอง
1. เด็กหญิงณัฐณิชา ปาละสัน
ม.2/4
2. เด็กหญิงปนัดดา พลดวง
ม.2/2
3. เด็กชายธนภูมิ ไชยสวัสดิ์
ม.3/3
4. เด็กชายนูรุดดีน แวนามะ
ม.3/2
5. นายรุดฟาน ไมมะหาด
ม.2/4
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
เกียรติบตั รเหรียญทอง
1. นางสาวภัศราภรณ พุกบุญมี
ม.4/1
2. นายสรัช อั้นเตง
ม.4/1
 ขอแสดงความยินดีดวย 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ม.4-ม.6
เกียรติบตั รเหรียญทองแดง
นางสาวปณิธาน พรหมรัตน
ม.6/3
นางสาวรุงพชรกร โกมลตรี
ม.6/1
 ขอแสดงความยินดีดวย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
เกียรติบตั รเหรียญทอง
นางสาวนูอัยม ดาโอะ
ม.4/5
การแขงขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
เกียรติบตั รเหรียญเงิน
เด็กหญิงธนิษฐา ขานโบ
ม.3/2
 ขอแสดงความยินดีดวย 

กลุม สาระการเรียนรูศ ลิ ปะ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
เกียรติบตั รเหรียญเงิน
1. เด็กชายธนพัฒน จุฑามณี
ม.3/5
2. เด็กชายภูเบศ เดชนครินทร
ม.3/5
3. นายยุทธนา ฉัตรชัย
ม.3/5
4. เด็กชายยุทธพิชัย เยี่ยงยุทธพิชัย ม.3/2
5. เด็กชายวัชรนล จริงจิตร
ม.3/3
6. นายอนันตกานต ขาวเผือก
ม.3/1
การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
เกียรติบตั รเหรียญทอง
 เด็กชายปรัชญ สุทธิ์นวล
ม.1/1
การแขงขันรําวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
เกียรติบตั รเหรียญทอง
1. เด็กชายกรินทร สิกขฤทธิ์
ม.2/3
2. เด็กหญิงกัณฐิกา ทศานนท
ม.2/1
3. เด็กหญิงจตุรพร เชื้อวงศ
ม.1/1
4. เด็กชายธีรธนัตถ นิลพันธ
ม.2/1
5. เด็กหญิงผากพันธุ รังสีสวาง
ม.2/1
6. เด็กชายพัชรพล แซหลิน
ม.2/1
7. เด็กหญิงพิณวดี รัตนกาญจน
ม.2/1
8. เด็กหญิงวริศรา บุปผามาศ
ม.1/2
9. เด็กชายศุภวิชญ เพ็ชรรัตน
ม.2/5
10. เด็กชายสิรวิชญ สุทธิพงศ
ม.2/4
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การแขงขันรําวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
เกียรติบตั รเหรียญทอง
1. นางสาวกัญญาณัฐ พลายชุม
2. นางสาวจิรภิญญา บุญเตี่ยว
3. นางสาวณัฐกมล ไชยมั่น
4. นางสาวดาราพรรณ โชติพันธ
5. นายปยพงศ หนูมอ
6. นายพีรวิชญ พราหมณนาค
7. นายฟานีล นนทรี
8. นางสาวศิรประภา จิวานิจ
9. นายอภิรัก คลายนา
10. นายอารีฟน หมาดสตูล

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

การแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค ม.4-ม.6
เกียรติบตั รเหรียญเงิน
1. นางสาวกัญญาณัฐ พลายชุม
ม.4/4
2. นางสาวจรินทร หยีมะเหร็ม
ม.4/1
3. นางสาวจิรภิญญา บุญเตี่ยว
ม.4/3
4. นางสาวณัฐกมล ไชยมั่น
ม.4/5
5. นางสาวดาราพรรณ โชติพันธ
ม.4/3
6. นางสาวดาริญญา ใจแปง
ม.4/4
7. นายถุงทอง ทิมเปย
ม.4/5
8. นางสาวนราสร เกษมสถิตยวงศ
ม.4/3
9. นางสาวศศิฌา สาดีน
ม.4/4
10. นางสาวศิรประภา จิวานิจ
ม.4/6
11. นางสาวสุตาภัทร อินทรสุวรรณ ม.4/5
12. นางสาวอภิชญา ดํารงรักษ
ม.4/6
13. นางสาวอรัชพร วารีคาม
ม.4/2
14. นางสาวจิณหจุฑา วงศฤคเวช
ม.5/3
 ขอแสดงความยินดีดวย 

กลุม สาระการเรียนรูก ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
การแขงขันการสรางการตนู แอนิเมชัน่
(2D Animation) ม.1-ม.3
เกียรติบตั รเขารวม
1. เด็กหญิงบัณฑิตา มีเสน
ม.3/2
2. เด็กหญิงสิริภักดิ์ มาวงศ
ม.2/2
การแขงขันการสราง Motion Info graphic
ม.4-ม.6 เกียรติบตั รเหรียญทอง
1. นางสาวชญาดา ชาวสวน
ม.4/3
2. นายปรัชญ อับดุลเลาะ
ม.4/3
การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Text
Editor ม.1-ม.3
เกียรติบตั รเขารวม
1. เด็กชายกรวิทย กอหลัง
ม.2/4
2. เด็กชายกษิดิ์เดช สุทธิพัฒนอนันต ม.3/1
การแขงขันการสราง Web Applications ม.4-ม.6
เกียรติบตั รเขารวม
1. นางสาวนภัสสร รัตนสุวรรณ
ม.4/4
2. นางสาวนัสรียา ทิพยานนท
ม.6/1
การแขงขันการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร
ม.4-ม.6
เกียรติบตั รเหรียญทอง
1. นายบุคอรีย หมาดทิ้ง
ม.5/6
2. นายภทรกร นิจจรัลกุล
ม.5/3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร
ม.1-ม.3
เกียรติบตั รเหรียญทองแดง
1. เด็กชายกฤติน คุณอารี
ม.3/1
2. เด็กหญิงจอมขวัญ ภมรานนท
ม.3/4
3. เด็กหญิงชนกานต เกษมปติ
ม.3/4
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร
ม.4-ม.6
เกียรติบตั รเหรียญทอง
1. นางสาวชญานิศ สงแสง
ม.5/2
2. นางสาวนุรอามาลี แวมิ
ม.5/2
3. นายวิลดาน หลงลูวา
ม.5/2
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การแขงขันหุน ยนตระดับพืน้ ฐาน ม.1-ม.3
เกียรติบตั รเหรียญทอง
1. เด็กชายประภวิษณ อิศโร
ม.2/4
2. เด็กชายภัทรพล กุลมาตย
ม.2/4
3. เด็กชายอะหหมัด ศรประดิษฐ
ม.2/1
การแขงขันหุน ยนตระดับพืน้ ฐาน ม.4-ม.6
เกียรติบตั รเหรียญทอง
1. นายกฤษฎา มาศภูมิ
ม.6/5
2. นายชัยวัฒน เตงเฉี้ยง
ม.6/1
3. นายนิพพิชญ คงพรหม
ม.6/5
การแขงขันหุน ยนตระดับกลาง ม.1-ม.3
เกียรติบตั รเหรียญทองแดง
1. เด็กชายนพดล มณีโชติ
ม.3/4
2. เด็กชายปฏิภาณ รามวงศ
ม.2/2
3. เด็กชายปยวัฒน เทพษร
ม.3/1
การแขงขันหุน ยนตระดับกลาง ม.4-ม.6
เกียรติบตั รเหรียญเงิน
1. นายปฏิญญา จงสุภางคพันธ
ม.5/4
2. นายศุภณัฐ ศรีขิริยะกุล
ม.5/6
3. นายอิฟฟาฮาน สุขสุวรรณ
ม.4/3
การแขงขันหุน ยนตระดับสูง ม.1-ม.3
เกียรติบตั รเหรียญทอง
1. เด็กชายนพรุจ คงแกว
2. เด็กชายภูวินท โพธิเ์ งิน
3. เด็กชายวุฒิภัทร อินทรทองคํา

ม.2/1
ม.2/3
ม.3/2

การแขงขันหุน ยนตผสม ม.1-ม.3
เกียรติบตั รเหรียญทองแดง
1. เด็กชายปรัชญ สุทธิ์นวล
2. เด็กชายพฤกษ วั่นซวน
3. เด็กชายอุดมศักดิ์ แซเอียบ

ม.1/1
ม.1/1
ม.1/2

การแขงขันหุน ยนตผสม ม.4-ม.6
เกียรติบตั รเหรียญเงิน
1. นายจตุพร วัฒนสิน
ม.6/5
2. นายสุรสีห มุณีรัตน
ม.4/2
3. นายเตชทัต คําอุดม
ม.4/2
 ขอแสดงความยินดีดวย 

กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
การประกวดยุวบรรณารักษสง เสริมการอาน ม.1-ม.3
เกียรติบตั รเหรียญเงิน
1. เด็กชายนรวิชญ มาลีวดั
ม.2/3
2. เด็กหญิงนัสรีน แดงคง
ม.2/3
3. เด็กหญิงวัชรากร จันทรกุล
ม.1/4
การประกวดยุวบรรณารักษสง เสริมการอาน ม.4-ม.6
เกียรติบตั รเหรียญทอง
1. นางสาวรชนิชล ยังพลขันธ
ม.4/2
2. นางสาวอพินญา คงคาเพชร
ม.4/6
3. นางสาวโซเฟย วาเตะ
ม.4/6
 ขอแสดงความยินดีดวย 
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