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Editor’s talk

“สาร จ.ภ.สตูล” ฉบับปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ ได้ออกสู่
สายตาท่าน พร้อมกับความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในโรงเรียนมากมาย ฉบับ
นี้จึงมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนเช่นเคย ล้วนเป็นเรื่องราวและ 
ภาพแห่งความส าเร็จซึ่งเ กิดขึ้นด้วยพลังใจที่ เข้มแข็งของทุกคน
“จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล” ขอเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความดีงาม
และความส าเร็จออกสู่สาธารณชน

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนข้อมูล
และรูปภาพ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นน้ีต่อไป
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นายอภิรัก คลายนา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2561

นักเรียนรางวัลพระราชทาน
ปี 2561

เด็กหญิงอญัญารัตน์ สุจริต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2561

นักเรียนทุนเยาวชน AFS 
และทุนต่างประเทศ

ล ำดบั

ที่
ชือ่-สกุล ประเทศ

1. นายนูรอัซรีย์ วันอารยวงศ์ ญ่ีปุ่น (2562)

2. นายธีรพัฒน์ ช านาญคราด ญ่ีปุ่น (2562)

3. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสาย ญ่ีปุ่น (2562)

4. นางสาวสุไรยา ระมะลี ญ่ีปุ่น (2562)

5. นางสาวณัฐวศา อรุณฤกษ์ ญ่ีปุ่น (2562)

6. นางสาวสุนิตา สมันตรัฐ ญ่ีปุ่น (2562)

7. นางสาวฟิตดาว หีมปอง สหรัฐอเมริกา (2562-2563)

8. นายพีรณัฐ ศรีปาน เยอรมนี (2562-2563)

9. นางสาววอภิชญา ด ารงค์รักษ์ อาร์เจนตินา (2562-2563)

10. นางสาวณัฐวิชญา ชอบงาม สหรัฐอเมริกา (2562-2563)

11. นางสาวทักษิณี ลาเตะ ญ่ีปุ่น (2562)

12. นางสาวปาริฉัตร เศียรอินทร์ ญ่ีปุ่น (2562)

13. นางสาวเบญจภรณ์ ชาญประเสริฐกุล ญ่ีปุ่น (2562)



รางวัลโอลิมปิกระดับชาติ
แข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

นายภทรกร นิจจรัลกุล ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการ

ร ะ ดั บ ช า ติ  ค รั้ ง ที่  15 ณ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า โ ด ย เ ป็ น ตั ว แ ทน โ ร ง เ รี ย น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี และได้รับรางวัลคะแนน
สูงสุดในระดับภาคใต้

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้
เป็นตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี   เ พ่ือเข้ า ร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก
ระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เม่ือวันที่ 4-7 มิถุนายน 
2562

1. นางสาวนภัสสร รัตนสุวรรณ  ชั้น ม.5/4
2. นายวิลดาน  หลงลูวา ชั้น ม.6/2
3. นายภทรกร นิจจรัลกุล         ชั้น ม.6/3

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 
สตูล ได้เป็นตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือเข้า
ร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ณ โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 6-10 เมษายน 2562

1.นายธีรพัฒน์ ช านาญคราดชั้น     ม.6/4

นักเรียนท่ีเป็นตัวแทนศูนย์เพ่ือเข้าร่วมแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ 2562



บรรยากาศการเข้าค่ายของนักเรียนค่ายโอลิมปิกวิชา0การ ค่าย 1 
ทั้งคอมพิวเตอร์และฟิสิกส์ ได้จัดค่ายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เมื่อวันที่ 2-17 ตุลาคม 2562



การแข่งขันน าเสนอโครงงานระดับนานาชาติในงาน
International Science and Invention Fair 2019

ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2562 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เข้า
ร่วมการแข่งขันน าเสนอโครงงานระดับนานาชาติในงาน 
International Science and Invention Fair 2019 ระหว่างวันท่ี 
21-25 มิถุนายน 2562 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี
ประเทศเข้าร่วมงานท้ังหมด 10 ประเทศ จ านวน 156 โครงงาน ใน 16
สาขาวิชา โดยทางโรงเรียนได้ส่งโครงงานเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 2
สาขาวิชา ดังน้ี



การน าเสนอโครงงานวทิยาศาสตรร์ะดบันานาชาต ิณ ประเทศสงิคโปร์

นักเรียนได้น าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ Global Link Singapore 2019 ณ 
มหาวิทยาลัยหนานหยาง (Nanyang Technological University) 
ประเทศสิงคโปร์ เม่ือวันท่ี 25 - 29 กรกาาคม 2562  

การน าเสนอแบบโปสเตอร ์
(Poster Presentations)

Game for Visually Impaired People

(เกมผู้พิการทางสายตา)

รางวัลทีไ่ดร้ับ รองชนะเลิศอันดับ 1 (2nd Prize)

นายวิลดาน หลงลูวา         ม.6/2

นางสาวสมิตานนั ตาเดอิน  ม.6/2

นายภทรกร นิจจรัลกุล      ม.6/3 

การน าเสนอแบบปากเปลา่
(Oral Presentations)

Preparation of Shape Memory Polymers for 
Elastomeric Splint

รางวัลทีไ่ดร้ับ ได้รับการคัดเลือกน าเสนอบนเวทีใหญ่

นายธรรมนูญ คงสุวรรณ ม.6/4

นายพิทักษ์พล กล่อมพล     ม.6/4

นายพีรดนย์ แดงนุ้ย          ม.6/4



วันที่ 8 - 12 กรกาาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
เข้าร่วมการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นานาชาติ ในงาน International Young Scientists 
Innovation Exhibition 2019 (IYSIE2019) 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้รับรางวัล ดังน้ี

@ โครงงานสาขา life science รางวัลเหรียญทอง special award

@ โครงงานสาขา engineering and physics รางวัลเหรียญทองแดง

@ โครงงานสาขา computer science and mathematics รางวัลเหรียญทองแดง

@ โครงงานสาขา environment science รางวัลเหรียญทองแดง

วันที่ 2 สิงหาคม 2562นักเรียน ร.ร.จภ.สตูล เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากาหมายเนื่องในวันรพี 2562 ณ 
สตาร์รินทร์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล โดย ส านักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติ
บัตรและโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และเป็นตัวแทนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค
ต่อไป

การน าเสนอโครงงานวทิยาศาสตรร์ะดบันานาชาต ิณ ประเทศสงิคโปร์



โครงการแลกเปลีย่น SAKURA Science
โครงการแลกเปลี่ยน SAKURA Science ณ โรงเรียน Furukawa Reimei Junior and Senior High School 

ประเทศญี่ปุ่น โดยมีรายชื่อคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม “การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ Furukawa ประเทศญี่ปุ่น” ระหว่างวันที่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น ดังน้ี 

➢ นางคนึงนิตย์  ไชยมณี ครู
➢ นายเชิดศักด์ิ  หยีหรีม ครู
➢ นายธีรพัฒน์ ช านาญคราด ม.5/4
➢ น.ส. หนึ่งฤทัย  ศรีสาย ม.5/4
➢ น.ส. สุไรยา  ระมะลี ม.5/4
➢ น.ส. ณัฐวศา อรุณฤกษ์ ม.5/4
➢ น.ส. สุนติา  สมันตรัฐ’ ม.5/4
➢ นายนูรอซัรีย์ วันอารยวงศ์ ม.5/5



โครงการแลกเปล่ียน SAKURA Exchange in Science 
ณ มหาวิทยาลัย Oita ประเทศญี่ปุ่น 

ระหว่างวันท่ี 4 - 10 พฤศจิกายน 2562 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทักษิณี  ลาเตะ นักเรียนชั้น ม. 5/5 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น SAKURA 
Exchange in Science ณ มหาวิทยาลัย Oita ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันท่ี 4 - 10 พฤศจิกายน 2562 เป็นการ
เสริมทักษะและประสบการณ์ชีวิตให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและการเรียนรู้ต่าง ๆ ของประเทศ
ญี่ปุ่น



โครงการทนุการศกึษาตอ่ส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลัยไปศกึษาตอ่ ณ 
National Institue of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุน่ รุ่นที่ 2

เด็กหญิงอัญรัตน์ สุจริต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
เดินทางไปรับทุนรัฐบาลไทยในโครงการทุนการศึกษาต่อส าหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ณ 
National Institue of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 2 ในการศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมศาสตร์เป็นเวลา 7 ปี
จนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือกลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

นายเดชาธร ชูชื่น นักเรยีนชัน้มธยมศกึษาปทีี ่3
โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลัย สตูล

นายเดชาธร  ชูชื่น   เป็น ผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อส าหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ประจ าปีการศึกษา 2562

นายเดชาธร ชูชื่น ได้เลือก สถาบัน อะคาชิ โคเซน (AKASHI KOSEN) เพ่ือเข้าศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี รวม
ระยะเวลา 7 ปี 



นายภทรกร นิจจรลักลุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้รับคัดเลือกให้รับ ทุนระยะยาวจนถึงระดับปริญญาเอก
ของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็กและเยาวชน  Junior Science 

Talent Project (JSTP) ระดับมธัยมศึกษาตอนต้นและมธัยมศกึษาตอนปลาย-ปริญญาตรี รุ่นที่ 21 
ประจ าป ี2561

การน าเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์  คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวทิยาลยั (กลุ่มภาคใต)้  ครั้งที่ 3  ประจ าป ี 2562

The 3rd PCSHS Science Math and Technology Symposium 2019
ระหว่างวนัที ่7-9 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวทิยาศาสตร์จฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรัง



นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (Merit) ระดับเอเชีย
แปซิฟิก การประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นระดับเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific ICT Alliance Awards 2019 (APICTA 
2019)ในหัวข้อโครงงาน “Game for Visually Impaired People” ณ เมืองฮาลอง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ได้แก่ 

นายวิลดาน หลงลูวา   
นายภทรกร นิจจรัลกุล 
นายภัทรชนม์ พรมค าซาว
ครูผู้ควบคุม นายวิชัย บัวเนี่ยว

“PCCST Excellence Awards Day 2018”

ร.ร.จ.ภ.สตูล จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) นกัเรียน
ชั้น ม.1-6 ภาคเรียนที ่2/2561 โดยม ี นายดาลนั  นุงอาหล ี  ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็น
ประธานพิธีเปิดการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้แทนคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ให้เกียรติมอบรางวลัแหง่ความดแีก ่นักเรยีน ครูและบคุลากร เมื่อวันอาทิตย์ 
ท่ี 16 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-13.00 น.



ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2561

เมื่อวันท่ี 1-7 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย สตูล ศึกษาดูงานภาคกลาง ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ณ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ชลบุรี 



งาน PCCST ACADEMIC FESTIVAL AND SCIENCE  FAIR  2018

17-18 มกราคม 2562 ณ โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู

160 โรงเรยีน จากประเทศไทย มาเลเซยี อินโดนเีซยีและเวยีดนาม

ผศ.ดร. นรารกัษ ์หลีสกลุ  รกัษาการแทนผูช่้วยคณบดี
ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ ์คณะวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ใหเ้กียรติเป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน PCCST SCIENCE FAIR 
2018 17 มกราคม 2562

PCCST SCIENCE FAIR 2018



วันที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2562 เวลา 14.00 - 17.00 น. งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้จัดนิทรรศการงาน 
"เปิดโลกชุมนุม" ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยท่านรองผูอ้  านวยการ
โรงเ รียน นายสมพร ทิศ เ มือง ให้ เ กี ยร ติก ล่ าว เ ปิดงานนิทรรศการงาน 
"เปิดโลกชุมนุม" เพื่อให้ชุมนุมต่างๆได้มีโอกาสแสดงผลงานทางวิชาการและเป็น
บทสรุปรวบยอดทางการศึกษา ตลอดท้ังปีการศึกษา รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้แสดงความสามารถ นับว่าเป็นโครงการท่ีส่งเสริมทักษะนอกห้องเรียนให้กับ
นักเรียนเป็นอย่างดี

นิทรรศการงาน "เปดิโลกชมุนมุ" 
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา2561
ณเวทวีิทยาศาสตร์ร.ร.จภ.สตูล



โครงการแลกเปลีย่น SAKURA Science 

โครงการแลกเปล่ียน SAKURA Science ณ โรงเรียน Furukawa Reimei Junior 
and Senior High School ประเทศญ่ีปุ่น โดยมีรายช่ือคณะครูและนกัเรียนท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม “การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกบัโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Furukawa
ประเทศญ่ีปุ่น” ระหว่างวนัท่ี 21 - 28 กุมภาพนัธ์ 2562 ณ ประเทศญ่ีปุ่น ดงัน้ี 

นางคนึงนิตย ์ ไชยมณี ครู
นายเชิดศกัดิ ์ หยีหรีม ครู
นายธีรพฒันน์ ช านาญคราด ม.5/4
น.ส. หนึ่งฤทยั  ศรีสาย ม.5/4
น.ส. สไุรยา  ระมะลี ม.5/4
น.ส. ณฐัวศา อรุณฤกษ์ ม.5/4
น.ส. สนุิตา  สมนัตรฐั’ ม.5/4
นายนรูอซัรีย์ วนัอารยวงศ์ ม.5/5ภาพกจิกรรมตา่งๆ 


