
 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

   
 
 
 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 29 คน 
 

1.เด็กชาย นาบีล อมฤตบุตร ม.2/1 16.นายฮาริซ วารีรัตน ์ ม.4/4 
2.นายจิรภัทร ตระการกิจนุกูล ม.4/1 17.นายเมธาสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ ม.4/4 
3.นางสาวตัสนีม มู่เก็ม ม.4/1 18.นางสาวศิรประภา จิวานิจ ม.4/6 
4.นางสาวกานต์พิชชา กุลโรจนสิริ ม.4/1 19.นายนิธิพฒัน์ สุวนิช ม.5/1 
5.นางสาวฮุสนา อุเจ๊ะ ม.4/1 20.นายภัทรชนม์ พรมค าซาว ม.5/1 
6.นายสรัช อั้นเต้ง ม.4/1 21.นางสาววริศรา บุญเต่ียว ม.5/1 
7.นางสาวณัฐธิชา นุ้ยไฉน ม.4/1 22.นายชินวัฒน์ จันทร์เกตุ ม.5/1 
8.นางสาวกมลชนก เรืองอร่าม ม.4/1 23.นางสาวสิริวรรณ ทองเมือง ม.5/1 
9.นางสาวนูรซูฮาดา แวสะมะแอ ม.4/1 24.นายศศิกร ทุมพร ม.5/1 
10.นางสาวโชโกะ โยธี ม.4/1 25.นายชาญกิจ พรหมรัตน์ ม.5/1 
11.นางสาวโขมพัสตร์ วิริยะสุข ม.4/1 26.นายฟารฮาน  หมีดเส็น ม.5/2 
12.นางสาวนุชนาฏ รักบ ารุง ม.4/1 27.นายพิทักษ์พล กล่อมพล ม.5/4 
13.นายชัชพิมุข หมาดเท่ง ม.4/3 28.นางสาวณภัทรชา ปังหลีเส็น ม.5/5 
14.นางสาวนภสร เกษมสถิตย์วงศ์ ม.4/3 29.นายนูรอัซรี่ย์ วนัอารายวงศ์ ม.5/5 
15.นางสาวอภิชญา ทองค า ม.4/4   

 
 

สาขาวิชาฟิสิกส ์5 คน 
 

1.นายปฏิยุทธ์ หวังทอง ม.4/5 4.นางสาวปาริมา ท้ิงปากถ้ า ม.5/4 
2.นางสาวชนัญชิดา ปานพันธุ์ ม.5/2 5.นางสาวอารียา เหรียญนุ้ย ม.5/6 
3.นางสาวอัสรีนา ภักด ี ม.5/2     

 

สาขาวิชาเคมี 5 คน 
 

1.นางสาวยลรดี จุลานนท์ ม.4/4 4.นายธรรมนญู คงสุวรรณ ม.5/4 
2.นางสาวขนิษฐา สาล่าห์ ม.5/1 5.นายภารดี อรัญภาค ม.5/4 
3.นายพีรดนย์ แดงนุ้ย ม.5/4   

 
 

 
 
 
 

ค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจ าปี 2561 
นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จ านวน 81 คน ผ่านการ

คัดเลือกเพื่อเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษา ครั้งที่ 19 ค่าย 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวน 7 สาขาวิชา ดังนี้ 
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สาขาชีววิทยา 14 คน 
1.นายพีรพล มะโนภักดิ ์ ม.4/4 8.นางสาวธนพร อินยอด ม.5/2 
2.นางสาวปุณษร พัฒนปรีชาเสถียร ม.4/4 9.นางสาวฟานีตา ยีสาอุ ม.5/3 
3.นายศิวกร แก้วประทุม ม.5/1 10.นายธีรพัฒน์ ช านาญคราด ม.5/4 
4.นายชาญยุทธ พุ่มแสง ม.5/1 11.นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสาย ม.5/4 
5.นางสาวสิขรินทร์ แก้วกุล ม.5/1 12.นางสาวนันท์ภัส ยอดแก้ว ม.5/4 
6.นางสาววริศรา วงษ์น้อย ม.5/1 13.นางสาวสุไรยา ระมะลี ม.5/4 
7.นายอับดุลมุมิน จิสวัสด์ิ ม.5/1 14.นางสาวอริษา มาลี ม.5/5 

 
สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น 10 คน 

 

1.เด็กชายอิรฟาน  ปาทาน ม.1/3 6.เด็กชายวงศธร จรัสวิโรจน์ ม.2/2 
2.เด็กชายเดชาธร ชูช่ืน ม.2/1 7.เด็กหญิงณนิจพิชญาป์ รัตนน์โชควัฒนา ม.2/3 
3.เด็กหญิงนุชนีย์ บิสนุม ม.2/1 8.เด็กชายนรวิชญ์ มาลีวัด ม.2/3 
4.เด็กชายพัชรพล แซ่หลิน ม.2/1 9.เด็กชายณัฐสิทธิ์ หนูเกือ้ ม.3/1 
5.เด็กชายวีรภัทร อดิศักดิ์ภิรมย์ ม.2/1 10.เด็กหญิงณัฐพร ชูมณี ม.3/4 

 
 

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย 3 คน 
 

1.นายฐปวรรฒ หมื่นสุวรรณ ม.4/1 3.นางสาวธัญพิชชา พลพงษา ม.4/4 
2.นางสาวดาราพรรณ โชติพันธ์ ม.4/3   

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 15 คน 
 

1.เด็กชายปานระพี ปานด า ม.2/1 9.นางสาวพิยดา พลอยแสงโชติ ม.4/4 
2.เด็กหญิงอัญรัตน์ สุจริต ม.3/1 10.นางสาวนภัสสร รัตนสุวรรณ ม.4/4 
3.เด็กชายยุทธพิชัย เย่ียงยุทธพิชัย ม.3/2 11.นายอารีฟีน หมาดสตูล ม.4/5 
4.เด็กหญิงบัซลาอ์ ศิริพัธนะ ม.3/4 12.นายวิลดาน หลงลูวา ม.5/2 
5.นายณัฐภูมินทร์ มาลินี ม.4/1 13.นายภทรกร นิจจรัลกุล ม.5/3 
6.นางสาวบัซลาอ์ หยีราเหม ม.4/1 14.นางสาวณภัทรชา ปังหลีเส็น ม.5/5 
7.นางสาวพันธิสา ปานแขวง ม.4/1 15.นางสาวนลินรัตน์ เระนุ้ย ม.5/6 
8.นางสาวโชโกะ โยธี ม.4/1   

 
 
 

 
 
 
 


