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การนำเสนอโครงงานนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1  

ปีการศึกษา 2564 The 1st PCSHS Science Symposium 2021 

ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขาฟิสิกส์ และดาราศาสตร ์

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
ชื่อโครงงาน Smart Wheelchair 
1. นางสาวปุณยวรี์ เกื้อมณ ี ม. 6/3 
2. นางสาวนัสรีน เซ็ง ม. 6/3 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวผาณิดา แลหมัน 
สาขาฟิสิกส์ และดาราศาสตร ์

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

ชื่อโครงงาน เครื่องตรวจวัดระดับน้ำท่วมบนท้องถนนโดยใช้ระบบการ
แจ้งเตือนอัตโนมัติด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์ 
1. นายปราเมศ ฉิมเกื้อ ม. 6/6 
2. นายธราธร รกัสกุล ม. 6/4 
3. นายริฟฮาน ดือราแม ม. 6/4 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางเขมิกา ทองส ี
สาขาเคมี 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

ชื่อโครงงาน หมอนรองหลังป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม 
1. นางสาวสริิภักดิ ์มาวงศ์ ม. 6/5 
2. นางสาวฟาติน มะมิง ม. 6/5 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางมลิวัลย์ ปาณะศร ี
อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: ผศ.ดร. นิธินาถ แซ่ตั๋ง 
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ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขาเคมี 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 

ชื่อโครงงาน แผ่นรักษาแผลจากไคโตซานและPVA ที่มีส่วนผสมของสารสกัด
ใบกะเม็งและต้นหัสคุณสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

1. นายธัชกร เที่ยงบุญกุล ม. 6/4 
2. นายวิชชา เลี้ยงกิจพพิัฒน์ ม. 6/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายสาธติ  บัวดำ 
อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: ผศ.ดร. ชติชไม โอวาทฬารพร 
สาขาวัสดุศาสตร ์

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

ชื่อโครงงาน วัสดุดูดซับเสียงจากยางพาราผสมกากกาแฟ 
1. นางสาวฟารีญา เหมมา ม. 6/4 
2. นางสาวนิสิตา นิกูโน ม. 6/4 
3. นายธีรธ์นิน ตุกังหัน ม. 6/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางศรินยา สวาหลัง 
อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: ผศ.ดร. นิธินาถ แซ่ตั๋ง 
สาขาวัสดุศาสตร ์

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

ชื่อโครงงาน วัสดุป้องกันกล้ามเน้ือหดเกร็งและรองรับแรงกระเเทกเนื่องจาก
การหกล้มจากน้ำยางพารา 

1. นายวุฒิภัทร อินทร์ทองคำ ม. 6/3 
2. นายวิชญ์พล เหล่าวิวัฒนเ์กษม ม. 6/3 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางศรินยา สวาหลัง 
อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: ผศ.ดร.นิธินาถ  แซ่ตั้ง 
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ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขาชีววิทยา 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

ชื่อโครงงาน การศึกษาประสิทธิภาพในการย้อมเซลล์พืชด้วย  สีสกัด
ธรรมชาติจากพืชกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่พบในท้องถิ่น 

1. นางสาวนรกมล หอพัฒนาวุฒิวงศ ์ ม. 6/2 
2. นางสาวพิชชาภา ด้วงสดุ ม. 6/2 
3. นางสาวมณรีัตน์ หนูขำ ม. 6/3 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางคนึงนิตย์ ไชยมณ ี
อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร 
สาขาชีววิทยา 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

ชื่อโครงงาน การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากใบมังคุดที่มีผลต่อจำนวน
ของปลากัดจีนในแต่ละเพศ 

1. นางสาวประภัสสร ภักดีเจริญกุล ม. 6/3 
2. นางสาวนิสรีน โต๊ะสะเล ่ ม. 6/3 
3. นางสาวเปรมสุดา เปาตะเด ม. 6/3 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางศุลยา สามัญ 
สาขาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

ชื่อโครงงาน เครื่องส่งคลื่นอัลตร้าโซนิคไล่ศัตรูพืช 
1. นางสาวจริา มูเซอ ม. 6/6 
2. นางสาวชัชชญาสุ์ณัฐ เลิศวัฒนาวณิช ม. 6/6 
3. นางสาวภัณฑริา พงษ์อภยั ม. 6/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวสพุลา ทองแป้น, นายนที ทองดำ 
อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส 
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ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
ชื่อโครงงาน วัสดุกันกระแทกจากก้านใบต้นสาคูอบแห้ง 

1. นางสาวกษมา เกื้อเส้ง ม. 6/5 
2. นางสาวฐติิรตัน์ พพิัฒน์วรสกุล ม. 6/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางยินดี ชูนวล 
สาขาคณิตศาสตร์ทฤษฎี 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 

ชื่อโครงงาน แคลคูลัสของคลื่นกระแทก 
1. นางสาวภัทราพร โต๊ะเหล็ม ม. 6/1 
2. นางสาวเฟริ์น ดลภัค พริยิะไทย ม. 6/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ 
อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: ผศ.ดร.กำธร ไชยลกึ 
สาขาคณิตศาสตร์ทฤษฎี 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

ชื่อโครงงาน ตะแกรงวงกลมของ Sierpinski 
1. นายนาวาวี ยุทธสะอาด ม. 6/1 
2. นายธนวิชญ์ ธนัตวรานุกลู ม. 6/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายอนัน จันทรตัน ์
อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: ผศ.ดร.กำธร ไชยลกึ 
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ปีการศึกษา 2564 The 1st PCSHS Science Symposium 2021 

ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขาคณิตศาสตร์ทฤษฎี 

รางวัล Special Award  
ด้านการนำเสนอยอดเยี่ยม 

ชื่อโครงงาน สมการรูปทั่วไปของไฮเพอร์โบลารอบจุดกำเนิด 
1. นางสาวภัทรนิษฐ์ วริิยะสุข ม. 6/1 
2. นายธนพัฒน์ ศริิพันธุ ์ ม. 6/1 
3. นายนูรุดดีน แวนามะ ม. 6/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายอนัน จันทรตัน ์
อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: ผศ.ดร.กำธร ไชยลกึ 
สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต ์

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

ชื่อโครงงาน การหาปรมิาณดินที่ใช้ในการปั้นแจกันดินเผาโดยการใช้การ
ประมาณค่าในช่วง และ ปริพันธ์จำกัดเขต 

1. นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์คง ม. 6/1 
2. นางสาวกันติชา เเก้วทอง ม. 6/1 
3. นายจิรภัทร ดอล่าห ์ ม. 6/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวณฐัวรา เลิศอริยะพงษ์กุล  
                            นางสาวโสภดิา จันทรด์อน 
อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: ผศ.ดร.กำธร ไชยลกึ 
สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต ์

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

ชื่อโครงงาน ขนมสอดไส้แคลคูลัส 
1. นางสาววริสรา ไหมฉิม ม. 6/1 
2. นางสาวนัชชา ปานยิ่ง ม. 6/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวณฐัวรา เลิศอริยะพงษ์กุล 
อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: ผศ.ดร.กำธร ไชยลกึ 
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ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

ชื่อโครงงาน เว็บแฟรชการ์ดอัจฉรยิะ 
1. นายกฤติน คุณอาร ี ม. 6/1 
2. นายณฐวรรธ โพธิ์แก้ว ม. 6/1 
3. นายเมธา เอกเจริญกุล ม. 6/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม 
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
และรางวัล  

Special Award  
ด้านความคิดสร้างสรรค์ 

ชื่อโครงงาน เครื่องมือแจ้งเตือนอาการสั่นของผู้ป่วยพาร์กินสันผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ 
1. นายชนวีร ์ชาญวิรวงศ ์ ม. 6/5 
2. นางสาวจฑุามาศ คงสุข ม. 6/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายอิสรา สำเร 
สาขาวิศวกรรมศาสตร ์

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
ชื่อโครงงาน อุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้ขนาดใหญ่ 
1. นางสาวนูรยันนะห์ เจ๊ะสอเหาะ ม. 6/2 
2. นางสาวนูรฎ์อัยมี่ย ์คอลออาแซ ม. 6/2 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางเขมิกา ทองส ี
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การแข่งขันนำเสนอโครงงาน 
International Science and Invention Fair (ISIF) 2021 

จัดโดย Indonesian Young Scientist Association ประเทศอินโดนีเซีย 
ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 

ชื่อโครงงาน:เครื่องมือแจ้งเตือนอาการสั่นของผู้ป่วยพารก์ินสันผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
1. นายชนวีร ์ชาญวีรวงศ ์ ม.6/5 

2. นางสาวจฑุามาศ คงสุข ม.6/5 
3. นางสาวฟาฏิล หะยีอาแว ม.6/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายอิสรา สำเร 

ชื่อโครงงาน: กล่องเก็บวัคซีนชั่วคราวขนาดเล็ก 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

1. นายเฟาซาล หมื่นสมาน ม.5/5 

2. นายอัลอามีน ยดีอรอแม ม.5/6 
3. นางสาวณิชกานต ์นิลหัสรังษี ม.5/6 

4. นายปฏิภาณ รามวงศ ์ ม.5/6 
5. นายกรวทิย์ กอหลัง ม.5/5 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายวิชัย บัวเนี่่ยว 
 ชื่อโครงงาน: เกมบริหารกล้ามเน้ือมือสําหรับผู้ทีเ่กิดโรค ALS  
 (Amyotrophic Lateral Sclerosis) 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
1. นายนพรุจ  คงแกว้ ม.5/1 
2. นางสาวกัณฐิกา  ทศานนท์ ม.5/1 
3. นางสาวกัญญาณัฐ  สมิงแก้ว ม.5/5 
4. นางสาว กุลทรพัย์ชว่ยเสน ม.5/4 
5. นางสาวพิมพ์มาดา  มุสกิพันธ์ ม.5/1 

 ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายวิชัย บัวเนี่ยว  
 

 

-8- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

การแข่งขันนำเสนอโครงงาน 
International Science and Invention Fair (ISIF) 2021 

จัดโดย Indonesian Young Scientist Association ประเทศอินโดนีเซีย 
ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
ชื่อโครงงาน:อิทธิพลของสวนยางพาราที่มีผลต่อการผพุังของฟอสซิลบริเวณเขาแดง 
อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

1. นางสาวนิสรีน  โต๊ะสะเล่   ม.6/3 
2. นางสาวนัซรียา  มะมนัง    ม.6/4 
3. นายพีรวิชญ์  เฮ่าฮู่เที่ยน ม.6/3 
4. นางสาวศุภนิดา แซ่ลิ่ว ม.6/3 
5. นางสาวศุภาพิชญ ์ฤทธิ์ภกัดี ม.6/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางศุลยา สามัญ 
ชื่อโครงงาน:โปรแกรมตรวจจับอารมณ์ทางใบหน้าโดยปัญญาประดิษฐ์ 
เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกจิ 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

1. นายณัฐสิทธิ ์หนูเกื้อ ม.6/4 

2. นายโรสลัน สันเกาะ ม.6/2 
3. นายยศวรรธย ์เพชรแกว้ ม.6/2 
4. นายธราธร รังสฤษวริะโชต ิ ม.6/2 
5. นายพีระณัฐ ศรีปาน ม.6/2 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายวิชัย บัวเนี่ยว 
ชื่อโครงงาน: เครื่องให้อาหารไก่อตัโนมัต ิ

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

1. นายธนพัฒน์ จฑุามณ ี ม.6/5 
2. นายศรัณยู นธิิคุณากร ม.6/3 
3. นายธนพัฒน์ ศริิพันธุ ์ ม.6/1 
4. นายเมธา เอกเจริญกุล ม.6/1 

5. นางสาวฟาติน มะมิง ม.6/5 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายณัฐพล อำมาตย์วงศ์ 
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การเข้าร่วมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตรข์องนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับนานาชาติ  

5th KVIS Invitational Science Fair 2022 ผ่านระบบออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ 24 -28 มกราคม 2565 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 

ชื่อโครงงาน Hands muscle stretching game for people with 
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) 

BEST SOCIAL INSPIRATION  
COMPUTER SCIENCE 

1. นายนพรุจ คงแก้ว ม.5/1 

2. นางสาวกัณฑิกา ทศานนท์ ม.5/1 

3. นางสาวพิมพ์มาดา มุสิกพันธ์ ม.5/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน : นายวิชัย บัวเนี่ยว  
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การเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตรข์องเยาวชนระดับนานาชาติ 
International Fair of Youth Research and Education (IFYRE) 2022  

จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ 29 -30 มกราคม 2565 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 

ชื่อโครงงาน Hands muscle stretching game for people with 
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)  

Excellent Research 
Project 

1. นายนพรุจ คงแก้ว ม.5/1 

2. นางสาวกัณฑิกา ทศานนท์ ม.5/1 

3. นางสาวพิมพ์มาดา มุสิกพันธ์ ม.5/1 

4. นางสาวกัญญาณัฐ  สมิงแก้ว ม.5/5 

5. นางสาวกุลทรพัย์  ช่วยเสน ม.5/1 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน : นายวิชัย บัวเนี่ยว  
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การนำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์ของเยาวชนระดับนานาชาติ 

ASEAN INNOVATIVE SCIENCE ENVIRONMENTAL AND ENTREPRENEUR FAIR (AISEEF) 2022  
จัดโดยสมาคมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งอินโดนีเซีย (IYSA) ประเทศอินโดนีเซีย  

ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์ 
ท่ี ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ 

ชื่อโครงงาน Smart Electric Wheelchair 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง 
1. นายธนภูมิ  ไชยสวัสดิ ์
2. นายอาลีฟ  สะมะลอ 
3. นายพงศ์อมร แก้วอพุัย 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน : นางนริศรา ไชยอัษฎาพร 
ชื่อโครงงาน Hands muscle stretching game for people with 
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

1. นายนพรุจ คงแก้ว 
2. นางสาวกัณฑิกา ทศานนท์ 
3. นางสาวพิมพ์มาดา มุสิกพันธ์ 
4. นางสาวกัญญาณัฐ  สมิงแก้ว 
5. นางสาวกุลทรพัย์  ช่วยเสน 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน : นายวิชัย บัวเนี่ยว  
ชื่อโครงงาน Small temporary vaccine storage BOX 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 

1. นายเฟาซาล หมื่นสมาน 
2. นายอัลอามีน ยดีอรอแม  
3. นายกรวทิย์ กอหลัง 
4. นายปฏิภาณ รามวงศ ์
5. นางสาวณิชกานต ์นิลหัสรังษี 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน : นายวิชัย บัวเนี่ยว  
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การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17   
The 17st Thailand Chemistry Olympiad 

ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขาเคมี 

เหรียญทองแดง 
1. นางสาวกันติชา แก้วทอง ม. 6/1 
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โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล 
รางวัลนักเรียนดีศรจีุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 
 

 
 
 
 

   
 

 

รางวัลเหรียญทอง 
ช่ือ-สกุล : นางสาวราวีนา มรรคาเขต   ช้ัน ม.3/1 
บิดาชื่อ : นายบาสอหรี มรรคาเขต 
มารดาชื่อ :  นางวินิตา มรรคาเขต 
จบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล 
เกรดเฉลี่ย :     3.99 

 

รางวัลเหรียญเงิน 
ชื่อ-สกุล :  นายจอมทัพ จีนลิบ   ชั้น ม.3/1 
บิดาชื่อ : นายนพดล จีนลิบ 
มารดาชื่อ :  นางวัลลี จีนลิบ 
จบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล 
เกรดเฉลี่ย :      3.98 

 

 

รางวัลเหรียญทองแดง 
ชื่อ-สกุล : นายเมธัส บุญแช่มพร   ช้ัน ม.3/1 
บิดาชื่อ : นายวรากร บุญแช่มพร 
มารดาชื่อ :  นางนภสร บุญแช่มพร 
จบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสายเพชรศึกษา จังหวัดสตูล 
เกรดเฉลี่ย :      3.97 
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โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล 
รางวัลนักเรียนดีศรจีุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลเหรียญทอง 
ช่ือ-สกุล :  นางสาวไอชวารายา เรทมิฬ   ช้ัน ม.6/6 
บิดาชื่อ : นายสุริเยศ เรทมิฬ 
มารดาชื่อ :  นางสาวกฤษณญาณี จันทศร 
จบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
เกรดเฉลี่ย :      3.65 

 

รางวัลเหรียญเงิน 
ชื่อ-สกุล :  นางสาวฟาฏิล หะยีอาแว   ช้ัน ม.6/4 
บิดาชื่อ : นายสะอารี หะยีอาแว 
มารดาชื่อ :  นางรอฮานี หะยีอาแว 
จบระดับประถมศึกษาปทีี่ 6 จากโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม จังหวัดปัตตาน ี
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
เกรดเฉลี่ย :      3.92 

 

รางวัลเหรียญทองแดง 
ชื่อ-สกุล :  นายวิชญ์พล เหล่าวิวัฒน์เกษม  ชั้น ม.6/3 
บิดาช่ือ : นายบรรลลือศักดิ์ เหล่าวิวัฒน์เกษม 
มารดาชื่อ :  นางดุษณี เหล่าวิวัฒน์เกษม 
จบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา จังหวัดยะลา 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียน “เบตงวีระราษฎร์ประสาน” จังหวัดยะลา 
เกรดเฉลี่ย :   3.91 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 1 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

1 เด็กชายกฤฏิ ์ อาจอนงค ์ ม.1/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กชายชวนากร คงเกิด ม.1/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กชายทวศีักดิ ์ เศวตพาณิชย ์ ม.1/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กชายบาซิล หวังกุหลำ ม.1/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กชายพรีกานต์ ชอบจิต ม.1/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กชายรณัสถ์ชัย วงศ์อนันต ์ ม.1/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กหญิงขวัญอภิรด ี ทิพย์นรากุล ม.1/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กหญิงชญานิศ สำนักพงศ ์ ม.1/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กหญิงญาณิดา ยานยา ม.1/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กหญิงณัชชา สังข์สวัสดิ์ ม.1/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กหญิงดามิยาอ ์ ศรีตุลาการ ม.1/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุญเลิศ ม.1/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กหญิงเปรมยาดา รัตนบุร ี ม.1/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กหญิงลลิดา อ่องรุ่งเรือง ม.1/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กชายกฤตภาส พัฒนจินดา ม.1/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กชายภูมิพัฒน ์ สุขสะปาน ม.1/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาดิล สามัญ ม.1/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กหญิงนวพร บุญเลิศ ม.1/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กหญิงประกายดาว กลิ่นทอง ม.1/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กหญิงพรรษชล เพ็งแก้ว ม.1/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 1 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

1 เด็กหญิงแพรวา มั่นคง ม.1/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กหญิงภัททิยา อารุมาณ ี ม.1/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กหญิงศิริณัญญา หมานยวง ม.1/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กหญิงอาฟาร่า นิยมเดชา ม.1/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กหญิงอูบัยดิลละห์ วาอายตีา ม.1/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กหญิงซัลวานี มาเส ม.1/3 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กหญิงซูเรีย หวันส ู ม.1/3 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กชายธรีวรรธน ์ เทพาสิต ม.1/4 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กหญิงขวัญชนก ชอสกุล ม.1/4 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กหญิงนันทิตา น้อยฤทธิ์ ม.1/4 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กหญิงสิรินทร กิ้มขู ่ ม.1/4 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
32 เด็กชายกติติภูม ิ ทองอ่อน ม.1/1 3.98 ห้องวิทยาศาสตร ์
32 เด็กหญิงเกศษิญา สุทธิพัฒน์อนันต ์ ม.1/1 3.98 ห้องวิทยาศาสตร ์
32 เด็กหญิงจรรยพร แสงแก้ว ม.1/1 3.98 ห้องวิทยาศาสตร ์
32 เด็กหญิงนุรดิยาอ ์ หลงสลำ ม.1/1 3.98 ห้องวิทยาศาสตร ์
32 เด็กหญิงอัลยาอ์ พันกาแด ม.1/1 3.98 ห้องวิทยาศาสตร ์
32 เด็กหญิงกานต์สิน ี สาธิตอภิบาลวงศ ์ ม.1/3 3.98 ห้องวิทยาศาสตร ์
32 เด็กหญิงภัทรานิษฐ ์ มานะกล้า ม.1/3 3.98 ห้องวิทยาศาสตร ์
32 เด็กชายกติติคุณ มาสุข ม.1/4 3.98 ห้องวิทยาศาสตร ์
32 เด็กชายรชัพล หวันเก ม.1/4 3.98 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 1 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

32 เด็กหญิงณัฐชยา นันทกูล ม.1/4 3.98 ห้องวิทยาศาสตร ์
42 เด็กชายจริพงศ ์ ประยูรวงศ ์ ม.1/1 3.96 ห้องวิทยาศาสตร ์
42 เด็กหญิงธัญครัตน ์ วงศ์อิสริยานนท์ ม.1/2 3.96 ห้องวิทยาศาสตร ์
42 เด็กหญิงนิติลดา ขุนจันทร์ ม.1/2 3.96 ห้องวิทยาศาสตร ์
42 เด็กชายจรีพัฒน ์ สายจันทร ์ ม.1/4 3.96 ห้องวิทยาศาสตร ์
42 เด็กชายจฮีาน หลังยาหน่าย ม.1/4 3.96 ห้องวิทยาศาสตร ์
42 เด็กชายวันอันวา หวันกะมา ม.1/4 3.96 ห้องวิทยาศาสตร ์
42 เด็กหญิงอรรัฐฐา เนาวเกตุ ม.1/4 3.96 ห้องวิทยาศาสตร ์
49 เด็กชายดานิช ไชยทวีวงศ ์ ม.1/1 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
49 เด็กชายฮากิฟ หมาดสกุล ม.1/1 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
49 เด็กชายสัลน์ษณ เมฆตรง ม.1/2 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
49 เด็กหญิงปาลิตา หวันประรัตน์ ม.1/2 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
49 เด็กชายสุขสันต ์ จงรักวาร ี ม.1/3 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
49 เด็กชายอนุภาพ มะรอเซะ ม.1/3 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
55 เด็กชายปณชัย ทองบุญเรือง ม.1/2 3.93 ห้องวิทยาศาสตร ์
55 เด็กชายถิรศักดิ ์ อุสมา ม.1/3 3.93 ห้องวิทยาศาสตร ์
55 เด็กชายภูริภทัร อุบลรัตน์ ม.1/4 3.93 ห้องวิทยาศาสตร ์
55 เด็กหญิงกัญจนพร สงนวล ม.1/4 3.93 ห้องวิทยาศาสตร ์
59 เด็กชายณัฐภัทร ลำพรหมสุข ม.1/3 3.91 ห้องวิทยาศาสตร ์
59 เด็กหญิงนันทิกานต ์ บุญมา ม.1/3 3.91 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 1 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

59 เด็กหญิงกุศลิน นาคสง่า ม.1/4 3.91 ห้องวิทยาศาสตร ์
62 เด็กหญิงษิญดา สิษฐ์ธนชา ม.1/1 3.90 ห้องวิทยาศาสตร ์
62 เด็กชายญาณเทพ ณ ถลาง ม.1/3 3.90 ห้องวิทยาศาสตร ์
62 เด็กหญิงชัมซาร ์ เส็นเด ม.1/3 3.90 ห้องวิทยาศาสตร ์
62 เด็กชายสรวิชญ ์ พรหมคล้าย ม.1/4 3.90 ห้องวิทยาศาสตร ์
62 เด็กหญิงฮัซวานีย์ หมาดเหยด ม.1/4 3.90 ห้องวิทยาศาสตร ์
67 เด็กชายจติรภณ แสงสุวรรณ ม.1/1 3.88 ห้องวิทยาศาสตร ์
67 เด็กชายพรรษวัฏ ผลบุญ ม.1/2 3.88 ห้องวิทยาศาสตร ์
67 เด็กหญิงสุภาวิตา แดงน้อย ม.1/3 3.88 ห้องวิทยาศาสตร ์
67 เด็กหญิงนูรีน ยะโกะ ม.1/4 3.88 ห้องวิทยาศาสตร ์
71 เด็กชายอันวาซ หะยีเยะ ม.1/2 3.87 ห้องวิทยาศาสตร ์
71 เด็กหญิงนัจญวา ติงหวัง ม.1/2 3.87 ห้องวิทยาศาสตร ์
71 เด็กหญิงฟาราส สุหลง ม.1/2 3.87 ห้องวิทยาศาสตร ์
71 เด็กชายชาณัณบูกิตต์ ไชยกุล ม.1/3 3.87 ห้องวิทยาศาสตร ์
71 เด็กชายปภังกร เพชรดำ ม.1/3 3.87 ห้องวิทยาศาสตร ์
71 เด็กหญิงโซเฟีย เซ็งกะชรี ม.1/3 3.87 ห้องวิทยาศาสตร ์
71 เด็กชายนันทิพัฒน ์ แก้วพวงค ์ ม.1/4 3.87 ห้องวิทยาศาสตร ์
78 เด็กหญิงอณัญชญาณ ์ หวันส ู ม.1/4 3.85 ห้องวิทยาศาสตร ์
79 เด็กชายณชภัสกร หนูยวญ ม.1/2 3.83 ห้องวิทยาศาสตร ์
79 เด็กชายฟัยซาล หะยีอาแว ม.1/2 3.83 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 1 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

79 เด็กชายเจนภพ แก้วหล้า ม.1/3 3.83 ห้องวิทยาศาสตร ์
79 เด็กหญิงภัทราพร เพ็ชรประดับ ม.1/3 3.83 ห้องวิทยาศาสตร ์
83 เด็กหญิงญัลวา กิตติชัย ม.1/3 3.82 ห้องวิทยาศาสตร ์
84 เด็กหญิงสายวรีย ์ ชาญวิรวงศ ์ ม.1/3 3.81 ห้องวิทยาศาสตร ์
85 เด็กชายธฤต มีบุญลาภ ม.1/2 3.80 ห้องวิทยาศาสตร ์
85 เด็กหญิงขวัญชนก จันเขียว ม.1/4 3.80 ห้องวิทยาศาสตร ์

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

1 เด็กหญิงกนิษฐา สุวรรณโน ม.2/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กหญิงชนิกานต ์ นนธิ ม.2/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กหญิงซัลมา มู่เก็ม ม.2/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กหญิงฮัซซูน่า เกปัน ม.2/3 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
5 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุวรรณรัตน ์ ม.2/1 3.99 ห้องวิทยาศาสตร ์
6 เด็กชายรชัชานนท ์ อดิศักดิ์ภริมย ์ ม.2/1 3.98 ห้องวิทยาศาสตร ์
6 เด็กชายอภิรกัษ ์ สันนก ม.2/1 3.98 ห้องวิทยาศาสตร ์
6 เด็กหญิงพชดาภา บุญช่วย ม.2/1 3.98 ห้องวิทยาศาสตร ์
6 เด็กชายนิสุลัยมาน สิเดะ ม.2/2 3.98 ห้องวิทยาศาสตร ์
6 เด็กหญิงเมธาว ี สมัญ ม.2/2 3.98 ห้องวิทยาศาสตร ์
6 เด็กหญิงหัทยา ดีพาส ม.2/3 3.98 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

6 เด็กชายอาร์ชวัส พวงดอกไม ้ ม.2/4 3.98 ห้องวิทยาศาสตร ์
13 เด็กหญิงณัฐกฤตา เยรานี ม.2/1 3.97 ห้องวิทยาศาสตร ์
13 เด็กหญิงศลิษา หนูสวัสดิ์ ม.2/1 3.97 ห้องวิทยาศาสตร ์
13 เด็กหญิงอาร์ดา หัสมา ม.2/1 3.97 ห้องวิทยาศาสตร ์
13 เด็กหญิงภัทรานิษฐ ์ เลิศโชติชวลิต ม.2/2 3.97 ห้องวิทยาศาสตร ์
13 เด็กหญิงพิชชาภา ดิษฐพงศ์ภักด ี ม.2/4 3.97 ห้องวิทยาศาสตร ์
18 เด็กหญิงพิมพกานต ์ ไชยมะโณ ม.2/1 3.96 ห้องวิทยาศาสตร ์
18 เด็กชายคุณากร จันทร์เมือง ม.2/2 3.96 ห้องวิทยาศาสตร ์
18 เด็กหญิงอัญชสา คงมัยลิก ม.2/2 3.96 ห้องวิทยาศาสตร ์
18 เด็กหญิงกัญญรัตน ์ เสนา ม.2/3 3.96 ห้องวิทยาศาสตร ์
18 เด็กหญิงอัคริมา อำไพฤทธิ ์ ม.2/3 3.96 ห้องวิทยาศาสตร ์
18 เด็กหญิงศตพร ศรียาเทพ ม.2/4 3.96 ห้องวิทยาศาสตร ์
24 เด็กชายวิชชานนท ์ หมีทอง ม.2/2 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
24 เด็กหญิงชฎาพร มณีราช ม.2/3 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
24 เด็กชายวิชพล ปองอนุสรณ์ ม.2/4 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
27 เด็กชายภูธเนศ อาหล ี ม.2/1 3.94 ห้องวิทยาศาสตร ์
27 เด็กหญิงจินดาภา แซ่เจน ม.2/2 3.94 ห้องวิทยาศาสตร ์
27 เด็กชายรอฟัยรุซ ราค ุ ม.2/3 3.94 ห้องวิทยาศาสตร ์
27 เด็กหญิงพัชร์ณัฏฐ ์ จุลกศิลป ์ ม.2/3 3.94 ห้องวิทยาศาสตร ์
27 เด็กหญิงอนันตญา มินชะ ม.2/3 3.94 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

32 เด็กหญิงธัญพิมล แก้วกูล ม.2/1 3.93 ห้องวิทยาศาสตร ์
32 เด็กชายสุริยา แซ่ห้าว ม.2/2 3.93 ห้องวิทยาศาสตร ์
32 เด็กหญิงวรัชยา สันมาแอ ม.2/2 3.93 ห้องวิทยาศาสตร ์
32 เด็กหญิงศิรดา ตรุระจิตต ์ ม.2/3 3.93 ห้องวิทยาศาสตร ์
32 เด็กชายธรีัตน์ ปานยิ่ง ม.2/4 3.93 ห้องวิทยาศาสตร ์
37 เด็กชายคุณานนต ์ หนูสอน ม.2/1 3.92 ห้องวิทยาศาสตร ์
37 เด็กชายชนพัฒน ์ จันทรจักษ ุ ม.2/1 3.92 ห้องวิทยาศาสตร ์
37 เด็กชายธัญยธรณ ์ พรหมสุวรรณ ์ ม.2/1 3.92 ห้องวิทยาศาสตร ์
37 เด็กหญิงพลอยจรัส ปานกำเนิด ม.2/1 3.92 ห้องวิทยาศาสตร ์
37 เด็กหญิงภัทรศิร ิ ดาเดะ ม.2/2 3.92 ห้องวิทยาศาสตร ์
42 เด็กชายหัสดิน มูซอ ม.2/2 3.91 ห้องวิทยาศาสตร ์
42 เด็กหญิงณิชชา กาญจนบุรพิภพ ม.2/2 3.91 ห้องวิทยาศาสตร ์
42 เด็กหญิงเพชรดาว สัญญา ม.2/3 3.91 ห้องวิทยาศาสตร ์
42 เด็กหญิงกัลยรัตน ์ เหมหมุน ม.2/4 3.91 ห้องวิทยาศาสตร ์
46 เด็กชายอินทัช วารีคาม ม.2/2 3.90 ห้องวิทยาศาสตร ์
46 เด็กชายเดชาธร มานะจิตต ์ ม.2/3 3.90 ห้องวิทยาศาสตร ์
46 เด็กหญิงเบญญาภา บือนา ม.2/3 3.90 ห้องวิทยาศาสตร ์
46 เด็กหญิงอมลิน ดำรงวีระวทิย ์ ม.2/3 3.90 ห้องวิทยาศาสตร ์
46 เด็กหญิงอัลเดียร์น่า ชูแก้ว ม.2/3 3.90 ห้องวิทยาศาสตร ์
46 เด็กชายปรมัตถ ์ ระเมาะ ม.2/4 3.90 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

52 เด็กหญิงภรภัทร ปาณะศร ี ม.2/1 3.89 ห้องวิทยาศาสตร ์
52 เด็กหญิงปุณยนุช แก้วหน ู ม.2/2 3.89 ห้องวิทยาศาสตร ์
54 เด็กชายภูริภทัร โสสนุ้ย ม.2/3 3.88 ห้องวิทยาศาสตร ์
55 เด็กชายปรมัตถ ์ ปรีชาวุฒิเดช ม.2/1 3.87 ห้องวิทยาศาสตร ์
55 เด็กชายพรรษชล วิเศษสิงห ์ ม.2/2 3.87 ห้องวิทยาศาสตร ์
55 เด็กชายคณาธิป พูลสวัสดิ ์ ม.2/3 3.87 ห้องวิทยาศาสตร ์
55 เด็กหญิงตติยา ชำนาญ ม.2/3 3.87 ห้องวิทยาศาสตร ์
59 เด็กหญิงซาลาเบีย พืชผล ม.2/2 3.86 ห้องวิทยาศาสตร ์
59 เด็กหญิงศศิกานต ์ สายัน ม.2/4 3.86 ห้องวิทยาศาสตร ์
61 เด็กชายนฤชาต ิ สุภามาลา ม.2/1 3.85 ห้องวิทยาศาสตร ์
61 เด็กหญิงฐิติวรดา มนูญดาหว ี ม.2/2 3.85 ห้องวิทยาศาสตร ์
61 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นุ้ยจันทร ์ ม.2/2 3.85 ห้องวิทยาศาสตร ์
64 เด็กชายปกป้อง วรรณรัตน ์ ม.2/2 3.84 ห้องวิทยาศาสตร ์
64 เด็กหญิงกนกพิชญ ์ สัจกุล ม.2/2 3.84 ห้องวิทยาศาสตร ์
64 เด็กชายสุกนตธ์ ี วงศ์นนทวัชร ์ ม.2/3 3.84 ห้องวิทยาศาสตร ์
64 เด็กชายขัตตพิงศ ์ จันทวงศ ์ ม.2/4 3.84 ห้องวิทยาศาสตร ์
64 เด็กชายธีทตั อุษามาลย์เวท ม.2/4 3.84 ห้องวิทยาศาสตร ์
64 เด็กหญิงศุภานันท์ สังข์ช่วย ม.2/4 3.84 ห้องวิทยาศาสตร ์
64 เด็กหญิงสุนิศา มะล ี ม.2/4 3.84 ห้องวิทยาศาสตร ์
71 เด็กชายนัศรุน มงคลเจริญ ม.2/1 3.83 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

71 เด็กชายภูร ิ เชาว์พัฒน์พูนผล ม.2/1 3.83 ห้องวิทยาศาสตร ์
73 เด็กชายณัฐพล แสงสายฟ้า ม.2/2 3.82 ห้องวิทยาศาสตร ์
73 เด็กชายปุญญพัฒน์ ไพบูลย ์ ม.2/2 3.82 ห้องวิทยาศาสตร ์
75 เด็กหญิงเหมือนธาร เอี้ยวซิโป ม.2/4 3.81 ห้องวิทยาศาสตร ์
76 เด็กหญิงเพชรลดา ศรีเพชรแกว้ ม.2/2 3.80 ห้องวิทยาศาสตร ์
76 เด็กชายณัฏฐ ์ ภคพงศ์พันธุ ์ ม.2/3 3.80 ห้องวิทยาศาสตร ์
76 เด็กชายภาณพุงศ ์ ยาหยาหมัน ม.2/3 3.80 ห้องวิทยาศาสตร ์
76 เด็กชายกติตินันท ์ ไฉนวงศ์ ม.2/4 3.80 ห้องวิทยาศาสตร ์
76 เด็กชายธรี์ธวัช ปิยประเสริฐศรี ม.2/4 3.80 ห้องวิทยาศาสตร ์
76 เด็กชายศุภณัฐ กลัดทอง ม.2/4 3.80 ห้องวิทยาศาสตร ์

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

1 นางสาวพิมพ์ญาณิศ สุดวิไล ม.3/1 3.99 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวราวีนา มรรคาเขต ม.3/1 3.99 ห้องวิทยาศาสตร ์
3 นายจอมทัพ จีนลิบ ม.3/1 3.98 ห้องวิทยาศาสตร ์
3 นายพันธกานต ์ รงค์รัตน ์ ม.3/1 3.98 ห้องวิทยาศาสตร ์
3 นางสาวเจนนาฮ ์ ใบบิเด็น ม.3/1 3.98 ห้องวิทยาศาสตร ์
6 เด็กหญิงเปมิกา ชุ่มจำรัส ม.3/1 3.97 ห้องวิทยาศาสตร ์
6 นายโนอาร ์ มะหะหมัด ม.3/4 3.97 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

8 นายเมธัส บุญแช่มพร ม.3/1 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
8 นางสาวอารีน่า ปาทาน ม.3/1 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
8 นางสาวปุญญิศา รูปโฉม ม.3/2 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
11 เด็กชายยศวรรธน ์ สัจกุล ม.3/1 3.94 ห้องวิทยาศาสตร ์
11 เด็กหญิงคนึงรัก พลลิพัง ม.3/1 3.94 ห้องวิทยาศาสตร ์
11 นางสาวพรนัชชา สุภาพบุรุษ ม.3/1 3.94 ห้องวิทยาศาสตร ์
11 นายณัฎว ี ชำนาญเพาะ ม.3/4 3.94 ห้องวิทยาศาสตร ์
15 นางสาวเปรมปวีร ์ เกตุนุ้ย ม.3/1 3.93 ห้องวิทยาศาสตร ์
15 นางสาวญาณิศา อังสุธรรม ม.3/2 3.93 ห้องวิทยาศาสตร ์
17 นางสาวอะนิส เจ๊ะและ ม.3/3 3.92 ห้องวิทยาศาสตร ์
18 นายฮาฟิซ สาริปา ม.3/1 3.91 ห้องวิทยาศาสตร ์
18 เด็กชายนิชาบิลล ์ ชุมประเวศ ม.3/2 3.91 ห้องวิทยาศาสตร ์
18 นางสาวอามาลีนา อุสมา ม.3/2 3.91 ห้องวิทยาศาสตร ์
18 นายนพธิปัฐวิ ์ ธีร์รตันนุกูล ม.3/3 3.91 ห้องวิทยาศาสตร ์
18 นางสาวนวลิน แยบคาย ม.3/4 3.91 ห้องวิทยาศาสตร ์
23 นางสาวณิชารีย ์ ตู้เซ่ง ม.3/1 3.90 ห้องวิทยาศาสตร ์
23 นายอุกฤษฏ ์ แดงแต้ ม.3/2 3.90 ห้องวิทยาศาสตร ์
23 เด็กหญิงกฤษวรรณ บุญธรรม ม.3/2 3.90 ห้องวิทยาศาสตร ์
23 เด็กหญิงนูรมุซิลลา หลีเส็น ม.3/3 3.90 ห้องวิทยาศาสตร ์
27 นายณัฐดนัย จันทร์เทพ ม.3/2 3.89 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

27 นายอิซวาน ยุโซะ ม.3/2 3.89 ห้องวิทยาศาสตร ์
27 นายณภัทร อิสรเสรีธรรม ม.3/3 3.89 ห้องวิทยาศาสตร ์
27 นางสาวนาตาล ี สองเมือง ม.3/3 3.89 ห้องวิทยาศาสตร ์
27 เด็กหญิงภัทรธิดา หาดหาย ม.3/3 3.89 ห้องวิทยาศาสตร ์
32 นายพัชชนม ์ บุญช่วย ม.3/1 3.88 ห้องวิทยาศาสตร ์
32 นางสาวกวินธิดา พิริยศิลป ์ ม.3/2 3.88 ห้องวิทยาศาสตร ์
32 นางสาวณพิชญา พิริยะเพียรพันธ ์ ม.3/3 3.88 ห้องวิทยาศาสตร ์
32 นางสาวณัฐรินา จิเหม ม.3/4 3.88 ห้องวิทยาศาสตร ์
36 เด็กหญิงปาลิน เส็มสัน ม.3/1 3.87 ห้องวิทยาศาสตร ์
36 นางสาวกวินทรา รัตนบุร ี ม.3/2 3.87 ห้องวิทยาศาสตร ์
36 นางสาวฟาฎีลา สะอุ ม.3/2 3.87 ห้องวิทยาศาสตร ์
39 นายซาฮิล มรรคาเขต ม.3/1 3.86 ห้องวิทยาศาสตร ์
39 นายศุภกฤต อังศุภาพงศ ์ ม.3/2 3.86 ห้องวิทยาศาสตร ์
41 นายณฐพร จันทร์นวล ม.3/1 3.85 ห้องวิทยาศาสตร ์
41 นายรุซด ี หมาดสกุล ม.3/1 3.85 ห้องวิทยาศาสตร ์
41 เด็กชายฟาอีซัน หะยีมะสาและ ม.3/3 3.85 ห้องวิทยาศาสตร ์
41 นายวลาดีเนีย อับดุลเลาะ ม.3/4 3.85 ห้องวิทยาศาสตร ์
45 นางสาวพิลาสลักษณ์ สิริวัสนคุปต ์ ม.3/1 3.83 ห้องวิทยาศาสตร ์
46 นางสาวเจดา้อ ์ ทิพย์ดนตร ี ม.3/2 3.81 ห้องวิทยาศาสตร ์
47 นายกันตพงศ ์ ส้มเกิด ม.3/2 3.80 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

47 เด็กหญิงธนพร เพชรหนูเสด ม.3/2 3.80 ห้องวิทยาศาสตร ์
47 นายฐปนวัฒน ์ ทองจันทร ์ ม.3/3 3.80 ห้องวิทยาศาสตร ์
47 นางสาวซาเรีย สะรี ม.3/3 3.80 ห้องวิทยาศาสตร ์
47 นางสาวโซเฟีย ทองคำ ม.3/3 3.80 ห้องวิทยาศาสตร ์
47 นางสาวนภสร ชูช่วย ม.3/3 3.80 ห้องวิทยาศาสตร ์
47 นางสาวโรสดียาน่า หมาดมานัง ม.3/4 3.80 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 เด็กชายศีกร ทองนพคุณ ม.3/5 3.90 Education Hub 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 1 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

1 นายอานัส สุย ี ม.4/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายไตรภพ พงษ์พานิช ม.4/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายวรภพ พงษ์พานิช ม.4/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายปัญญพัฒน์ อังสุภานิช ม.4/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายณัฐพงษ ์ นุ่นม ี ม.4/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายตะวันฉาย สุรภ ี ม.4/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายธนกร แสงจันทร์ ม.4/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายธนพล ยาบา ม.4/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายรุสล ี หลีมานัน ม.4/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายสตินันต ์ แสงแก้ว ม.4/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์

 

 

-27- 



 

 

 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 1 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

1 นายอารีเฟน รังสรรค ์ ม.4/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวกชพร บุญเลิศ ม.4/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวนัซนีน นุ้ยไฉน ม.4/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวนลิน ี นนธิ ม.4/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวแพรวา รอดสมบูรณ ์ ม.4/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวฮัซซูน่า เศษระนำ ม.4/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวขวัญหทัย ณ น่าน ม.4/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวนัจญมา เกษา ม.4/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวกัญญาภัค นราธนากร ม.4/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวซันวาน ี หลังยาหน่าย ม.4/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวติญานา เตาวะโต ม.4/1 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายปรัชญ์ สุทธิ์นวล ม.4/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายรุจินพ ปักครึก ม.4/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายชญานนท ์ ดีพาส ม.4/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายชาริส ยาฮังเกียคาน ม.4/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายธีรภัทร ์ แซ่ลู่ ม.4/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวจตุรพร เชื้อวงศ์ ม.4/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวทกัษพร บือซา ม.4/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวบัซลา เกปัน ม.4/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวกัลยกร พิชัยรตัน์ ม.4/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 1 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

1 นางสาวเกวลิน โต๊ะดำ ม.4/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวรุ่งกานต ์ สงเสน ม.4/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวฟาฏิมะห ์ ราโอ๊ะ ม.4/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวราเนียร ์ เปรมใจ ม.4/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาววริศรา เฉิดฉิ้ม ม.4/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวนันทิวา ทองฉิม ม.4/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวปาริฉัตร เจะแมะเหาะ ม.4/2 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายหรรษธร สัจกุล ม.4/3 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายณัฐวุฒ ิ สงคง ม.4/3 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายทิวัตถ ์ หลงแก้ว ม.4/3 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายธีรโชต ิ รังสฤษฏ์วีระโชต ิ ม.4/3 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายน็อตฟาซิน ศรีริภาพ ม.4/3 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายอนัญลักษณ์ สุขเสนา ม.4/3 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวเซลีนท์ องสารา ม.4/3 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวบิลกีส มาราสา ม.4/3 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวสริิวิภา สวัสดีรกัษา ม.4/3 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวศศิมา ศิริมาศ ม.4/3 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวสุชานร ี ชมเชย ม.4/3 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวนูรไรม ี หลังเกตุ ม.4/3 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวกังสดาล ศรีสุวรรณ ม.4/3 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 1 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

1 นางสาวจัสมิน มะล ี ม.4/3 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวปิ่นจรัส รุ่งโรจน์กำเนิด ม.4/3 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวพัทธธ์ีรา อิสโร ม.4/3 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวรัตติยา แวหามะ ม.4/3 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวอริฟานา ปะดุกา ม.4/3 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายพฤกษ ์ วั่นซ้วน ม.4/4 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายอัซกัส กุลโรจนสิร ิ ม.4/4 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวนันทสัณห ์ อรุณพันธุ ์ ม.4/4 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวปุญชรัศมิ ์ แววแสนรัตน ์ ม.4/4 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวมุกอันดา เจริญขวัญ ม.4/4 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาววันนาซนีน พานิช ม.4/4 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวปิ่นมณ ี อาหน่าย ม.4/4 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวภริม บุญเพิ่ม ม.4/4 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวณัฏฐณชิา มณีแจ่มใส ม.4/4 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวสุชาดา เหร็มเหมาะ ม.4/4 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวกฤตพร พรหมชาต ิ ม.4/4 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวเปรมธิดา ภาเสโร ม.4/4 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายวชิรวิทย ์ ศรีสุนทรเกษม ม.4/5 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายซาบิต วารรีัตน ์ ม.4/5 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายปุณณกัณฐ์ หนูน้อย ม.4/5 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 1 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

1 นายยศธร วงษ์คลัง ม.4/5 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวนันทนัช จันทร์หอม ม.4/5 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวตัสนีม ยาชะรัด ม.4/5 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวณิชารวีรรณ สีสุข ม.4/5 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวอัมมา สมันเหมือน ม.4/5 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวกานติยา เด่นกาญจนศักดิ ์ ม.4/5 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวณฐมน สุระกำแหง ม.4/5 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวปาลติา หลงจ ิ ม.4/5 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวศุจกิา แซ่อึ่ง ม.4/5 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายอานัส สตาปอ ม.4/6 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายพิพัทฒ ์ เก้าเอี้ยน ม.4/6 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายธนทัต สุวรรณนึก ม.4/6 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายพงศธร แสงบำรุง ม.4/6 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวศิศริา สุขแก้ว ม.4/6 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวพรรณพัชร เทพชูแดง ม.4/6 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวเมฤดีล หะมะ ม.4/6 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาววรัทยา ดุลยาภรณ ์ ม.4/6 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวสรุัยญา ลิมาน ิ ม.4/6 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นางสาวอริสรา สูเร่ ม.4/6 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
90 นางสาวปัณฑารีย ์ โชติพันธ ์ ม.4/4 3.98 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 1 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

91 นายกรวชิญ ์ ดวงตา ม.4/3 3.96 ห้องวิทยาศาสตร ์
91 นางสาวมนัสชนก ธรรมชาต ิ ม.4/3 3.96 ห้องวิทยาศาสตร ์
91 นายพิทวัส เฉิน ม.4/4 3.96 ห้องวิทยาศาสตร ์
91 นายวสวตัติ ์ จุนณศักดิ์ศร ี ม.4/5 3.96 ห้องวิทยาศาสตร ์
91 นางสาวสพุิชญา มุสิกพงศ ์ ม.4/6 3.96 ห้องวิทยาศาสตร ์
96 นางสาวฐติิพร แรกจำนงค ์ ม.4/2 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
96 นางสาวณดา เจะมะ ม.4/2 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
96 นางสาวซัลมา วามะ ม.4/3 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
96 นางสาวมัลลิษา วรรณรัตน ์ ม.4/3 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
96 นายวัชริศ คงเรือง ม.4/4 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
96 นายกฤตยชญ ์ สุกป่าน ม.4/4 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
96 นางสาวนวพร แซ่ห้าว ม.4/4 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
96 นางสาวภครมัย คำเนตร ม.4/4 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
96 นางสาวรอดียะฮ์ ภักด ี ม.4/5 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
96 นางสาวจฬุารัตน ์ รอดเซ็น ม.4/5 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
96 นางสาวนัฏนันท สุดรักษ ์ ม.4/5 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
96 นางสาวปัฑมปาณ ี สุวรรณฤทธิ ์ ม.4/5 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
96 นางสาวพรกนก คงพรหม ม.4/5 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
96 นายอิรฟาน ปาทาน ม.4/6 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
96 นายฟรูซาน อีซอ ม.4/6 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 1 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

96 นางสาววรรณวนัช เอกเจริญกุล ม.4/6 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
96 นางสาวเปรมสินี เปาตะเด ม.4/6 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
96 นางสาวอาทิตา จอมสุริยะ ม.4/6 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
96 นางสาวฐติิรตัน์ แสงดำ ม.4/6 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
96 นางสาวเขมิกา คำด ี ม.4/6 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
96 นางสาวปณิชามาส สุวรรณฤทธิ ์ ม.4/6 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
96 นางสาวลภัทรดา ช่วยช ู ม.4/6 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
118 นายวุทธ เบ็ญฤทธิ์ ม.4/1 3.93 ห้องวิทยาศาสตร ์
118 นางสาวอภิญญา เพ็ชนะ ม.4/2 3.93 ห้องวิทยาศาสตร ์
120 นายรัฐวัชร ์ เดชาชัยรัฐพงศ ์ ม.4/4 3.92 ห้องวิทยาศาสตร ์
120 นายวิชยุตม ์ สกุลวิศัลย ์ ม.4/4 3.92 ห้องวิทยาศาสตร ์
120 นายอภิสิทธิ ์ เย็นจิต ม.4/5 3.92 ห้องวิทยาศาสตร ์
123 นางสาวกรวินท ์ ภูมิรัตน์พงศ ์ ม.4/2 3.90 ห้องวิทยาศาสตร ์
123 นางสาวเงินตรา พรหมประสิทธิ ์ ม.4/4 3.90 ห้องวิทยาศาสตร ์
123 นายกฤษฏิ์ ช่วงหาราช ม.4/5 3.90 ห้องวิทยาศาสตร ์
123 นางสาววลันิลา วรรณรัตน ์ ม.4/5 3.90 ห้องวิทยาศาสตร ์
127 นายณัฐชนน จันทร์เพชร ม.4/4 3.89 ห้องวิทยาศาสตร ์
127 นางสาวณัฐธยาห ์ สัสด ี ม.4/5 3.89 ห้องวิทยาศาสตร ์
129 นายเอกรัตน ์ สุวรรณรัตน ์ ม.4/4 3.88 ห้องวิทยาศาสตร ์
130 นายนพณัช เเก้วห่อทอง ม.4/5 3.84 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 1 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
131 นางสาวประภาศิร ิ บุญมากช่วย ม.4/1 3.83 ห้องวิทยาศาสตร ์
132 นางสาวธิญาดา เศียรอุ่น ม.4/2 3.81 ห้องวิทยาศาสตร ์
133 นายฟุรซาน มามะ ม.4/6 3.79 ห้องวิทยาศาสตร ์
134 นายอธิคม เวชโช ม.4/1 3.78 ห้องวิทยาศาสตร ์
135 นางสาวธนพร เรืองสิริวนา ม.4/3 3.73 ห้องวิทยาศาสตร ์
135 นายกฤตชญา เชาวะเจริญ ม.4/6 3.73 ห้องวิทยาศาสตร ์
137 นายบุญยวีร ์ บุตรแก้ว ม.4/4 3.71 ห้องวิทยาศาสตร ์
138 นายนะอีม ดาโอะ ม.4/2 3.67 ห้องวิทยาศาสตร ์
139 นายศิวกร วรรคยท์ัญญ ู ม.4/2 3.53 ห้องวิทยาศาสตร ์
140 นางสาวชมพูนุท อึ้งรักษ ์ ม.4/6 3.51 ห้องวิทยาศาสตร ์

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

1 นายปานระพ ี ปานดำ ม.5/4 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายนะอีม มาลิกุลสลาม ม.5/4 4.00 ห้องวิทยาศาสตร ์
3 นางสาวกัณฐิกา ทศานนท ์ ม.5/1 3.99 ห้องวิทยาศาสตร ์
3 นายพชรพงษ ์ ขวัญนิคม ม.5/4 3.99 ห้องวิทยาศาสตร ์
5 นายวงศธร จรัสวิโรจน ์ ม.5/1 3.98 ห้องวิทยาศาสตร ์
5 นางสาวกมลรัตน ์ รัตนะ ม.5/4 3.98 ห้องวิทยาศาสตร ์
5 นางสาวอมล ตันติคุปต ์ ม.5/5 3.98 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

8 นางสาวนุรนาณีย ์ บิสนุม ม.5/4 3.97 ห้องวิทยาศาสตร ์
8 นางสาวณัฐธิดา หวันสมัน ม.5/4 3.97 ห้องวิทยาศาสตร ์
10 นางสาวปราณปรียา แก้วประทุม ม.5/1 3.96 ห้องวิทยาศาสตร ์
11 นายวีรภัทร อดิศักดิ์ภริมย ์ ม.5/1 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
12 นางสาวนาดา สุวรรณมณ ี ม.5/2 3.94 ห้องวิทยาศาสตร ์
13 นายนนทนันท ์ จินตเมฆา ม.5/1 3.93 ห้องวิทยาศาสตร ์
13 นางสาวภัคพสุตม ์ กันทรากรณ ์ ม.5/1 3.93 ห้องวิทยาศาสตร ์
13 นางสาวณัฐฐาวรีนุช วีระทววีิทย ์ ม.5/1 3.93 ห้องวิทยาศาสตร ์
13 นายอัลอามีน ยีดอรอแม ม.5/6 3.93 ห้องวิทยาศาสตร ์
17 นายปญวัฒ จันทรจักษ ุ ม.5/1 3.92 ห้องวิทยาศาสตร ์
17 นางสาวจัยดาฮ ์ ใบบิเด็น ม.5/1 3.92 ห้องวิทยาศาสตร ์
17 นางสาวสพุิชฌาย ์ ปรีชาหาญ ม.5/1 3.92 ห้องวิทยาศาสตร ์
20 นางสาวพิมพ์มาดา มุสิกพันธ ์ ม.5/1 3.91 ห้องวิทยาศาสตร ์
21 นางสาวสริินยา แซะอาหลำ ม.5/4 3.90 ห้องวิทยาศาสตร ์
22 นางสาวกุลทรพัย ์ ช่วยเสน ม.5/4 3.89 ห้องวิทยาศาสตร ์
22 นางสาวชญานิศ วัฒนเกษมสกุล ม.5/4 3.89 ห้องวิทยาศาสตร ์
22 นางสาวกัญญาณัฐ สมิงแก้ว ม.5/5 3.89 ห้องวิทยาศาสตร ์
25 นายอะห์หมัด ศรประดิษฐ ์ ม.5/1 3.88 ห้องวิทยาศาสตร ์
26 นายนพรุจ คงแก้ว ม.5/1 3.87 ห้องวิทยาศาสตร ์
26 นางสาวสริินารถ หนูสง ม.5/1 3.87 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

26 นางสาวทพิปภา เจนกุลประสูตร ม.5/1 3.87 ห้องวิทยาศาสตร ์
26 นางสาวฟิตดาว หีมปอง ม.5/3 3.87 ห้องวิทยาศาสตร ์
26 นางสาวพิณวด ี รัตนกาญจน์ ม.5/4 3.87 ห้องวิทยาศาสตร ์
26 นางสาวณัฐสิน ี เรืองศิร ิ ม.5/4 3.87 ห้องวิทยาศาสตร ์
32 นางสาวสริีธร นวลแก้ว ม.5/1 3.85 ห้องวิทยาศาสตร ์
32 นายนรวิชญ ์ มาลีวัด ม.5/2 3.85 ห้องวิทยาศาสตร ์
32 นางสาวบัณฑิตา มีเสน ม.5/4 3.85 ห้องวิทยาศาสตร ์
32 นางสาวกมลชนก รัตนะ ม.5/4 3.85 ห้องวิทยาศาสตร ์
32 นางสาวเปรมประภา เจิมขวัญ ม.5/6 3.85 ห้องวิทยาศาสตร ์
37 นายทรงเกียรต ิ สุวรรณนภา ม.5/1 3.84 ห้องวิทยาศาสตร ์
37 นางสาวธฤษวรรณ ลิ่วคุณูปการ ม.5/5 3.84 ห้องวิทยาศาสตร ์
39 นางสาวนภัทร ทิพกองลาด ม.5/1 3.83 ห้องวิทยาศาสตร ์
39 นางสาวอานันตยา กระจ่างลิขิต ม.5/2 3.83 ห้องวิทยาศาสตร ์
39 นางสาวนฤมินทรา พันธ์ยานุกูล ม.5/3 3.83 ห้องวิทยาศาสตร ์
39 นายกรวทิย ์ กอหลัง ม.5/5 3.83 ห้องวิทยาศาสตร ์
39 นายเฟาซาล หมื่นสมาน ม.5/5 3.83 ห้องวิทยาศาสตร ์
39 นางสาวภรูิชญา เหมะรักษ์ ม.5/6 3.83 ห้องวิทยาศาสตร ์
45 นางสาวฮัซซูน่า งะสยัง ม.5/3 3.82 ห้องวิทยาศาสตร ์
45 นางสาวจริญญา ใจแปง ม.5/4 3.82 ห้องวิทยาศาสตร ์
45 นายณัฐวุฒ ิ ศรีระนำ ม.5/6 3.82 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

48 นายพัชรพล เเซ่หลิน ม.5/1 3.80 ห้องวิทยาศาสตร ์
48 นายชัชภณ วงศ์อกนิษฐ ์ ม.5/2 3.80 ห้องวิทยาศาสตร ์
48 นางสาวณัฐณชิา ปาละสัน ม.5/2 3.80 ห้องวิทยาศาสตร ์
48 นางสาวฟิรฮานา นาคสง่า ม.5/6 3.80 ห้องวิทยาศาสตร ์
48 นางสาวสุภาวด ี สุวรรณโกศัย ม.5/6 3.80 ห้องวิทยาศาสตร ์
53 นางสาวเครือวัลย ์ จันแดง ม.5/3 3.79 ห้องวิทยาศาสตร ์
53 นางสาวจิณณพตั สงสุรินทร ์ ม.5/5 3.79 ห้องวิทยาศาสตร ์
53 นางสาวศศวิิมล ชมเชย ม.5/6 3.79 ห้องวิทยาศาสตร ์
56 นางสาวนะดา สะตาปอ ม.5/2 3.78 ห้องวิทยาศาสตร ์
57 นางสาวณัฏฐก์ิฎา ชายวงศ ์ ม.5/5 3.77 ห้องวิทยาศาสตร ์
58 นางสาวนดา โย๊ะหมาด ม.5/2 3.76 ห้องวิทยาศาสตร ์
58 นางสาวพัทธนันท ์ พรหมสุวรรณ ์ ม.5/3 3.76 ห้องวิทยาศาสตร ์
60 นางสาวธรี์จุฑา ว่องภาณุสกุล ม.5/2 3.75 ห้องวิทยาศาสตร ์
60 นางสาวพิชญา ชิณพงศ ์ ม.5/2 3.75 ห้องวิทยาศาสตร ์
60 นายกรินทร ์ สิกขฤทธิ์ ม.5/3 3.75 ห้องวิทยาศาสตร ์
63 นายพงศ์อมร แก้วอุพัย ม.5/5 3.74 ห้องวิทยาศาสตร ์
63 นางสาวนัสรีน แดงคง ม.5/5 3.74 ห้องวิทยาศาสตร ์
65 นายชามิล ยังปากน้ำ ม.5/2 3.73 ห้องวิทยาศาสตร ์
65 นางสาวมูณา หะยีอีแต ม.5/2 3.73 ห้องวิทยาศาสตร ์
65 นางสาวอัสรา สาเก ม.5/2 3.73 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

65 นางสาวนันท์นภัส เพชรไชย ม.5/6 3.73 ห้องวิทยาศาสตร ์
69 นายอรรถกานต ์ ดาจ ิ ม.5/3 3.72 ห้องวิทยาศาสตร ์
69 นายสัณหณัฐ สำเร ม.5/5 3.72 ห้องวิทยาศาสตร ์
69 นางสาวโยษติา สวนแก้ว ม.5/6 3.72 ห้องวิทยาศาสตร ์
72 นายธีธัช ศรีชุมเเสง ม.5/4 3.71 ห้องวิทยาศาสตร ์
72 นายเวสสาราช ผาเเก้ว ม.5/6 3.71 ห้องวิทยาศาสตร ์
74 นางสาวพิยดา ภูธรารักษ ์ ม.5/2 3.70 ห้องวิทยาศาสตร ์
74 นายภูวินท ์ โพธิ์เงิน ม.5/3 3.70 ห้องวิทยาศาสตร ์
74 นางสาวฟาห์เดีย ปีแนบาโง ม.5/5 3.70 ห้องวิทยาศาสตร ์
74 นางสาวชัญญานุช บำรุง ม.5/6 3.70 ห้องวิทยาศาสตร ์
78 นางสาวผกาพันธุ ์ รังษีสว่าง ม.5/2 3.69 ห้องวิทยาศาสตร ์
78 นางสาวลดา ลีเมาะ ม.5/3 3.69 ห้องวิทยาศาสตร ์
78 นางสาวชาลิสา เกปัน ม.5/4 3.69 ห้องวิทยาศาสตร ์
78 นายภัทรพล กุลมาตย ์ ม.5/5 3.69 ห้องวิทยาศาสตร ์
78 นางสาวณิชาพชัร ์ จิตต์หลัง ม.5/5 3.69 ห้องวิทยาศาสตร ์
78 นางสาวอัสนา สาเก ม.5/5 3.69 ห้องวิทยาศาสตร ์
78 นางสาวอาดีลา เจ๊ะและ ม.5/5 3.69 ห้องวิทยาศาสตร ์
85 นายเจียรนัย บิลหมัด ม.5/4 3.67 ห้องวิทยาศาสตร ์
85 นางสาวฟัยรูซ จันทร์สนิท ม.5/6 3.67 ห้องวิทยาศาสตร ์
87 นายธนภูมิ ไชยสวัสดิ ์ ม.5/4 3.66 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

88 นายอาลีฟ สะมะลอ ม.5/3 3.65 ห้องวิทยาศาสตร ์
89 นางสาวนนทญา เพชรคง ม.5/6 3.64 ห้องวิทยาศาสตร ์
90 นายณัฐวัตร สะอาดแก้ว ม.5/2 3.63 ห้องวิทยาศาสตร ์
90 นางสาวฮุสนา เหมนะ ม.5/2 3.63 ห้องวิทยาศาสตร ์
90 นายนเรศรินทร ์ ธาตรีนรานนท ์ ม.5/3 3.63 ห้องวิทยาศาสตร ์
93 นางสาวอริสรา ชอบงาม ม.5/2 3.62 ห้องวิทยาศาสตร ์
93 นายอัดดานัน มรรคาเขต ม.5/3 3.62 ห้องวิทยาศาสตร ์
93 นายธารทอง คงพรหม ม.5/4 3.62 ห้องวิทยาศาสตร ์
96 นางสาวยมลพร จิระรตัน์ ม.5/3 3.61 ห้องวิทยาศาสตร ์
97 นางสาวสุณัฏฐา สุขจิตร ม.5/3 3.60 ห้องวิทยาศาสตร ์
98 นายธีรธ์นัตถ์ นิลพันธ ์ ม.5/3 3.59 ห้องวิทยาศาสตร ์
98 นางสาวปิยากร รัตนมูสิก ม.5/3 3.59 ห้องวิทยาศาสตร ์
100 นายนรวิชญ ์ กันตวิชญ์วงศ ์ ม.5/1 3.58 ห้องวิทยาศาสตร ์
100 นายนิติโชต ิ กุณนา ม.5/2 3.58 ห้องวิทยาศาสตร ์
100 นายปฏิภาณ รามวงศ ์ ม.5/6 3.58 ห้องวิทยาศาสตร ์
103 นายสิรวิชญ ์ สุทธิพงศ ์ ม.5/4 3.56 ห้องวิทยาศาสตร ์
103 นางสาวณิชกานต ์ นิลหัสรังษี ม.5/6 3.56 ห้องวิทยาศาสตร ์
105 นางสาวปัณฑิตา สว่างแจ้ง ม.5/4 3.55 ห้องวิทยาศาสตร ์
105 นางสาวนัสสวียา ไชยมล ม.5/5 3.55 ห้องวิทยาศาสตร ์
105 นางสาวรุจิรา จิตรเพชร ม.5/5 3.55 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
108 นางสาวบัลกิส ทองหลอม ม.5/3 3.54 ห้องวิทยาศาสตร ์
108 นางสาวพิมพ์นิภา เผือกสม ม.5/3 3.54 ห้องวิทยาศาสตร ์
110 นางสาวนฤพร เอียดสงคราม ม.5/2 3.53 ห้องวิทยาศาสตร ์
111 นางสาวชนิกานต ์ แหละยูหีม ม.5/6 3.52 ห้องวิทยาศาสตร ์
112 นางสาวอัสรีมา หะยีหวัง ม.5/5 3.51 ห้องวิทยาศาสตร ์
113 นางสาวปุณิกา มณีพรหม ม.5/5 3.50 ห้องวิทยาศาสตร ์

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

1 นายธัชกร เที่ยงบุญกุล ม.6/4 3.99 ห้องวิทยาศาสตร ์
1 นายฟาริส หลังเศษ ม.6/4 3.99 ห้องวิทยาศาสตร ์
3 นางสาวเฟริ์น ดลภัค พิริยะไทย ม.6/1 3.97 ห้องวิทยาศาสตร ์
3 นางสาวกันติชา แก้วทอง ม.6/1 3.97 ห้องวิทยาศาสตร ์
3 นางสาวยอดฟา้ ชัยยะวิริยะ ม.6/5 3.97 ห้องวิทยาศาสตร ์
6 นางสาวกลอเรีย อาหมัน ม.6/1 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
6 นางสาวภัทราพร โต๊ะเหล็ม ม.6/1 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
6 นางสาวพิชามญชุ ์ พิชญนิตินัย ม.6/1 3.95 ห้องวิทยาศาสตร ์
9 นางสาวภัทรนิษฐ ์ วิริยะสุข ม.6/1 3.94 ห้องวิทยาศาสตร ์
10 นายยุทธพชิัย เย่ียงยุทธพิชัย ม.6/1 3.93 ห้องวิทยาศาสตร ์
10 นางสาวนัชชา ปานยิ่ง ม.6/1 3.93 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

10 นายธีรธ์นิน ตุกังหัน ม.6/4 3.93 ห้องวิทยาศาสตร ์
13 นายธนวิชญ ์ ธนัตวรานุกูล ม.6/1 3.92 ห้องวิทยาศาสตร ์
13 นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์คง ม.6/1 3.92 ห้องวิทยาศาสตร ์
13 นางสาวฟาฏิล หะยีอาแว ม.6/5 3.92 ห้องวิทยาศาสตร ์
16 นายนาวาว ี ยุทธสะอาด ม.6/1 3.91 ห้องวิทยาศาสตร ์
16 นายวิชญ์พล เหล่าวิวัฒน์เกษม ม.6/3 3.91 ห้องวิทยาศาสตร ์
18 นางสาวรัชฎา แดงนุ้ย ม.6/1 3.90 ห้องวิทยาศาสตร ์
19 นางสาวโปร่งฟ้า แก้วตาทพิย ์ ม.6/1 3.89 ห้องวิทยาศาสตร ์
19 นางสาวยานีดา ฮะปาน ม.6/5 3.89 ห้องวิทยาศาสตร ์
21 นางสาวโชโกะ โยธี ม.6/1 3.88 ห้องวิทยาศาสตร ์
21 นางสาวนูรยันนะห ์ เจ๊ะสอเหาะ ม.6/2 3.88 ห้องวิทยาศาสตร ์
21 นายนูรุดดีน แวนามะ ม.6/4 3.88 ห้องวิทยาศาสตร ์
21 นางสาวณิชกุล ชาวสวน ม.6/4 3.88 ห้องวิทยาศาสตร ์
21 นางสาวฟารีญา เหมมา ม.6/4 3.88 ห้องวิทยาศาสตร ์
21 นางสาวนิสรีน เจะกา ม.6/6 3.88 ห้องวิทยาศาสตร ์
27 นางสาวกมลชนก เรืองอร่าม ม.6/1 3.87 ห้องวิทยาศาสตร ์
27 นายวิชชา เลี้ยงกิจพิพัฒน ์ ม.6/4 3.87 ห้องวิทยาศาสตร ์
27 นางสาวพรรภษา เรืองรุ่งโรจน ์ ม.6/4 3.87 ห้องวิทยาศาสตร ์
30 นายรุดฟาน ไมมะหาด ม.6/2 3.85 ห้องวิทยาศาสตร ์
31 นางสาวนรกมล หอพัฒนาวุฒิวงศ ์ ม.6/2 3.84 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

31 นายกันตวิชญ ์ ผลวัฒนะ ม.6/4 3.84 ห้องวิทยาศาสตร ์
31 นางสาวกุลภรณ ์ แซ่อึ่ง ม.6/4 3.84 ห้องวิทยาศาสตร ์
34 นายกฤติน คุณอาร ี ม.6/1 3.83 ห้องวิทยาศาสตร ์
34 นางสาวนูรฎ์อัยมี่ย ์ คอลออาแซ ม.6/2 3.83 ห้องวิทยาศาสตร ์
34 นางสาวณฐพร สหะวงศ์วัฒนา ม.6/4 3.83 ห้องวิทยาศาสตร ์
37 นายธราธร รังสฤษฏ์วีระโชต ิ ม.6/2 3.82 ห้องวิทยาศาสตร ์
37 นายพีรวิชญ ์ เฮ่าฮู่เที่ยน ม.6/3 3.82 ห้องวิทยาศาสตร ์
37 นางสาวพิชามญชุ ์ ไชยสงคราม ม.6/5 3.82 ห้องวิทยาศาสตร ์
37 นางสาวสมติานัน ก่อประเสริฐ ม.6/6 3.82 ห้องวิทยาศาสตร ์
41 นายณฐวรรธ โพธิ์แก้ว ม.6/1 3.81 ห้องวิทยาศาสตร ์
42 นางสาวปุณยวรี ์ สว่างแจ้ง ม.6/4 3.79 ห้องวิทยาศาสตร ์
43 นายธนพัฒน ์ ศิริพันธุ ์ ม.6/1 3.78 ห้องวิทยาศาสตร ์
44 นางสาวฐานิตา หนูเอี่ยม ม.6/1 3.77 ห้องวิทยาศาสตร ์
44 นางสาวมาริษา ลาดิง ม.6/1 3.77 ห้องวิทยาศาสตร ์
44 นางสาวสุมณฑา เอียดเฉลิม ม.6/3 3.77 ห้องวิทยาศาสตร ์
44 นายริฟฮาน ดือราแม ม.6/4 3.77 ห้องวิทยาศาสตร ์
44 นางสาวลภัสรดา แซ่ตัน ม.6/5 3.77 ห้องวิทยาศาสตร ์
44 นางสาวจฑุามาศ คงสุข ม.6/5 3.77 ห้องวิทยาศาสตร ์
50 นางสาววริสรา ไหมฉิม ม.6/1 3.76 ห้องวิทยาศาสตร ์
50 นางสาวสริิภักดิ ์ มาวงศ ์ ม.6/5 3.76 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

50 นางสาวอภิชญา ดำรงรักษ ์ ม.6/6 3.76 ห้องวิทยาศาสตร ์
53 นายฟาเดล อาแว ม.6/2 3.75 ห้องวิทยาศาสตร ์
53 นางสาวพิชชาภา ด้วงสุด ม.6/2 3.75 ห้องวิทยาศาสตร ์
53 นายณรงค์รชัช ์ หลีเดชดำรงค ์ ม.6/4 3.75 ห้องวิทยาศาสตร ์
53 นางสาวอัสน ี ศรีทองเทศ ม.6/5 3.75 ห้องวิทยาศาสตร ์
53 นางสาวภัณฑริา พงษ์อภัย ม.6/6 3.75 ห้องวิทยาศาสตร ์
53 นางสาวนุมา จินเดหวา ม.6/6 3.75 ห้องวิทยาศาสตร ์
53 นางสาวจริา มูเซอ ม.6/6 3.75 ห้องวิทยาศาสตร ์
60 นางสาวชัชชญาสุ์ณัฐ เลิศวัฒนาวณิช ม.6/6 3.74 ห้องวิทยาศาสตร ์
61 นางสาวนัสรีน เซ็ง ม.6/3 3.73 ห้องวิทยาศาสตร ์
62 นายจิรภัทร ด่อล่าห ์ ม.6/1 3.72 ห้องวิทยาศาสตร ์
62 นายชยานันต ์ ศรีรตัน์ ม.6/2 3.72 ห้องวิทยาศาสตร ์
64 นางสาวนิสิตา นิกูโน ม.6/4 3.71 ห้องวิทยาศาสตร ์
64 นางสาวฟาติน มะมิง ม.6/5 3.71 ห้องวิทยาศาสตร ์
66 นายพีรณัฐ ศรีปาน ม.6/2 3.70 ห้องวิทยาศาสตร ์
66 นางสาวนันท์นภัส งามดุษฎีพร ม.6/2 3.70 ห้องวิทยาศาสตร ์
66 นายซอฟรอน วุฒิโรจนธาดา ม.6/4 3.70 ห้องวิทยาศาสตร ์
66 นางสาวนัซรียา มะมนัง ม.6/4 3.70 ห้องวิทยาศาสตร ์
70 นางสาวชฟีาอ แวบากา ม.6/3 3.69 ห้องวิทยาศาสตร ์
70 นายธราธร รักสกุล ม.6/4 3.69 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

70 นางสาววริศรา มานะ ม.6/5 3.69 ห้องวิทยาศาสตร ์
73 นางสาวเปรมสุดา เปาตะเด ม.6/3 3.68 ห้องวิทยาศาสตร ์
73 นางสาวศุภาพิชญ ์ ฤทธิ์ภักด ี ม.6/6 3.68 ห้องวิทยาศาสตร ์
75 นางสาวนูรด์ฟาดีลาร ์ อัลมาตร ์ ม.6/2 3.67 ห้องวิทยาศาสตร ์
75 นางสาวกษมา เกื้อเส้ง ม.6/5 3.67 ห้องวิทยาศาสตร ์
77 นายวัชร์นล จริงจิตร ม.6/6 3.66 ห้องวิทยาศาสตร ์
78 นางสาวเกรด็มณ ี ด่านเท่ง ม.6/1 3.65 ห้องวิทยาศาสตร ์
78 นางสาวถลัชนันท ์ พันธุ์มณ ี ม.6/3 3.65 ห้องวิทยาศาสตร ์
78 นางสาววันมรัยัม แวบาดะ ม.6/3 3.65 ห้องวิทยาศาสตร ์
78 นางสาวธนกิา แลนิ ม.6/4 3.65 ห้องวิทยาศาสตร ์
78 นางสาวณัจวาย ์ เลาะเเม ม.6/5 3.65 ห้องวิทยาศาสตร ์
78 นายชยพล วงศ์ภูวรกัษ ์ ม.6/6 3.65 ห้องวิทยาศาสตร ์
78 นางสาวไอชวารายา เรทมิฬ ม.6/6 3.65 ห้องวิทยาศาสตร ์
78 นางสาวธัญวรตัม์ ขาวทอง ม.6/6 3.65 ห้องวิทยาศาสตร ์
86 นางสาวดัชร ี ดิษฐภักด ี ม.6/3 3.64 ห้องวิทยาศาสตร ์
86 นางสาวนินทร์นดา หมัดอาดำ้ ม.6/3 3.64 ห้องวิทยาศาสตร ์
86 นางสาวนิสรีน โต๊ะสะเล่ ม.6/3 3.64 ห้องวิทยาศาสตร ์
86 นายชนวีร ์ ชาญวิรวงศ ์ ม.6/5 3.64 ห้องวิทยาศาสตร ์
86 นายดนัย แสงบัวหมัด ม.6/6 3.64 ห้องวิทยาศาสตร ์
91 นางสาวณัชชา คงแก้ว ม.6/2 3.63 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 

91 นางสาวรินรดา แสงจันทร์ ม.6/2 3.63 ห้องวิทยาศาสตร ์
91 นางสาวปุณยวรี ์ เกื้อมณ ี ม.6/3 3.63 ห้องวิทยาศาสตร ์
91 นางสาวมณรีัตน ์ หนูขำ ม.6/3 3.63 ห้องวิทยาศาสตร ์
91 นางสาวนารีมาน เจะโนะ ม.6/5 3.63 ห้องวิทยาศาสตร ์
96 นางสาวปณิศรา นิลรัตน ์ ม.6/1 3.62 ห้องวิทยาศาสตร ์
97 นางสาวจอมขวัญ ภมรานนท ์ ม.6/5 3.61 ห้องวิทยาศาสตร ์
98 นางสาวอาริยา ธรรมา ม.6/3 3.60 ห้องวิทยาศาสตร ์
98 นายณัฐสิทธิ ์ หนูเกื้อ ม.6/4 3.60 ห้องวิทยาศาสตร ์
98 นางสาวอรุัสยา เอกทัตร ม.6/6 3.60 ห้องวิทยาศาสตร ์
101 นายเมธา เอกเจริญกุล ม.6/1 3.58 ห้องวิทยาศาสตร ์
101 นางสาวมยุเรศ วณิชย์ไกวัล ม.6/2 3.58 ห้องวิทยาศาสตร ์
101 นางสาวปวีณธ์ิดา รองเมือง ม.6/2 3.58 ห้องวิทยาศาสตร ์
101 นางสาวกนิษฐา โกศัลวิตร ์ ม.6/5 3.58 ห้องวิทยาศาสตร ์
101 นางสาวนุดฮาต ี แลหมัน ม.6/6 3.58 ห้องวิทยาศาสตร ์
106 นางสาวเรือนแก้ว แก้วอารีย ์ ม.6/2 3.57 ห้องวิทยาศาสตร ์
106 นางสาวฐติิรตัน์ พิพัฒน์วรสกุล ม.6/5 3.57 ห้องวิทยาศาสตร ์
108 นางสาวศุภนิดา แซ่ลิ่ว ม.6/3 3.56 ห้องวิทยาศาสตร ์
109 นายอัซรัฟคาน ฮัมดาหล ี ม.6/3 3.55 ห้องวิทยาศาสตร ์
109 นางสาวศริิธร สมบูรณ์ ม.6/4 3.55 ห้องวิทยาศาสตร ์
109 นายนพดล มณีโชต ิ ม.6/5 3.55 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุม่พิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้นม.1-3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป 
ระดับชั้นม.4-6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 (ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA โครงการ 
109 นางสาวปิยะธิดา บุรุษราษฎร ์ ม.6/6 3.55 ห้องวิทยาศาสตร ์
113 นางสาวทัศณ ี เเหมถิ่น ม.6/2 3.54 ห้องวิทยาศาสตร ์
113 นางสาวพิทยารัตน ์ รัตนบุญโณ ม.6/2 3.54 ห้องวิทยาศาสตร ์
113 นายอภิรักษ ์ สุวรรณประดิษฐ ์ ม.6/5 3.54 ห้องวิทยาศาสตร ์
116 นางสาวสร้อยฟา้ สมสีเเดง ม.6/6 3.53 ห้องวิทยาศาสตร ์
117 นางสาวฟิรดาวซ ์ บริกล ม.6/3 3.52 ห้องวิทยาศาสตร ์
117 นางสาวยมลพร จุลานนท ์ ม.6/6 3.52 ห้องวิทยาศาสตร ์
119 นางสาวอารยา ไชยพูล ม.6/2 3.51 ห้องวิทยาศาสตร ์
119 นายศรัณย ู นิธิคุณากร ม.6/3 3.51 ห้องวิทยาศาสตร ์
121 นายวุฒิภัทร อินทร์ทองคำ ม.6/3 3.50 ห้องวิทยาศาสตร ์
121 นายชารฟี มาหามะ ม.6/3 3.50 ห้องวิทยาศาสตร ์
121 นายปราเมศ ฉิมเกื้อ ม.6/6 3.50 ห้องวิทยาศาสตร ์
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรจีุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายกฤฏิ์  อาจอนงค ์ ม.1/1 24. เด็กหญิงอัลยาอ์  พันกาแด ม.1/1 
2. เด็กชายกติติภูมิ  ทองอ่อน ม.1/1 25. เด็กชายกฤตภาส  พัฒนจินดา ม.1/2 
3. เด็กชายจติรภณ  แสงสุวรรณ ม.1/1 26. เด็กชายณชภัสกร  หนูยวญ ม.1/2 
4. เด็กชายจริพงศ ์ ประยูรวงศ์ ม.1/1 27. เด็กชายตอวูซ  เปรมใจ ม.1/2 
5. เด็กชายชวนากร  คงเกดิ ม.1/1 28. เด็กชายธฤต  มีบุญลาภ ม.1/2 
6. เด็กชายดานิช  ไชยทววีงศ์ ม.1/1 29. เด็กชายปณชัย  ทองบุญเรือง ม.1/2 
7. เด็กชายทวศีักดิ ์ เศวตพาณิชย ์ ม.1/1 30. เด็กชายพรรษวัฏ  ผลบุญ ม.1/2 
8. เด็กชายบาซิล  หวังกุหลำ ม.1/1 31. เด็กชายฟัยซาล  หะยีอาแว ม.1/2 
9. เด็กชายพรีกานต์  ชอบจติ ม.1/1 32. เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขสะปาน ม.1/2 
10. เด็กชายรณัสถ์ชัย  วงศ์อนันต์ ม.1/1 33. เด็กชายมูฮัมหมัดฟาดิล  สามัญ ม.1/2 
11. เด็กชายฮากิฟ  หมาดสกลุ ม.1/1 34. เด็กชายสัลน์ษณ  เมฆตรง ม.1/2 
12. เด็กหญิงเกศษิญา  สุทธพิัฒน์อนันต์ ม.1/1 35. เด็กชายอันวาซ  หะยีเยะ ม.1/2 
13. เด็กหญิงขวัญอภิรดี  ทิพย์นรากุล ม.1/1 36. เด็กหญิงธัญครัตน์  วงศอ์ิสริยานนท ์ ม.1/2 
14. เด็กหญิงจรรยพร  แสงแก้ว ม.1/1 37. เด็กหญิงนวพร  บุญเลิศ ม.1/2 
15. เด็กหญิงชญานิศ  สำนักพงศ ์ ม.1/1 38. เด็กหญิงนัจญวา  ติงหวัง ม.1/2 
16. เด็กหญิงญาณิดา  ยานยา ม.1/1 39. เด็กหญิงนิติลดา  ขุนจันทร ์ ม.1/2 
17. เด็กหญิงณัชชา  สังข์สวสัดิ์ ม.1/1 40. เด็กหญิงประกายดาว  กลิ่นทอง ม.1/2 
18. เด็กหญิงดามิยาอ ์ ศรีตุลาการ ม.1/1 41. เด็กหญิงปาลิตา  หวันประรัตน ์ ม.1/2 
19. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บญุเลิศ ม.1/1 42. เด็กหญิงพรรษชล  เพ็งแก้ว ม.1/2 
20. เด็กหญิงนุรดิยาอ์  หลงสลำ ม.1/1 43. เด็กหญิงแพรวา  มั่นคง ม.1/2 
21. เด็กหญิงเปรมยาดา  รัตนบุรี ม.1/1 44. เด็กหญิงฟาราส  สุหลง ม.1/2 
22. เด็กหญิงลลิดา  อ่องรุ่งเรอืง ม.1/1 45. เด็กหญิงภัททิยา  อารุมาณ ี ม.1/2 
23. เด็กหญิงษิญดา  สิษฐ์ธนชา ม.1/1 46. เด็กหญิงศิริณัญญา  หมานยวง ม.1/2 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรจีุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. เด็กหญิงอาฟาร่า  นิยมเดชา ม.1/2 70. เด็กหญิงสายวรีย ์ ชาญวริวงศ ์ ม.1/3 
48. เด็กหญิงอูบัยดิลละห ์ วาอายีตา ม.1/2 71. เด็กหญิงสุภาวิตา  แดงน้อย ม.1/3 
49. เด็กชายเจนภพ  แก้วหลา้ ม.1/3 72. เด็กหญิงอรณี  จันทรด์ำ ม.1/3 
50. เด็กชายชาณัณบูกิตต ์ ไชยกุล ม.1/3 73. เด็กชายกติติคุณ  มาสุข ม.1/4 
51. เด็กชายญาณเทพ  ณ ถลาง ม.1/3 74. เด็กชายจรีพัฒน์  สายจนัทร์ ม.1/4 
52. เด็กชายณัฐภัทร  ลำพรหมสุข ม.1/3 75. เด็กชายจฮีาน  หลังยาหน่าย ม.1/4 
53. เด็กชายตนุภัทร  ชนะสุวรรณ ม.1/3 76. เด็กชายธรีวรรธน ์ เทพาสิต ม.1/4 
54. เด็กชายถิรศักดิ์  อุสมา ม.1/3 77. เด็กชายนันทิพัฒน์  แก้วพวงค ์ ม.1/4 
55. เด็กชายปภังกร  เพชรดำ ม.1/3 78. เด็กชายภูริภทัร  อุบลรัตน์ ม.1/4 
56. เด็กชายวรัญชัช  แซ่ตัน ม.1/3 79. เด็กชายระพีพงศ ์ เพชรสังข์ ม.1/4 
57. เด็กชายวุฒิกร  เดชณรงค์ ม.1/3 80. เด็กชายรชัพล  หวันเก ม.1/4 
58. เด็กชายสุขสันต์  จงรกัวาร ี ม.1/3 81. เด็กชายวันอันวา  หวันกะมา ม.1/4 
59. เด็กชายอนุภาพ  มะรอเซะ ม.1/3 82. เด็กชายสรวิชญ์  พรหมคล้าย ม.1/4 
60. เด็กหญิงกานต์สินี  สาธติอภิบาลวงศ ์ ม.1/3 83. เด็กชายอลิฟ  ปาทาน ม.1/4 
61. เด็กหญิงชัมซาย์  เส็นเด ม.1/3 84. เด็กหญิงกัญจนพร  สงนวล ม.1/4 
62. เด็กหญิงซัลวานี  มาเส ม.1/3 85. เด็กหญิงกุศลิน  นาคสงา่ ม.1/4 
63. เด็กหญิงซูเรีย  หวันส ู ม.1/3 86. เด็กหญิงขวัญชนก  จันเขียว ม.1/4 
64. เด็กหญิงโซเฟีย  เซ็งกะชรี ม.1/3 87. เด็กหญิงขวัญชนก  ชอสกุล ม.1/4 
65. เด็กหญิงญัลวา  กิตติชัย ม.1/3 88. เด็กหญิงณัฐชยา  นันทกลู ม.1/4 
66. เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญมา ม.1/3 89. เด็กหญิงนันทิตา  น้อยฤทธิ ์ ม.1/4 
67. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มานะกล้า ม.1/3 90. เด็กหญิงนูรีน  ยะโกะ ม.1/4 
68. เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชรประดับ ม.1/3 91. เด็กหญิงพรรณภทัรสร  ช่วงหาราช ม.1/4 
69. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เฮง ม.1/3 92. เด็กหญิงพุธิตา  แซ่จึ่ง ม.1/4 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรจีุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
93. เด็กหญิงสิรินทร  กิ้มขู ่ ม.1/4 95. เด็กหญิงอรรัฐฐา  เนาวเกต ุ ม.1/4 
94. เด็กหญิงอณัญชญาณ์  หวันสู ม.1/4 96. เด็กหญิงฮัซวานีย์  หมาดเหยด ม.1/4 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรจีุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายคุณานนต์  หนูสอน ม.2/1 24. เด็กชายณัฐพล แสงสายฟ้า ม.2/2 

2. เด็กชายจารพุัฒน์  ยฮูันเงาะ ม.2/1 25. เด็กชายนิสุลัยมาน สิเดะ ม.2/2 

3. เด็กชายชนพัฒน์  จันทรจักษุ ม.2/1 26. เด็กชายปกป้อง วรรณรตัน์ ม.2/2 

4. เด็กชายณัฐพัฒน์  แก้วมณี ม.2/1 27. เด็กชายปุญญพัฒน์ ไพบลูย์ ม.2/2 

5. เด็กชายธัญยธรณ ์ พรหมสุวรรณ ์ ม.2/1 28. เด็กชายพรรษชล วิเศษสงิห ์ ม.2/2 

6. เด็กชายนฤชาต ิ สุภามาลา ม.2/1 29. เด็กชายวิชชานนท์ หมีทอง ม.2/2 

7. เด็กชายนัศรุน  มงคลเจริญ ม.2/1 30. เด็กชายสิทธศิักดิ ์ขู่ซุ่ยหล ี ม.2/2 

8. เด็กชายปรมัตถ์  ปรีชาวฒุิเดช ม.2/1 31. เด็กชายสุริยา แซ่ห้าว ม.2/2 
9. เด็กชายภูธเนศ  อาหล ี ม.2/1 32. เด็กชายหัสดิน มูซอ ม.2/2 
10. เด็กชายภูร ิ เชาว์พัฒน์พนูผล ม.2/1 33. เด็กชายอินทัช วารีคาม ม.2/2 
11. เด็กชายรชัชานนท์  อดศิกัดิ์ภิรมย ์ ม.2/1 34. เด็กหญิงกนกพิชญ์ สจักลุ ม.2/2 
12. เด็กชายอภิรกัษ์  สันนก ม.2/1 35. เด็กหญิงจินดาภา แซ่เจน ม.2/2 
13. เด็กหญิงกนิษฐา  สวุรรณโน ม.2/1 36. เด็กหญิงซาลาเบีย พืชผล ม.2/2 

14. เด็กหญิงชนิกานต์  นนธ ิ ม.2/1 37. เด็กหญิงฐิติวรดา มนูญดาหว ี ม.2/2 

15. เด็กหญิงซัลมา  มู่เก็ม ม.2/1 38. เด็กหญิงณิชชา กาญจนบุรพิภพ ม.2/2 

16. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยรานี ม.2/1 39. เด็กหญิงปุณยนุช แก้วหน ู ม.2/2 

17. เด็กหญิงธัญพิมล  แก้วกลู ม.2/1 40. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นุ้ยจนัทร์ ม.2/2 

18. เด็กหญิงพลอยจรัส  ปานกำเนิด ม.2/1 41. เด็กหญิงภัทรศิร ิดาเดะ ม.2/2 

19. เด็กหญิงพิมพกานต์  ไชยมะโณ ม.2/1 42. เด็กหญิงภัทรานิษฐ ์เลิศโชติชวลติ ม.2/2 

20. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุวรรณรตัน์ ม.2/1 43. เด็กหญิงเมธาวี สมัญ ม.2/2 

21. เด็กหญิงศลิษา  หนูสวัสดิ์ ม.2/1 44. เด็กหญิงวรัชยา สันมาแอ ม.2/2 

22. เด็กหญิงอาร์ดา  หัสมา ม.2/1 45. เด็กหญิงอัญชสา คงมัยลกิ ม.2/2 

23. เด็กชายคุณากร จันทร์เมอืง ม.2/2 46. เด็กชายคณาธิป  พูลสวสัดิ์ ม.2/3 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรจีุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. เด็กชายชินชย  ฤทธิชัย ม.2/3 70. เด็กชายกติติภณ  เจะสา ม.2/4 

48. เด็กชายณัฏฐ ์ ภคพงศ์พนัธุ์ ม.2/3 71. เด็กชายขัตตพิงศ์  จันทวงศ ์ ม.2/4 

49. เด็กชายดนัยเทพ  แซ่ตั้ง ม.2/3 72. เด็กชายธีทตั  อุษามาลยเ์วท ม.2/4 

50. เด็กชายเดชาธร  มานะจติต ์ ม.2/3 73. เด็กชายธรี์ธวัช  ปิยประเสริฐศร ี ม.2/4 

51. เด็กชายนวพล  เอ็มด ู ม.2/3 74. เด็กชายธรีัตม ์ ปานยิ่ง ม.2/4 

52. เด็กชายภาณพุงศ์  ยาหยาหมัน ม.2/3 75. เด็กชายปรมัตถ์  ระเมาะ ม.2/4 

53. เด็กชายภูริภทัร  โสสนุ้ย ม.2/3 76. เด็กชายภูวณัฏฐ ์ บุราญรมย์ ม.2/4 

54. เด็กชายรอฟัยรุซ  ราค ุ ม.2/3 77. เด็กชายเมธิส  เจริญฤทธิ ์ ม.2/4 

55. เด็กชายสุกนตธ์ี  วงศ์นนทวัชร ์ ม.2/3 78. เด็กชายวิชพล  ปองอนุสรณ ์ ม.2/4 

56. เด็กชายอัฟฮัม  วุฒิโรจนธาดา ม.2/3 79. เด็กชายศุภณัฐ  กลดัทอง ม.2/4 

57. เด็กหญิงกัญญรัตน ์ เสนา ม.2/3 80. เด็กชายอาร์ชวัส  พวงดอกไม้ ม.2/4 

58. เด็กหญิงชฎาพร  มณรีาช ม.2/3 81. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เหมหมุน ม.2/4 

59. เด็กหญิงตติยา  ชำนาญ ม.2/3 82. เด็กหญิงจีฟานัส  ง๊ะสมนั ม.2/4 

60. เด็กหญิงเบญญาภา  บือนา ม.2/3 83. เด็กหญิงณัฏฐพร  แก้วเพชร ม.2/4 

61. เด็กหญิงพัชร์ณัฏฐ ์ จุลกศิลป ์ ม.2/3 84. เด็กหญิงพิชชาภา  ดิษฐพงศ์ภักด ี ม.2/4 

62. เด็กหญิงเพชรดาว  สัญญา ม.2/3 85. เด็กหญิงวาริศา  บาหลัง ม.2/4 

63. เด็กหญิงศิรดา  ตรรุะจิตต์ ม.2/3 86. เด็กหญิงศตพร  ศรียาเทพ ม.2/4 

64. เด็กหญิงหัทยา  ดพีาส ม.2/3 87. เด็กหญิงศศิกานต์  สายญั ม.2/4 

65. เด็กหญิงอนันตญา  มินชะ ม.2/3 88. เด็กหญิงศุภานันท์  สังข์ช่วย ม.2/4 

66. เด็กหญิงอมลิน  ดำรงวรีะวิทย์ ม.2/3 89. เด็กหญิงสุนิศา  มะล ี ม.2/4 

67. เด็กหญิงอลัเดียร์น่า  ชูแก้ว ม.2/3 90. เด็กหญิงเหมือนธาร  เอีย้วซิโป ม.2/4 
68. เด็กหญิงฮัซซูน่า  เกปัน ม.2/3 91. เด็กหญิงอัลนิสรีน  สวาหลัง ม.2/4 
69. เด็กชายกติตินันท์  ไฉนวงศ์ ม.2/4 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรจีุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายจอมทพั  จีนลิบ ม.3/1 24. เด็กชายพาโชค  เขจรรกัษ์ ม.3/2 

2. เด็กชายณฐพร  จันทร์นวล ม.3/1 25. เด็กชายพทิักษ์  ทุนเกิด ม.3/2 

3. เด็กชายเนติธร  แหละหมัน ม.3/1 26. เด็กชายศุภกฤต  อังศุภาพงศ ์ ม.3/2 

4. เด็กชายพันธกานต ์ รงคร์ัตน ์ ม.3/1 27. เด็กชายสิรกิร  อิสสระ ม.3/2 

5. เด็กชายเมธัส  บุญแช่มพร ม.3/1 28. เด็กชายอานนท ์ พูนสิน ม.3/2 

6. เด็กชายยศวรรธน์  สจักลุ ม.3/1 29. เด็กชายอิซวาน  ยุโซะ ม.3/2 

7. เด็กชายรุซด ี หมาดสกุล ม.3/1 30. เด็กชายอุกฤษฎ ์ แดงแต ้ ม.3/2 

8. เด็กชายอนันต์ศักดิ์  ศรพีัฒน์ ม.3/1 31. เด็กหญิงกฤษวรรณ  บุญธรรม ม.3/2 

9. เด็กชายฮาฟิซ  สาริปา ม.3/1 32. เด็กหญิงกวินทรา  รัตนบุรี ม.3/2 

10. เด็กหญิงคนึงรัก  พลลิพงั ม.3/1 33. เด็กหญิงกวินธิดา  พิริยศลิป ์ ม.3/2 

11. เด็กหญิงเจนนาฮ์  ใบบิเด็น ม.3/1 34. เด็กหญิงญาณิศา  อังสุธรรม ม.3/2 

12. เด็กหญิงณิชารีย์  ตู้เซ่ง ม.3/1 35. เด็กหญิงธนพร  เพชรหนูเสด ม.3/2 

13. เด็กหญิงปาลิน  เส็มสัน ม.3/1 36. เด็กหญิงปุญญิศา  รูปโฉม ม.3/2 

14. เด็กหญิงเปมิกา  ชุ่มจำรสั ม.3/1 37. เด็กหญิงฟาฎีลา  สะอ ุ ม.3/2 
15. เด็กหญิงเปรมปวีร์  เกตนุุ้ย ม.3/1 38. เด็กหญิงภูริกาญจน์  จิว้จวบ ม.3/2 
16. เด็กหญิงพรนัชชา  สุภาพบุรุษ ม.3/1 39. เด็กหญิงอามาลีนา  อุศมา ม.3/2 
17. เด็กหญิงพิมพ์ญาณิศ  สดุวิไล ม.3/1 40. เด็กชายฐปนวัฒน์  ทองจันทร ์ ม.3/3 
18. เด็กหญิงราวีนา  มรรคาเขต ม.3/1 41. เด็กชายณภัทร  อิสรเสรธีรรม ม.3/3 
19. เด็กหญิงศุภิสรา  ขวัญชมุ ม.3/1 42. เด็กชายนพธิปัฐวิ์   ธรี์รตันนุกูล ม.3/3 

20. เด็กชายกันตพงศ์  ส้มเกดิ ม.3/2 43. เด็กชายปณิธิ  ปรีชาวุฒิเดช ม.3/3 

21. เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์เทพ ม.3/2 44. เด็กชายฟาอีซัน  หะยีมะสาและ ม.3/3 

22. เด็กชายนิชาบิลล์  ชุมประเวศ ม.3/2 45. เด็กหญิงซาเรีย  สะร ี ม.3/3 

23. เด็กชายพชรพล  แช่มช้อย ม.3/2 46. เด็กหญิงโซเฟีย  ทองคำ ม.3/3 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรจีุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. เด็กหญิงณพิชญา  พริิยะเพียรพันธ์ ม.3/3 63. เด็กชายพอเพียง  ไพรตัน์ ม.3/4 
48. เด็กหญิงณภัทร  ฮ่อสกุล ม.3/3 64. เด็กชายวลาดีเนีย   อับดลุเลาะ ม.3/4 
49. เด็กหญิงณิชนันทน ์ แสงศร ี ม.3/3 65. เด็กชายอตกิันต์   ทองคณารักษ ์ ม.3/4 
50. เด็กหญิงนภสร  ชูชว่ย ม.3/3 66. เด็กหญิงจัสมินทร์   แดงหลัง ม.3/4 
51. เด็กหญิงนาตาลี  สองเมือง ม.3/3 67. เด็กหญิงโชติกา   แสงเพชร ม.3/4 
52. เด็กหญิงนูรมุซิลลา  หลีเส็น ม.3/3 68. เด็กหญิงฐิติกานต ์  จันทร์เกลี้ยง ม.3/4 
53. เด็กหญิงภัทรธิดา  หาดหาย ม.3/3 69. เด็กหญิงณัฐรินา   จิเหม ม.3/4 
54. เด็กหญิงวธูสิร ิ เจริญกิจ ม.3/3 70. เด็กหญิงดานิยาฮ ์  เจ๊ะหลี ม.3/4 
55. เด็กหญิงอะนิส  เจ๊ะและ ม.3/3 71. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ศรีบริรักษ ์ ม.3/4 
56. เด็กหญิงอัลวาน ี แมะอมูา  ม.3/3 72. เด็กหญิงนวลิน  แยบคาย ม.3/4 
57. เด็กชายกาดัตฟีร ์ เซ็งกะชร ี ม.3/4 73. เด็กหญิงเนตรดาว  ชดู้วง ม.3/4 
58. เด็กชายจริภัทร  สวุนิช ม.3/4 74. เด็กหญิงรัฐกาล  หมาดทิง้ ม.3/4 
59. เด็กชายณัฎว ี ชำนาญเพาะ ม.3/4 75. เด็กหญิงโรสดียานา่  หมาดมานัง ม.3/4 
60. เด็กชายณัฐกฤต   สุยสุทธิ์ ม.3/4 76. เด็กหญิงศิรินทรา  หมัดสธรรม ม.3/4 
61. เด็กชายธนวัฒน ์  ฉายศริิวัฒนา ม.3/4 77. เด็กหญิงอารียา  เนียมไหม ม.3/4 
62. เด็กชายโนอาร์   มะหะหมัด ม.3/4 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรจีุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นายวุทธ  เบ็ญฤทธิ ์ ม.4/1 24. นายรุจินพ  ปักครึก ม.4/2 
2. นายอธิคม  เวชโช ม.4/1 25. นายชญานนท ์ ดีพาส ม.4/2 
3. นายอานัส  สุย ี ม.4/1 26. นายชาริส  ยาฮังเกียคาน ม.4/2 
4. นายไตรภพ  พงษ์พานิช ม.4/1 27. นายธีรภัทร์  แซ่ลู่ ม.4/2 
5. นายวรภพ  พงษ์พานิช ม.4/1 28. นายนะอีม  ดาโอะ ม.4/2 
6. นายปัญญพัฒน ์ อังสุภานิช ม.4/1 29. นายศิวกร  วรรคย์วทัญญู ม.4/2 
7. นายณัฐพงษ์  นุ่นม ี ม.4/1 30. นางสาวจตุรพร   เชื้อวงศ์ ม.4/2 
8. นายตะวันฉาย  สุรภ ี ม.4/1 31. นางสาวบัซลา  เกปัน ม.4/2 
9. นายธนกร  แสงจันทร ์ ม.4/1 32. นางสาวกัลยกร  พชิัยรตัน์ ม.4/2 
10. นายธนพล  ยาบา ม.4/1 33. นางสาวเกวลิน  โต๊ะดำ ม.4/2 
11. นายรุสลี  หลีมานัน ม.4/1 34. นางสาวรุ่งกานต ์ สงเสน ม.4/2 
12. นายสตินันต ์  แสงแก้ว ม.4/1 35. นางสาวฟาฏิมะห์  ราโอะ๊ ม.4/2 
13. นายอารีเฟน  รังสรรค ์ ม.4/1 36. นางสาวราเนียร์   เปรมใจ ม.4/2 
14. นางสาวกชพร  บุญเลิศ ม.4/1 37. นางสาวอภิญญา   เพ็ชนะ ม.4/2 
15. นางสาวนัซนีน  นุ้ยไฉน ม.4/1 38. นางสาวกรวินท ์ ภูมริัตนพ์งศ ์ ม.4/2 
16. นางสาวนลินี  นนธ ิ ม.4/1 39. นางสาวฐติิพร   แรกจำนงค์ ม.4/2 
17. นางสาวแพรวา  รอดสมบูรณ์ ม.4/1 40. นางสาวณดา  เจะมะ ม.4/2 
18. นางสาวขวัญหทัย  ณ นา่น ม.4/1 41. นางสาวธิญาดา  เศียรอุน่ ม.4/2 
19. นางสาวนัจญมา  เกษา ม.4/1 42. นางสาวนันทิวา   ทองฉมิ ม.4/2 
20. นางสาวกัญญาภัค  นราธนากร ม.4/1 43. นางสาวบัณฑิตา  อินต๊ะใจ ม.4/2 
21. นางสาวซันวาน ี  หลังยาหน่าย ม.4/1 44. นางสาวปาริฉัตร  เจะแมะเหาะ ม.4/2 
22. นางสาวติญานา  เตาวะโต ม.4/1 45. นายหรรษธร  สัจกุล ม.4/3 
23. นายปรัชญ์  สทุธิ์นวล ม.4/2 46. นายณัฐวุฒิ  สงคง ม.4/3 

 

-54- 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรจีุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. นายกรวชิญ์  ดวงตา ม.4/3 70. นายรัฐวัชร์  เดชาชัยรัฐพงศ ์ ม.4/4 
48. นายทิวัตถ์   หลงแก้ว ม.4/3 71. นายวัชริศ  คงเรือง ม.4/4 
49. นายธนัช  เตชะอัครมงคล ม.4/3 72. นายณัฐชนน  จันทร์เพชร ม.4/4 
50. นายธีรโชติ  รังสฤษฏ์วรีะโชต ิ ม.4/3 73. นายอัซกัส  กุลโรจนสิร ิ ม.4/4 
51. นายน็อตฟาซิน  ศรรีิภาพ ม.4/3 74. นายเอกรัตน์   สวุรรณรตัน์ ม.4/4 
52. นายอนัญลักษณ์  สุขเสนา ม.4/3 75. นายกฤตยชญ์   สุกป่าน ม.4/4 
53. นางสาวเซลีนท์  องสารา ม.4/3 76. นายบุญยวีร์  บุตรแก้ว ม.4/4 
54. นางสาวบิลกีส  มาราสา ม.4/3 77. นายพิทวัส  เฉิน ม.4/4 
55. นางสาวสริิวิภา  สวัสดรีกัษา ม.4/3 78. นางสาวนันทสัณห์  อรุณพันธุ ์ ม.4/4 
56. นางสาวมนัสชนก  ธรรมชาติ ม.4/3 79. นางสาวมุกอันดา  เจริญขวัญ ม.4/4 
57. นางสาวศศิมา  ศิริมาศ ม.4/3 80. นางสาววันนาซนีน  พานชิ ม.4/4 
58. นางสาวสุชานรี  ชมเชย ม.4/3 81. นางสาวนวพร  แซ่ห้าว ม.4/4 
59. นางสาวนูรไรมี  หลังเกต ุ ม.4/3 82. นางสาวปิ่นมณ ี  อาหน่าย ม.4/4 
60. นางสาวกังสดาล  ศรีสุวรรณ ม.4/3 83. นางสาวเงินตรา  พรหมประสิทธิ ์ ม.4/4 
61. นางสาวจัสมิน   มะล ี ม.4/3 84. นางสาวณัฏฐณชิา  มณีแจ่มใส ม.4/4 
62. นางสาวซัลมา  วามะ ม.4/3 85. นางสาวปัณฑารีย์  โชตพินัธ์ ม.4/4 
63. นางสาวธนพร  เรืองสริิวนา ม.4/3 86. นางสาวกฤตพร  พรหมชาต ิ ม.4/4 
64. นางสาวปิ่นจรัส  รุ่งโรจนก์ำเนิด ม.4/3 87. นางสาวภครมัย  คำเนตร ม.4/4 
65. นางสาวพัทธธ์ีรา  อิสโร ม.4/3 88. นายนพณัช  เเก้วห่อทอง ม.4/5 
66. นางสาวมัลลิษา  วรรณรตัน์ ม.4/3 89. นายวชิรวิทย์   ศรีสุนทรเกษม ม.4/5 
67. นางสาวรัตติยา  แวหามะ ม.4/3 90. นายกฤษฏิ์  ช่วงหาราช ม.4/5 
68. นางสาวอริฟานา  ปะดุกา ม.4/3 91. นายอภิสิทธิ์   เย็นจิต ม.4/5 
69. นายพฤกษ ์  วั่นซ้วน ม.4/4 92. นายซาบิต  วารรีัตน ์ ม.4/5 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรจีุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
93. นายปุณณกัณฐ์  หนูน้อย ม.4/5 112. นายอิรฟาน  ปาทาน ม.4/6 
94. นายยศธร  วงษ์คลัง ม.4/5 113. นายกฤตชญา   เชาวะเจริญ ม.4/6 
95. นายวสวตัติ์  จุนณศักดิ์ศรี ม.4/5 114. นายธนทัต  สุวรรณนกึ ม.4/6 
96. นางสาวตัสนีม  ยาชะรดั ม.4/5 115. นายพงศธร  แสงบำรุง ม.4/6 
97. นางสาวณิชารวีรรณ   สสีุข ม.4/5 116. นายฟรูซาน  อีซอ ม.4/6 
98 นางสาวอัมมา  สมันเหมือน ม.4/5 117. นายฟุรซาน  มามะ ม.4/6 
99. นางสาวรอดียะฮ์  ภกัด ี ม.4/5 118. นางสาวเปรมสินี  เปาตะเด ม.5/6 
100. นางสาวกฤตกิา  จติหลัง ม.4/5 119. นางสาวสพุิชญา  มุสิกพงศ์ ม.4/6 
101. นางสาวกานติยา  เด่นกาญจนศักดิ ์ ม.4/5 120. นางสาวศิศริา  สุขแก้ว ม.4/6 
102 นางสาวจฬุารัตน์  รอดเซ็น ม.4/5 121. นางสาวเขมิกา  คำด ี ม.4/6 
103. นางสาวณฐมน  สรุะกำแหง ม.4/5 122. นางสาวชมพูนุท  อึ้งรักษ์ ม.4/6 
104. นางสาวณัฐธยาห์  สัสด ี ม.4/5 123. นางสาวปณิชามาส  สุวรรณฤทธิ ์ ม.4/6 
105. นางสาวนัฏนันท  สุดรักษ ์ ม.4/5 124. นางสาวพรรณพัชร    เทพชูแดง ม.4/6 
106. นางสาวปาลติา  หลงจ ิ ม.4/5 125. นางสาวเมฤดีล  หะมะ ม.4/6 
107. นางสาวพรกนก  คงพรหม ม.4/5 126. นางสาวรุจิภา  อินทรทอง ม.4/6 
108. นางสาววลันิลา  วรรณรตัน์ ม.4/5 127. นางสาวลภัทรดา  ช่วยช ู ม.4/6 
109. นางสาวศุจกิา  แซ่อึ่ง ม.4/5 128. นางสาววรัทยา  ดุลยาภรณ ์ ม.4/6 
110. นายอานัส   สตาปอ ม.4/6 129. นางสาวอริสรา   สูเร ่ ม.4/6 
111. นายพิพัทฒ ์ เก้าเอี้ยน ม.4/6 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรจีุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นายพัชรพล  เเซ่หลิน ม.5/1 24. นางสาวนฤพร  เอียดสงคราม ม.5/2 
2. นายปญวัฒ  จันทรจักษ ุ ม.5/1 25. นางสาวพัชชา  บุญช่วย ม.5/2 
3. นายวงศธร  จรัสวิโรจน์ ม.5/1 26. นางสาวอานันตยา  กระจ่างลิขิต ม.5/2 
4. นายนนทนันท ์ จินตเมฆา ม.5/1 27. นางสาวอริสรา  ชอบงาม ม.5/2 
5. นายนรวิชญ ์ กันตวิชญ์วงศ์ ม.5/1 28. นางสาวนดา  โย๊ะหมาด ม.5/2 
6. นางสาวกมลชนก  หนูละออง ม.5/1 29. นางสาวนะดา  สะตาปอ ม.5/2 
7. นางสาวกัณฐิกา  ทศานนท ์ ม.5/1 30. นางสาวนาดา  สวุรรณมณี ม.5/2 
8. นางสาวจัยดาฮ์  ใบบิเด็น ม.5/1 31. นางสาวมูณา  หะยีอีแต ม.5/2 
9. นางสาวโซฮารา  มะหะหมัด ม.5/1 32. นางสาวอัสรา   สาเก ม.5/2 
10. นางสาวสพุิชฌาย ์ ปรีชาหาญ ม.5/1 33. นางสาวฮุสนา  เหมนะ ม.5/2 
11. นางสาวปราณปรียา  แกว้ประทุม ม.5/1 34. นายกรินทร ์ สกิขฤทธิ์ ม.5/3 
12. นางสาวนภัทร   ทพิกองลาด ม.5/1 35. นายธีรธ์นัตถ ์ นิลพันธ ์ ม.5/3 
13. นางสาวสริินารถ  หนูสง ม.5/1 36. นายภูวินท์  โพธิ์เงิน ม.5/3 
14. นางสาวณัฐฐาวรีนุช  วรีะทวีวิทย ์ ม.5/1 37. นายอรรถกานต์   ดาจ ิ ม.5/3 
15. นางสาวทพิปภา  เจนกุลประสูตร ม.5/1 38. นายณัฐกรณ ์ คลังข้อง ม.5/3 
16. นางสาวสริีธร   นวลแก้ว ม.5/1 39. นายนเรศรินทร ์ ธาตรีนรานนท ์ ม.5/3 
17. นายชามิล  ยังปากน้ำ ม.5/2 40. นายปณชัย  วณชิพัฒนะเศรษฐ์ ม.5/3 
18. นายนรวิชญ ์ มาลวีัด ม.5/2 41. นายอัดดานัน  มรรคาเขต ม.5/3 
19. นายชัชภณ  วงศ์อกนิษฐ ์ ม.5/2 42. นายอาลีฟ  สะมะลอ ม.5/3 
20. นายนิติโชต ิ กุณนา ม.5/2 43. นางสาวยมลพร  จริะรตัน ์ ม.5/3 
21. นายพงศ์พิสิฏฐ ์ บุญทิพย ์ ม.5/2 44. นางสาวฮัซซูน่า  งะสยัง ม.5/3 
22. นางสาวผกาพันธุ ์  รังษสีว่าง ม.5/2 45. นางสาวกาญจนา  นิกาเส็ม ม.5/3 
23. นางสาวธรี์จุฑา  ว่องภาณุสกุล ม.5/2 46. นางสาวเครือวัลย์  จันแดง ม.5/3 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรจีุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. นางสาวปิยากร  รตันมูสิก ม.5/3 70. นายรัยยาน  หะยีอาแซ ม.5/5 
48. นางสาวพิชามญชุ ์ สวุรรณ ม.5/3 71. นายพงศ์อมร   แก้วอพุัย ม.5/5 
49. นางสาวพิมพ์นิภา  เผือกสม ม.5/3 72. นายกรวทิย์  กอหลัง ม.5/5 
50. นางสาวลดา  ลีเมาะ ม.5/3 73. นายภัทรพล   กุลมาตย ์ ม.5/5 
51. นางสาววรวลัญช์  ง๊ะสมนั ม.5/3 74. นายไกรวุฒ ิ แซ่จง ม.5/5 
52. นางสาวศุภมาส    ชูช่วย ม.5/3 75. นายเฟาซาล  หมื่นสมาน ม.5/5 
53. นายปานระพี  ปานดำ ม.5/4 76. นายสกรรจ์  บัวเพขร ม.5/5 
54. นายพชรพงษ์  ขวัญนิคม ม.5/4 77. นายสัณหณัฐ  สำเร ม.5/5 
55. นายนะอีม  มาลกิุลสลาม ม.5/4 78. นางสาวอมล  ตันติคุปต ์ ม.5/5 
56. นายธารทอง  คงพรหม ม.5/4 79. นางสาวจิณณพตั  สงสรุนิทร์ ม.5/5 
57. นายธีธัช  ศรีชุมเเสง ม.5/4 80. นางสาวธฤษวรรณ  ลิว่คณุูปการ ม.5/5 
58. นายเจียรนัย  บิลหมัด ม.5/4 81. นางสาวนัสรีน  แดงคง ม.5/5 
59. นางสาวนุรนาณีย์  บิสนุม ม.5/4 82. นางสาวเมธาวด ี สุขหรรษา ม.5/5 
60. นางสาวพิณวดี  รัตนกาญจน์ ม.5/4 83. นางสาวณัฏฐก์ิฎา  ชายวงศ์ ม.5/5 
61. นางสาวกมลรัตน ์ รตันะ ม.5/4 84. นางสาวณิชาพชัร์  จติตห์ลัง ม.5/5 
62. นางสาวณัฐสิน ี เรืองศริ ิ ม.5/4 85. นางสาวนัสสวียา  ไชยมล ม.5/5 
63. นางสาวบัณฑิตา  มีเสน ม.5/4 86. นางสาวฟาห์เดีย  ปีแนบาโง ม.5/5 
64. นางสาวณัฐธิดา  หวันสมัน ม.5/4 87. นางสาวอัสนา  สาเก ม.5/5 
65. นางสาวปัณฑิตา  สวา่งแจ้ง ม.5/4 88. นางสาวอัสรีมา  หะยีหวงั ม.5/5 
66. นางสาวกุลทรพัย์  ช่วยเสน ม.5/4 89. นางสาวอาดีลา  เจ๊ะและ ม.5/5 
67. นางสาวจริญญา  ใจแปง ม.5/4 90. นายกอฟฟารี ่ หมาดทิ้ง ม.5/6 
68. นางสาวชญานิศ  วัฒนเกษมสกุล ม.5/4 91. นายซัลมาน  รงค์สมัคร ม.5/6 
69. นางสาวสริินยา  แซะอาหลำ ม.5/4 92. นายณัฐวุฒิ  ศรรีะนำ ม.5/6 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรจีุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
93. นายเวสสาราช  ผาเเก้ว ม.5/6 102. นางสาวชนิกานต์  แหละยูหีม ม.5/6 
94. นายปิยะ  ปิอาต ู ม.5/6 103. นางสาวณิชกานต ์ นิลหัสรังษี ม.5/6 
95. นายภัพชยกัณฑ์  ขวัญด ี ม.5/6 104. นางสาวนันท์นภัส  เพชรไชย ม.5/6 
96. นายอัลอามีน  ยีดอรอแม ม.5/6 105. นางสาวบุสริน   เจ๊ะสา ม.5/6 
97. นางสาวฟิรฮานา   นาคสง่า ม.5/6 106. นางสาวเปรมประภา   เจิมขวัญ ม.5/6 
98. นางสาวภรูิชญา   เหมะรกัษ์ ม.5/6 107. นางสาวฟัยรูซ  จันทร์สนทิ ม.5/6 
99. นางสาวโยษติา  สวนแกว้ ม.5/6 108. นางสาวริสกี  ดำกระบ่ี ม.5/6 
100. นางสาวนนทญา  เพชรคง ม.5/6 109. นางสาวสุภาวด ี สวุรรณโกศัย ม.5/6 
101. นางสาวศศวิิมล  ชมเชย ม.5/6 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรจีุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นายณฐวรรธ  โพธิ์แก้ว ม.6/1 24. นางสาวพิทยารัตน์  รตันบุญโณ ม.6/2 
2. นายธนวิชญ์  ธนตัวรานกุูล ม.6/1 25. นางสาวนรกมล  หอพัฒนาวุฒิวงศ ์ ม.6/2 
3. นางสาวกลอเรีย  อาหมนั ม.6/1 26. นางสาวนูรฎ์อัยมี่ย ์ คอลออาแซ ม.6/2 
4. นางสาวภัทรนิษฐ์  วิริยะสุข ม.6/1 27. นางสาวปวีณธ์ิดา  รองเมือง ม.6/2 
5. นางสาวภัทราพร  โต๊ะเหล็ม ม.6/1 28. นางสาวพิชชาภา  ดว้งสดุ ม.6/2 
6. นางสาววริสรา  ไหมฉิม ม.6/1 29. นางสาวมาดีน่า  ปะดุกา ม.6/2 
7. นางสาวเฟริ์น ดลภัค  พริิยะไทย ม.6/1 30. นางสาวเรือนแก้ว  แกว้อารีย ์ ม.6/2 
8. นางสาวรัชฎา  แดงนุ้ย ม.6/1 31. นายพีรวิชญ์  เฮ่าฮู่เที่ยน ม.6/3 
9. นางสาวพิชามญชุ ์ พิชญนิตินัย ม.6/1 32. นายกษิดิ์เดช  บุญเลิศ ม.6/3 
10. นางสาวกันติชา  แก้วทอง ม.6/1 33. นายวิชญ์พล  เหล่าววิัฒน์เกษม ม.6/2 
11. นางสาวนัชชา  ปานยิ่ง ม.6/1 34. นางสาวศุภนิดา  แซ่ลิ่ว ม.6/3 
12. นางสาวโปร่งฟ้า  แก้วตาทิพย ์ ม.6/1 35. นางสาวถลัชนันท ์ พันธุม์ณี ม.6/3 
13. นางสาวเกรด็มณี  ดา่นเท่ง ม.6/1 36. นางสาวณิชาภัทร  ปัจฉิมศิร ิ ม.6/3 
14. นางสาวมาริษา  ลาดิง ม.6/1 37. นางสาวสุมณฑา  เอียดเฉลิม ม.6/3 
15. นายพณิชพล  โรจน์ชาญชัยกุล ม.6/2 38. นางสาวชฟีาอ  แวบากา ม.6/3 
16. นายพีรณัฐ  ศรีปาน ม.6/2 39. นางสาวนัสรีน  เซ็ง ม.6/3 
17. นายชยานันต์  ศรรีัตน ์ ม.6/2 40. นางสาวนินทร์นดา  หมดัอาดำ้ ม.6/3 
18. นายธราธร  รังสฤษฏ์วีระโชต ิ ม.6/2 41. นางสาวนิสรีน  โต๊ะสะเล ่ ม.6/3 
19. นายโรสลัน  สันเกาะ ม.6/2 42. นางสาวเปรมสุดา  เปาตะเด ม.6/3 
20. นางสาวทัศณี  เเหมถ่ิน ม.6/2 43. นายณัฐสิทธิ ์ หนูเกื้อ ม.6/4 
21. นางสาวรินรดา  แสงจันทร ์ ม.6/2 44. นายปิยวัฒน ์ เทพษร ม.6/4 
22. นางสาวนันท์นภัส  งามดษุฎีพร ม.6/2 45. นายภัทร  แก้วหน ู ม.6/4 
23. นางสาวมยุเรศ  วณิชย์ไกวัล ม.6/2 46. นายริฟฮาน  ดือราแม ม.6/4 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรจีุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. นายธีรธ์นิน  ตกุังหัน ม.6/4 67. นางสาวจอมขวัญ  ภมรานนท์ ม.6/5 
48. นายณรงค์รชัช์  หลีเดชดำรงค ์ ม.6/4 68. นางสาวยานีดา  ฮะปาน ม.6/5 
49. นายธัชกร  เที่ยงบุญกุล ม.6/4 69. นางสาวกษมา  เกื้อเส้ง ม.6/5 
50. นายฟาริส  หลังเศษ ม.6/4 70. นางสาวจฑุามาศ  คงสุข ม.6/5 
51. นายวิชชา  เลี้ยงกิจพิพัฒน์ ม.6/4 71. นางสาวฐติิรตัน์  พิพัฒนว์รสกุล ม.6/5 
52. นางสาวนัซรียา  มะมนัง ม.6/4 72. นางสาวทัศนวรรณ  ปุย ม.6/5 
53. นางสาวศริิธร  สมบูรณ ์ ม.6/4 73. นางสาวนารีมาน  เจะโนะ ม.6/5 
54. นางสาวณฐพร  สหะวงศว์ัฒนา ม.6/4 74. นางสาวยอดฟา้  ชัยยะวริิยะ ม.6/5 
55. นางสาวธนกิา  แลนิ ม.6/4 75. นางสาวอัสนี  ศรทีองเทศ ม.6/5 
56. นางสาวปุณยวรี์  สว่างแจ้ง ม.6/4 76. นายกษิดิ์เดช  สุทธิพัฒนอ์นันต์ ม.6/6 
57. นางสาวฟารีญา  เหมมา ม.6/4 77. นายดนัย  แสงบัวหมัด ม.6/6 
58. นายชาครติ  หลงหัน ม.6/5 78. นายกันตภณ  โลหะจินดา ม.6/6 
59. นายชนวีร ์ ชาญวิรวงศ ์ ม.6/5 79. นายชยพล  วงศ์ภวูรักษ ์ ม.6/6 
60. นายอภิรักษ์  สุวรรณประดิษฐ์ ม.6/5 80. นายปราเมศ  ฉิมเกื้อ ม.6/6 
61. นางสาวฟาฏิล  หะยีอาแว ม.6/5 81. นางสาวอภิชญา  ดำรงรกัษ์ ม.6/6 
62. นางสาวลภัสรดา  แซ่ตัน ม.6/5 82. นางสาวไอชวารายา  เรทมิฬ ม.6/6 
63. นางสาวสริิภักดิ ์ มาวงศ ์ ม.6/5 83. นางสาวธมนพัชร ์ หิรันยณ์รงค ์ ม.6/6 
64. นางสาวกนิษฐา  โกศัลวติร ์ ม.6/5 84. นางสาวอัซนียาอ์  ศรียาน ม.6/6 
65. นางสาวพิชามญชุ ์ไชยสงคราม ม.6/5 85. นางสาวไลลา  มิหดั ม.6/6 
66. นางสาววริศรา  มานะ ม.6/5 86. นางสาวยมลพร  จุลานนท์ ม.6/6 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรจีุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
87. นางสาวนิสรีน  เจะกา ม.6/6 91. นางสาวศุภาพิชญ ์ ฤทธิภ์ักด ี ม.6/6 
88. นางสาวจริา  มูเซอ ม.6/6 92. นางสาวสร้อยฟา้  สมสีเเดง ม.6/6 
89. นางสาวธัญญารตัน์  วัฒนพันธ์ ม.6/6 93. นางสาวอรุัสยา  เอกทตัร ม.6/6 
90. นางสาวธัญวรตัม์  ขาวทอง ม.6/6 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายกฤฏิ์  อาจอนงค ์ ม.1/1 24. เด็กหญิงอัลยาอ์  พันกาแด ม.1/1 
2. เด็กชายกติติภูมิ  ทองอ่อน ม.1/1 25. เด็กชายกฤตภาส  พัฒนจินดา ม.1/2 
3. เด็กชายจติรภณ  แสงสุวรรณ ม.1/1 26. เด็กชายณชภัสกร  หนูยวญ ม.1/2 
4. เด็กชายจริพงศ ์ ประยูรวงศ์ ม.1/1 27. เด็กชายตอวูซ  เปรมใจ ม.1/2 
5. เด็กชายชวนากร  คงเกดิ ม.1/1 28. เด็กชายธฤต  มีบุญลาภ ม.1/2 
6. เด็กชายดานิช  ไชยทววีงศ์ ม.1/1 29. เด็กชายปณชัย  ทองบุญเรือง ม.1/2 
7. เด็กชายทวศีักดิ ์ เศวตพาณิชย ์ ม.1/1 30. เด็กชายพรรษวัฏ  ผลบุญ ม.1/2 
8. เด็กชายบาซิล  หวังกุหลำ ม.1/1 31. เด็กชายฟัยซาล  หะยีอาแว ม.1/2 
9. เด็กชายพรีกานต์  ชอบจติ ม.1/1 32. เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขสะปาน ม.1/2 
10. เด็กชายรณัสถ์ชัย  วงศ์อนันต์ ม.1/1 33. เด็กชายมูฮัมหมัดฟาดิล  สามัญ ม.1/2 
11. เด็กชายฮากิฟ  หมาดสกลุ ม.1/1 34. เด็กชายสัลน์ษณ  เมฆตรง ม.1/2 
12. เด็กหญิงเกศษิญา  สุทธพิัฒน์อนันต์ ม.1/1 35. เด็กชายอันวาซ  หะยีเยะ ม.1/2 
13. เด็กหญิงขวัญอภิรดี  ทิพย์นรากุล ม.1/1 36. เด็กหญิงธัญครัตน์  วงศอ์ิสริยานนท ์ ม.1/2 
14. เด็กหญิงจรรยพร  แสงแก้ว ม.1/1 37. เด็กหญิงนวพร  บุญเลิศ ม.1/2 
15. เด็กหญิงชญานิศ  สำนักพงศ ์ ม.1/1 38. เด็กหญิงนัจญวา  ติงหวัง ม.1/2 
16. เด็กหญิงญาณิดา  ยานยา ม.1/1 39. เด็กหญิงนิติลดา  ขุนจันทร ์ ม.1/2 
17. เด็กหญิงณัชชา  สังข์สวสัดิ์ ม.1/1 40. เด็กหญิงประกายดาว  กลิ่นทอง ม.1/2 
18. เด็กหญิงดามิยาอ ์ ศรีตุลาการ ม.1/1 41. เด็กหญิงปาลิตา  หวันประรัตน ์ ม.1/2 
19. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บญุเลิศ ม.1/1 42. เด็กหญิงพรรษชล  เพ็งแก้ว ม.1/2 
20. เด็กหญิงนุรดิยาอ์  หลงสลำ ม.1/1 43. เด็กหญิงแพรวา  มั่นคง ม.1/2 
21. เด็กหญิงเปรมยาดา  รัตนบุรี ม.1/1 44. เด็กหญิงฟาราส  สุหลง ม.1/2 
22. เด็กหญิงลลิดา  อ่องรุ่งเรอืง ม.1/1 45. เด็กหญิงภัททิยา  อารุมาณ ี ม.1/2 
23. เด็กหญิงษิญดา  สิษฐ์ธนชา ม.1/1 46. เด็กหญิงศิริณัญญา  หมานยวง ม.1/2 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. เด็กหญิงอาฟาร่า  นิยมเดชา ม.1/2 70. เด็กหญิงสายวรีย ์ ชาญวริวงศ ์ ม.1/3 
48. เด็กหญิงอูบัยดิลละห ์ วาอายีตา ม.1/2 71. เด็กหญิงสุภาวิตา  แดงน้อย ม.1/3 
49. เด็กชายเจนภพ  แก้วหลา้ ม.1/3 72. เด็กหญิงอรณี  จันทรด์ำ ม.1/3 
50. เด็กชายชาณัณบูกิตต ์ ไชยกุล ม.1/3 73. เด็กชายกติติคุณ  มาสุข ม.1/4 
51. เด็กชายญาณเทพ  ณ ถลาง ม.1/3 74. เด็กชายจรีพัฒน์  สายจนัทร์ ม.1/4 
52. เด็กชายณัฐภัทร  ลำพรหมสุข ม.1/3 75. เด็กชายจฮีาน  หลังยาหน่าย ม.1/4 
53. เด็กชายตนุภัทร  ชนะสุวรรณ ม.1/3 76. เด็กชายธรีวรรธน ์ เทพาสิต ม.1/4 
54. เด็กชายถิรศักดิ์  อุสมา ม.1/3 77. เด็กชายนันทิพัฒน์  แก้วพวงค ์ ม.1/4 
55. เด็กชายปภังกร  เพชรดำ ม.1/3 78. เด็กชายภูริภทัร  อุบลรัตน์ ม.1/4 
56. เด็กชายวรัญชัช  แซ่ตัน ม.1/3 79. เด็กชายระพีพงศ ์ เพชรสังข์ ม.1/4 
57. เด็กชายวุฒิกร  เดชณรงค์ ม.1/3 80. เด็กชายรชัพล  หวันเก ม.1/4 
58. เด็กชายสุขสันต์  จงรกัวาร ี ม.1/3 81. เด็กชายวันอันวา  หวันกะมา ม.1/4 
59. เด็กชายอนุภาพ  มะรอเซะ ม.1/3 82. เด็กชายสรวิชญ์  พรหมคล้าย ม.1/4 
60. เด็กหญิงกานต์สินี  สาธติอภิบาลวงศ ์ ม.1/3 83. เด็กชายอลิฟ  ปาทาน ม.1/4 
61. เด็กหญิงชัมซาย์  เส็นเด ม.1/3 84. เด็กหญิงกัญจนพร  สงนวล ม.1/4 
62. เด็กหญิงซัลวานี  มาเส ม.1/3 85. เด็กหญิงกุศลิน  นาคสงา่ ม.1/4 
63. เด็กหญิงซูเรีย  หวันส ู ม.1/3 86. เด็กหญิงขวัญชนก  จันเขียว ม.1/4 
64. เด็กหญิงโซเฟีย  เซ็งกะชรี ม.1/3 87. เด็กหญิงขวัญชนก  ชอสกุล ม.1/4 
65. เด็กหญิงญัลวา  กิตติชัย ม.1/3 88. เด็กหญิงณัฐชยา  นันทกลู ม.1/4 
66. เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญมา ม.1/3 89. เด็กหญิงนันทิตา  น้อยฤทธิ ์ ม.1/4 
67. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มานะกล้า ม.1/3 90. เด็กหญิงนูรีน  ยะโกะ ม.1/4 
68. เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชรประดับ ม.1/3 91. เด็กหญิงพรรณภทัรสร  ช่วงหาราช ม.1/4 
69. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เฮง ม.1/3 92. เด็กหญิงพุธิตา  แซ่จึ่ง ม.1/4 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
93. เด็กหญิงสิรินทร  กิ้มขู ่ ม.1/4 95. เด็กหญิงอรรัฐฐา  เนาวเกต ุ ม.1/4 
94. เด็กหญิงอณัญชญาณ์  หวันสู ม.1/4 96. เด็กหญิงฮัซวานีย์  หมาดเหยด ม.1/4 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายคุณานนต์  หนูสอน ม.2/1 24. เด็กชายณัฐพล แสงสายฟ้า ม.2/2 
2. เด็กชายจารพุัฒน์  ยฮูันเงาะ ม.2/1 25. เด็กชายนิสุลัยมาน สิเดะ ม.2/2 
3. เด็กชายชนพัฒน์  จันทรจักษุ ม.2/1 26. เด็กชายปกป้อง วรรณรตัน์ ม.2/2 
4. เด็กชายณัฐพัฒน์  แก้วมณี ม.2/1 27. เด็กชายปุญญพัฒน์ ไพบลูย์ ม.2/2 
5. เด็กชายธัญยธรณ ์ พรหมสุวรรณ ์ ม.2/1 28. เด็กชายพรรษชล วิเศษสงิห ์ ม.2/2 
6. เด็กชายนฤชาต ิ สุภามาลา ม.2/1 29. เด็กชายวิชชานนท์ หมีทอง ม.2/2 
7. เด็กชายนัศรุน  มงคลเจริญ ม.2/1 30. เด็กชายสิทธศิักดิ ์ขู่ซุ่ยหล ี ม.2/2 
8. เด็กชายปรมัตถ์  ปรีชาวฒุิเดช ม.2/1 31. เด็กชายสุริยา แซ่ห้าว ม.2/2 
9. เด็กชายภูธเนศ  อาหล ี ม.2/1 32. เด็กชายหัสดิน มูซอ ม.2/2 
10. เด็กชายภูร ิ เชาว์พัฒน์พนูผล ม.2/1 33. เด็กชายอินทัช วารีคาม ม.2/2 
11. เด็กชายรชัชานนท์  อดศิกัดิ์ภิรมย ์ ม.2/1 34. เด็กหญิงกนกพิชญ์ สจักลุ ม.2/2 
12. เด็กชายอภิรกัษ์  สันนก ม.2/1 35. เด็กหญิงจินดาภา แซ่เจน ม.2/2 
13. เด็กหญิงกนิษฐา  สวุรรณโน ม.2/1 36. เด็กหญิงซาลาเบีย พืชผล ม.2/2 
14. เด็กหญิงชนิกานต์  นนธ ิ ม.2/1 37. เด็กหญิงฐิติวรดา มนูญดาหว ี ม.2/2 
15. เด็กหญิงซัลมา  มู่เก็ม ม.2/1 38. เด็กหญิงณิชชา กาญจนบุรพิภพ ม.2/2 
16. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยรานี ม.2/1 39. เด็กหญิงปุณยนุช แก้วหน ู ม.2/2 
17. เด็กหญิงธัญพิมล  แก้วกลู ม.2/1 40. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นุ้ยจนัทร์ ม.2/2 
18. เด็กหญิงพลอยจรัส  ปานกำเนิด ม.2/1 41. เด็กหญิงภัทรศิร ิดาเดะ ม.2/2 
19. เด็กหญิงพิมพกานต์  ไชยมะโณ ม.2/1 42. เด็กหญิงภัทรานิษฐ ์เลิศโชติชวลติ ม.2/2 
20. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุวรรณรตัน์ ม.2/1 43. เด็กหญิงเมธาวี สมัญ ม.2/2 
21. เด็กหญิงศลิษา  หนูสวัสดิ์ ม.2/1 44. เด็กหญิงวรัชยา สันมาแอ ม.2/2 
22. เด็กหญิงอาร์ดา  หัสมา ม.2/1 45. เด็กหญิงอัญชสา คงมัยลกิ ม.2/2 
23. เด็กชายคุณากร จันทร์เมอืง ม.2/2 46. เด็กชายคณาธิป  พูลสวสัดิ์ ม.2/3 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. เด็กชายชินชย  ฤทธิชัย ม.2/3 70. เด็กชายกติติภณ  เจะสา ม.2/4 
48. เด็กชายณัฏฐ ์ ภคพงศ์พนัธุ์ ม.2/3 71. เด็กชายขัตตพิงศ์  จันทวงศ ์ ม.2/4 
49. เด็กชายดนัยเทพ  แซ่ตั้ง ม.2/3 72. เด็กชายธีทตั  อุษามาลยเ์วท ม.2/4 
50. เด็กชายเดชาธร  มานะจติต ์ ม.2/3 73. เด็กชายธรี์ธวัช  ปิยประเสริฐศร ี ม.2/4 
51. เด็กชายนวพล  เอ็มด ู ม.2/3 74. เด็กชายธรีัตม ์ ปานยิ่ง ม.2/4 
52. เด็กชายภาณพุงศ์  ยาหยาหมัน ม.2/3 75. เด็กชายปรมัตถ์  ระเมาะ ม.2/4 
53. เด็กชายภูริภทัร  โสสนุ้ย ม.2/3 76. เด็กชายภูวณัฏฐ ์ บุราญรมย์ ม.2/4 
54. เด็กชายรอฟัยรุซ  ราค ุ ม.2/3 77. เด็กชายเมธิส  เจริญฤทธิ ์ ม.2/4 
55. เด็กชายสุกนตธ์ี  วงศ์นนทวัชร ์ ม.2/3 78. เด็กชายวิชพล  ปองอนุสรณ ์ ม.2/4 
56. เด็กชายอัฟฮัม  วุฒิโรจนธาดา ม.2/3 79. เด็กชายศุภณัฐ  กลดัทอง ม.2/4 
57. เด็กหญิงกัญญรัตน ์ เสนา ม.2/3 80. เด็กชายอาร์ชวัส  พวงดอกไม้ ม.2/4 
58. เด็กหญิงชฎาพร  มณรีาช ม.2/3 81. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เหมหมุน ม.2/4 
59. เด็กหญิงตติยา  ชำนาญ ม.2/3 82. เด็กหญิงจีฟานัส  ง๊ะสมนั ม.2/4 
60. เด็กหญิงเบญญาภา  บือนา ม.2/3 83. เด็กหญิงณัฏฐพร  แก้วเพชร ม.2/4 
61. เด็กหญิงพัชร์ณัฏฐ ์ จุลกศิลป ์ ม.2/3 84. เด็กหญิงพิชชาภา  ดิษฐพงศ์ภักด ี ม.2/4 
62. เด็กหญิงเพชรดาว  สัญญา ม.2/3 85. เด็กหญิงวาริศา  บาหลัง ม.2/4 
63. เด็กหญิงศิรดา  ตรรุะจิตต์ ม.2/3 86. เด็กหญิงศตพร  ศรียาเทพ ม.2/4 
64. เด็กหญิงหัทยา  ดพีาส ม.2/3 87. เด็กหญิงศศิกานต์  สายญั ม.2/4 
65. เด็กหญิงอนันตญา  มินชะ ม.2/3 88. เด็กหญิงศภุานันท์  สังข์ช่วย ม.2/4 
66. เด็กหญิงอมลิน  ดำรงวรีะวิทย์ ม.2/3 89. เด็กหญิงสุนิศา  มะล ี ม.2/4 
67. เด็กหญิงอัลเดียร์น่า  ชูแก้ว ม.2/3 90. เด็กหญิงเหมือนธาร  เอีย้วซิโป ม.2/4 
68. เด็กหญิงฮัซซูน่า  เกปัน ม.2/3 91. เด็กหญิงอัลนิสรีน  สวาหลัง ม.2/4 
69. เด็กชายกติตินันท์  ไฉนวงศ์ ม.2/4 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายจอมทพั  จีนลิบ ม.3/1 24. เด็กชายพาโชค  เขจรรกัษ์ ม.3/2 
2. เด็กชายณฐพร  จันทร์นวล ม.3/1 25. เด็กชายพทิักษ์  ทุนเกิด ม.3/2 
3. เด็กชายเนติธร  แหละหมัน ม.3/1 26. เด็กชายศุภกฤต  อังศุภาพงศ ์ ม.3/2 
4. เด็กชายพันธกานต ์ รงคร์ัตน ์ ม.3/1 27. เด็กชายสิรกิร  อิสสระ ม.3/2 
5. เด็กชายเมธัส  บุญแช่มพร ม.3/1 28. เด็กชายอานนท ์ พูนสิน ม.3/2 
6. เด็กชายยศวรรธน์  สจักลุ ม.3/1 29. เด็กชายอิซวาน  ยุโซะ ม.3/2 
7. เด็กชายรุซด ี หมาดสกุล ม.3/1 30. เด็กชายอุกฤษฎ ์ แดงแต ้ ม.3/2 
8. เด็กชายอนันต์ศักดิ์  ศรพีัฒน์ ม.3/1 31. เด็กหญิงกฤษวรรณ  บุญธรรม ม.3/2 
9. เด็กชายฮาฟิซ  สาริปา ม.3/1 32. เด็กหญิงกวินทรา  รัตนบุรี ม.3/2 
10. เด็กหญิงคนึงรัก  พลลิพงั ม.3/1 33. เด็กหญิงกวินธิดา  พิริยศลิป ์ ม.3/2 
11. เด็กหญิงเจนนาฮ์  ใบบิเด็น ม.3/1 34. เด็กหญิงญาณิศา  อังสุธรรม ม.3/2 
12. เด็กหญิงณิชารีย์  ตู้เซ่ง ม.3/1 35. เด็กหญิงธนพร  เพชรหนูเสด ม.3/2 
13. เด็กหญิงปาลิน  เส็มสัน ม.3/1 36. เด็กหญิงปุญญิศา  รูปโฉม ม.3/2 
14. เด็กหญิงเปมิกา  ชุ่มจำรสั ม.3/1 37. เด็กหญิงฟาฎีลา  สะอ ุ ม.3/2 
15. เด็กหญิงเปรมปวีร์  เกตนุุ้ย ม.3/1 38. เด็กหญิงภูริกาญจน์  จิว้จวบ ม.3/2 
16. เด็กหญิงพรนัชชา  สุภาพบุรุษ ม.3/1 39. เด็กหญิงอามาลีนา  อุศมา ม.3/2 
17. เด็กหญิงพิมพ์ญาณิศ  สดุวิไล ม.3/1 40. เด็กชายฐปนวัฒน์  ทองจันทร ์ ม.3/3 
18. เด็กหญิงราวีนา  มรรคาเขต ม.3/1 41. เด็กชายณภัทร  อิสรเสรธีรรม ม.3/3 
19. เด็กหญิงศุภิสรา  ขวัญชมุ ม.3/1 42. เด็กชายนพธิปัฐวิ์   ธรี์รตันนุกูล ม.3/3 
20. เด็กชายกันตพงศ์  ส้มเกดิ ม.3/2 43. เด็กชายปณิธิ  ปรีชาวุฒิเดช ม.3/3 
21. เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์เทพ ม.3/2 44. เด็กชายฟาอีซัน  หะยีมะสาและ ม.3/3 
22. เด็กชายนิชาบิลล์  ชุมประเวศ ม.3/2 45. เด็กหญิงซาเรีย  สะร ี ม.3/3 
23. เด็กชายพชรพล  แช่มช้อย ม.3/2 46. เด็กหญิงโซเฟีย  ทองคำ ม.3/3 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. เด็กหญิงณพิชญา  พริิยะเพียรพันธ์ ม.3/3 63. เด็กชายพอเพียง  ไพรตัน์ ม.3/4 
48. เด็กหญิงณภัทร  ฮ่อสกุล ม.3/3 64. เด็กชายวลาดีเนีย   อับดลุเลาะ ม.3/4 
49. เด็กหญิงณิชนันทน ์ แสงศร ี ม.3/3 65. เด็กชายอตกิันต์   ทองคณารักษ ์ ม.3/4 
50. เด็กหญิงนภสร  ชูชว่ย ม.3/3 66. เด็กหญิงจัสมินทร์   แดงหลัง ม.3/4 
51. เด็กหญิงนาตาลี  สองเมือง ม.3/3 67. เด็กหญิงโชติกา   แสงเพชร ม.3/4 
52. เด็กหญิงนูรมุซิลลา  หลีเส็น ม.3/3 68. เด็กหญิงฐิติกานต ์  จันทร์เกลี้ยง ม.3/4 
53. เด็กหญิงภัทรธิดา  หาดหาย ม.3/3 69. เด็กหญิงณัฐรินา   จิเหม ม.3/4 
54. เด็กหญิงวธูสิร ิ เจริญกิจ ม.3/3 70. เด็กหญิงดานิยาฮ ์  เจ๊ะหลี ม.3/4 
55. เด็กหญิงอะนิส  เจ๊ะและ ม.3/3 71. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ศรีบริรักษ ์ ม.3/4 
56. เด็กหญิงอัลวาน ี แมะอมูา  ม.3/3 72. เด็กหญิงนวลิน  แยบคาย ม.3/4 
57. เด็กชายกาดัตฟีร ์ เซ็งกะชร ี ม.3/4 73. เด็กหญิงเนตรดาว  ชดู้วง ม.3/4 
58. เด็กชายจริภัทร  สวุนิช ม.3/4 74. เด็กหญิงรัฐกาล  หมาดทิง้ ม.3/4 
59. เด็กชายณัฎว ี ชำนาญเพาะ ม.3/4 75. เด็กหญิงโรสดียานา่  หมาดมานัง ม.3/4 
60. เด็กชายณัฐกฤต   สุยสุทธิ์ ม.3/4 76. เด็กหญิงศิรินทรา  หมัดสธรรม ม.3/4 
61. เด็กชายธนวัฒน ์  ฉายศริิวัฒนา ม.3/4 77. เด็กหญิงอารียา  เนียมไหม ม.3/4 
62. เด็กชายโนอาร์   มะหะหมัด ม.3/4 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นายวุทธ  เบ็ญฤทธิ ์ ม.4/1 24. นายรุจินพ  ปักครึก ม.4/2 
2. นายอธิคม  เวชโช ม.4/1 25. นายชญานนท ์ ดีพาส ม.4/2 
3. นายอานัส  สุย ี ม.4/1 26. นายชาริส  ยาฮังเกียคาน ม.4/2 
4. นายไตรภพ  พงษ์พานิช ม.4/1 27. นายธีรภัทร์  แซ่ลู่ ม.4/2 
5. นายวรภพ  พงษ์พานิช ม.4/1 28. นายนะอีม  ดาโอะ ม.4/2 
6. นายปัญญพัฒน ์ อังสุภานิช ม.4/1 29. นายศิวกร  วรรคย์วทัญญู ม.4/2 
7. นายณัฐพงษ์  นุ่นม ี ม.4/1 30. นางสาวจตุรพร   เชื้อวงศ์ ม.4/2 
8. นายตะวันฉาย  สุรภ ี ม.4/1 31. นางสาวบัซลา  เกปัน ม.4/2 
9. นายธนกร  แสงจันทร ์ ม.4/1 32. นางสาวกัลยกร  พชิัยรตัน์ ม.4/2 
10. นายธนพล  ยาบา ม.4/1 33. นางสาวเกวลิน  โต๊ะดำ ม.4/2 
11. นายรุสลี  หลีมานัน ม.4/1 34. นางสาวรุ่งกานต ์ สงเสน ม.4/2 
12. นายสตินันต์   แสงแก้ว ม.4/1 35. นางสาวฟาฏิมะห์  ราโอะ๊ ม.4/2 
13. นายอารีเฟน  รังสรรค ์ ม.4/1 36. นางสาวราเนียร์   เปรมใจ ม.4/2 
14. นางสาวกชพร  บุญเลิศ ม.4/1 37. นางสาวอภิญญา   เพ็ชนะ ม.4/2 
15. นางสาวนัซนีน  นุ้ยไฉน ม.4/1 38. นางสาวกรวินท ์ ภูมริัตนพ์งศ ์ ม.4/2 
16. นางสาวนลินี  นนธ ิ ม.4/1 39. นางสาวฐติิพร   แรกจำนงค์ ม.4/2 
17. นางสาวแพรวา  รอดสมบูรณ์ ม.4/1 40. นางสาวณดา  เจะมะ ม.4/2 
18. นางสาวขวัญหทัย  ณ นา่น ม.4/1 41. นางสาวธิญาดา  เศียรอุน่ ม.4/2 
19. นางสาวนัจญมา  เกษา ม.4/1 42. นางสาวนันทิวา   ทองฉมิ ม.4/2 
20. นางสาวกัญญาภัค  นราธนากร ม.4/1 43. นางสาวบัณฑิตา  อินต๊ะใจ ม.4/2 
21. นางสาวซันวาน ี  หลังยาหน่าย ม.4/1 44. นางสาวปาริฉัตร  เจะแมะเหาะ ม.4/2 
22. นางสาวติญานา  เตาวะโต ม.4/1 45. นายหรรษธร  สัจกุล ม.4/3 
23. นายปรัชญ์  สทุธิ์นวล ม.4/2 46. นายณัฐวุฒิ  สงคง ม.4/3 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. นายกรวชิญ์  ดวงตา ม.4/3 70. นายรัฐวัชร์  เดชาชัยรัฐพงศ ์ ม.4/4 
48. นายทิวัตถ์   หลงแก้ว ม.4/3 71. นายวัชริศ  คงเรือง ม.4/4 
49. นายธนัช  เตชะอัครมงคล ม.4/3 72. นายณัฐชนน  จันทร์เพชร ม.4/4 
50. นายธีรโชติ  รังสฤษฏ์วรีะโชต ิ ม.4/3 73. นายอัซกัส  กุลโรจนสิร ิ ม.4/4 
51. นายน็อตฟาซิน  ศรรีิภาพ ม.4/3 74. นายเอกรัตน์   สวุรรณรตัน์ ม.4/4 
52. นายอนัญลักษณ์  สุขเสนา ม.4/3 75. นายกฤตยชญ์   สุกป่าน ม.4/4 
53. นางสาวเซลีนท์  องสารา ม.4/3 76. นายบุญยวีร์  บุตรแก้ว ม.4/4 
54. นางสาวบิลกีส  มาราสา ม.4/3 77. นายพิทวัส  เฉิน ม.4/4 
55. นางสาวสริิวิภา  สวัสดรีกัษา ม.4/3 78. นางสาวนันทสัณห์  อรุณพันธุ ์ ม.4/4 
56. นางสาวมนัสชนก  ธรรมชาติ ม.4/3 79. นางสาวมุกอันดา  เจริญขวัญ ม.4/4 
57. นางสาวศศิมา  ศิริมาศ ม.4/3 80. นางสาววันนาซนีน  พานชิ ม.4/4 
58. นางสาวสุชานรี  ชมเชย ม.4/3 81. นางสาวนวพร  แซ่ห้าว ม.4/4 
59. นางสาวนูรไรมี  หลังเกต ุ ม.4/3 82. นางสาวปิ่นมณ ี  อาหน่าย ม.4/4 
60. นางสาวกังสดาล  ศรีสุวรรณ ม.4/3 83. นางสาวเงินตรา  พรหมประสิทธิ ์ ม.4/4 
61. นางสาวจัสมิน   มะล ี ม.4/3 84. นางสาวณัฏฐณชิา  มณีแจ่มใส ม.4/4 
62. นางสาวซัลมา  วามะ ม.4/3 85. นางสาวปัณฑารีย์  โชตพินัธ์ ม.4/4 
63. นางสาวธนพร  เรืองสริิวนา ม.4/3 86. นางสาวกฤตพร  พรหมชาต ิ ม.4/4 
64. นางสาวปิ่นจรัส  รุ่งโรจนก์ำเนิด ม.4/3 87. นางสาวภครมัย  คำเนตร ม.4/4 
65. นางสาวพัทธธ์ีรา  อิสโร ม.4/3 88. นายนพณัช  เเก้วห่อทอง ม.4/5 
66. นางสาวมัลลิษา  วรรณรตัน์ ม.4/3 89. นายวชิรวิทย์   ศรีสุนทรเกษม ม.4/5 
67. นางสาวรัตติยา  แวหามะ ม.4/3 90. นายกฤษฏิ ์ ช่วงหาราช ม.4/5 
68. นางสาวอริฟานา  ปะดุกา ม.4/3 91. นายอภิสิทธิ์   เย็นจิต ม.4/5 
69. นายพฤกษ ์  วั่นซ้วน ม.4/4 92. นายซาบิต  วารรีัตน ์ ม.4/5 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
93. นายปุณณกัณฐ์  หนูน้อย ม.4/5 112. นายอิรฟาน  ปาทาน ม.4/6 
94. นายยศธร  วงษ์คลัง ม.4/5 113. นายกฤตชญา   เชาวะเจริญ ม.4/6 
95. นายวสวตัติ์  จุนณศักดิ์ศรี ม.4/5 114. นายธนทัต  สุวรรณนกึ ม.4/6 
96. นางสาวตัสนีม  ยาชะรดั ม.4/5 115. นายพงศธร  แสงบำรุง ม.4/6 
97. นางสาวณิชารวีรรณ   สสีุข ม.4/5 116. นายฟรูซาน  อีซอ ม.4/6 
98 นางสาวอัมมา  สมันเหมือน ม.4/5 117. นายฟุรซาน  มามะ ม.4/6 
99. นางสาวรอดียะฮ์  ภกัด ี ม.4/5 118. นางสาวเปรมสินี  เปาตะเด ม.5/6 
100. นางสาวกฤตกิา  จติหลัง ม.4/5 119. นางสาวสพุิชญา  มุสิกพงศ์ ม.4/6 
101. นางสาวกานติยา  เด่นกาญจนศักดิ ์ ม.4/5 120. นางสาวศิศริา  สุขแก้ว ม.4/6 
102 นางสาวจฬุารัตน์  รอดเซ็น ม.4/5 121. นางสาวเขมิกา  คำด ี ม.4/6 
103. นางสาวณฐมน  สรุะกำแหง ม.4/5 122. นางสาวชมพูนุท  อึ้งรักษ์ ม.4/6 
104. นางสาวณัฐธยาห์  สัสด ี ม.4/5 123. นางสาวปณิชามาส  สุวรรณฤทธิ ์ ม.4/6 
105. นางสาวนัฏนันท  สุดรักษ ์ ม.4/5 124. นางสาวพรรณพัชร    เทพชูแดง ม.4/6 
106. นางสาวปาลติา  หลงจ ิ ม.4/5 125. นางสาวเมฤดีล  หะมะ ม.4/6 
107. นางสาวพรกนก  คงพรหม ม.4/5 126. นางสาวรุจิภา  อินทรทอง ม.4/6 
108. นางสาววลันิลา  วรรณรตัน์ ม.4/5 127. นางสาวลภัทรดา  ช่วยช ู ม.4/6 
109. นางสาวศุจกิา  แซ่อึ่ง ม.4/5 128. นางสาววรัทยา  ดุลยาภรณ ์ ม.4/6 
110. นายอานัส   สตาปอ ม.4/6 129. นางสาวอริสรา   สูเร ่ ม.4/6 
111. นายพิพัทฒ ์ เก้าเอี้ยน ม.4/6 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นายพัชรพล  เเซ่หลิน ม.5/1 24. นางสาวนฤพร  เอียดสงคราม ม.5/2 
2. นายปญวัฒ  จันทรจักษ ุ ม.5/1 25. นางสาวพัชชา  บุญช่วย ม.5/2 
3. นายวงศธร  จรัสวิโรจน์ ม.5/1 26. นางสาวอานันตยา  กระจ่างลิขิต ม.5/2 
4. นายนนทนันท ์ จินตเมฆา ม.5/1 27. นางสาวอริสรา  ชอบงาม ม.5/2 
5. นายนรวิชญ ์ กันตวิชญ์วงศ์ ม.5/1 28. นางสาวนดา  โย๊ะหมาด ม.5/2 
6. นางสาวกมลชนก  หนูละออง ม.5/1 29. นางสาวนะดา  สะตาปอ ม.5/2 
7. นางสาวกัณฐิกา  ทศานนท ์ ม.5/1 30. นางสาวนาดา  สวุรรณมณี ม.5/2 
8. นางสาวจัยดาฮ์  ใบบิเด็น ม.5/1 31. นางสาวมูณา  หะยีอีแต ม.5/2 
9. นางสาวโซฮารา  มะหะหมัด ม.5/1 32. นางสาวอัสรา   สาเก ม.5/2 
10. นางสาวสพุิชฌาย ์ ปรีชาหาญ ม.5/1 33. นางสาวฮุสนา  เหมนะ ม.5/2 
11. นางสาวปราณปรียา  แกว้ประทุม ม.5/1 34. นายกรินทร ์ สกิขฤทธิ์ ม.5/3 
12. นางสาวนภัทร   ทพิกองลาด ม.5/1 35. นายธีรธ์นัตถ ์ นิลพันธ ์ ม.5/3 
13. นางสาวสริินารถ  หนูสง ม.5/1 36. นายภูวินท์  โพธิ์เงิน ม.5/3 
14. นางสาวณัฐฐาวรีนุช  วรีะทวีวิทย ์ ม.5/1 37. นายอรรถกานต์   ดาจ ิ ม.5/3 
15. นางสาวทพิปภา  เจนกุลประสูตร ม.5/1 38. นายณัฐกรณ ์ คลังข้อง ม.5/3 
16. นางสาวสริีธร   นวลแก้ว ม.5/1 39. นายนเรศรินทร ์ ธาตรีนรานนท ์ ม.5/3 
17. นายชามิล  ยังปากน้ำ ม.5/2 40. นายปณชัย  วณชิพัฒนะเศรษฐ์ ม.5/3 
18. นายนรวิชญ ์ มาลวีัด ม.5/2 41. นายอัดดานัน  มรรคาเขต ม.5/3 
19. นายชัชภณ  วงศ์อกนิษฐ ์ ม.5/2 42. นายอาลีฟ  สะมะลอ ม.5/3 
20. นายนิติโชต ิ กุณนา ม.5/2 43. นางสาวยมลพร  จริะรตัน ์ ม.5/3 
21. นายพงศ์พิสิฏฐ ์ บุญทิพย ์ ม.5/2 44. นางสาวฮัซซูน่า  งะสยัง ม.5/3 
22. นางสาวผกาพันธุ ์  รังษสีว่าง ม.5/2 45. นางสาวกาญจนา  นิกาเส็ม ม.5/3 
23. นางสาวธรี์จุฑา  ว่องภาณุสกุล ม.5/2 46. นางสาวเครือวัลย์  จันแดง ม.5/3 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. นางสาวปิยากร  รตันมูสิก ม.5/3 70. นายรัยยาน  หะยีอาแซ ม.5/5 
48. นางสาวพิชามญชุ ์ สวุรรณ ม.5/3 71. นายพงศ์อมร   แก้วอพุัย ม.5/5 
49. นางสาวพิมพ์นิภา  เผือกสม ม.5/3 72. นายกรวทิย์  กอหลัง ม.5/5 
50. นางสาวลดา  ลีเมาะ ม.5/3 73. นายภัทรพล   กุลมาตย ์ ม.5/5 
51. นางสาววรวลัญช์  ง๊ะสมนั ม.5/3 74. นายไกรวุฒ ิ แซ่จง ม.5/5 
52. นางสาวศุภมาส    ชูช่วย ม.5/3 75. นายเฟาซาล  หมื่นสมาน ม.5/5 
53. นายปานระพี  ปานดำ ม.5/4 76. นายสกรรจ์  บัวเพขร ม.5/5 
54. นายพชรพงษ์  ขวัญนิคม ม.5/4 77. นายสัณหณัฐ  สำเร ม.5/5 
55. นายนะอีม  มาลกิุลสลาม ม.5/4 78. นางสาวอมล  ตันติคุปต ์ ม.5/5 
56. นายธารทอง  คงพรหม ม.5/4 79. นางสาวจิณณพตั  สงสรุนิทร์ ม.5/5 
57. นายธีธัช  ศรีชุมเเสง ม.5/4 80. นางสาวธฤษวรรณ  ลิว่คณุูปการ ม.5/5 
58. นายเจียรนัย  บิลหมัด ม.5/4 81. นางสาวนัสรีน  แดงคง ม.5/5 
59. นางสาวนุรนาณีย์  บิสนุม ม.5/4 82. นางสาวเมธาวด ี สุขหรรษา ม.5/5 
60. นางสาวพิณวดี  รัตนกาญจน์ ม.5/4 83. นางสาวณัฏฐก์ิฎา  ชายวงศ์ ม.5/5 
61. นางสาวกมลรัตน ์ รตันะ ม.5/4 84. นางสาวณิชาพชัร์  จติตห์ลัง ม.5/5 
62. นางสาวณัฐสิน ี เรืองศริ ิ ม.5/4 85. นางสาวนัสสวียา  ไชยมล ม.5/5 
63. นางสาวบัณฑิตา  มีเสน ม.5/4 86. นางสาวฟาห์เดีย  ปีแนบาโง ม.5/5 
64. นางสาวณัฐธิดา  หวันสมัน ม.5/4 87. นางสาวอัสนา  สาเก ม.5/5 
65. นางสาวปัณฑิตา  สวา่งแจ้ง ม.5/4 88. นางสาวอัสรีมา  หะยีหวงั ม.5/5 
66. นางสาวกุลทรพัย์  ช่วยเสน ม.5/4 89. นางสาวอาดีลา  เจ๊ะและ ม.5/5 
67. นางสาวจริญญา  ใจแปง ม.5/4 90. นายกอฟฟารี ่ หมาดทิ้ง ม.5/6 
68. นางสาวชญานิศ  วัฒนเกษมสกุล ม.5/4 91. นายซัลมาน  รงค์สมัคร ม.5/6 
69. นางสาวสริินยา  แซะอาหลำ ม.5/4 92. นายณัฐวุฒิ  ศรรีะนำ ม.5/6 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
93. นายเวสสาราช  ผาเเก้ว ม.5/6 102. นางสาวชนิกานต์  แหละยูหีม ม.5/6 
94. นายปิยะ  ปิอาต ู ม.5/6 103. นางสาวณิชกานต ์ นิลหัสรังษี ม.5/6 
95. นายภัพชยกัณฑ์  ขวัญด ี ม.5/6 104. นางสาวนันท์นภัส  เพชรไชย ม.5/6 
96. นายอัลอามีน  ยีดอรอแม ม.5/6 105. นางสาวบุสริน   เจ๊ะสา ม.5/6 
97. นางสาวฟิรฮานา   นาคสง่า ม.5/6 106. นางสาวเปรมประภา   เจิมขวัญ ม.5/6 
98. นางสาวภรูิชญา   เหมะรกัษ์ ม.5/6 107. นางสาวฟัยรูซ  จันทร์สนทิ ม.5/6 
99. นางสาวโยษติา  สวนแกว้ ม.5/6 108. นางสาวริสกี  ดำกระบ่ี ม.5/6 
100. นางสาวนนทญา  เพชรคง ม.5/6 109. นางสาวสุภาวด ี สวุรรณโกศัย ม.5/6 
101. นางสาวศศวิิมล  ชมเชย ม.5/6 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นายณฐวรรธ  โพธิ์แก้ว ม.6/1 24. นางสาวพิทยารัตน์  รตันบุญโณ ม.6/2 
2. นายธนวิชญ์  ธนตัวรานกุูล ม.6/1 25. นางสาวนรกมล  หอพัฒนาวุฒิวงศ ์ ม.6/2 
3. นางสาวกลอเรีย  อาหมนั ม.6/1 26. นางสาวนูรฎ์อัยมี่ย ์ คอลออาแซ ม.6/2 
4. นางสาวภัทรนิษฐ์  วิริยะสุข ม.6/1 27. นางสาวปวีณธ์ิดา  รองเมือง ม.6/2 
5. นางสาวภัทราพร  โต๊ะเหล็ม ม.6/1 28. นางสาวพิชชาภา  ดว้งสดุ ม.6/2 
6. นางสาววริสรา  ไหมฉิม ม.6/1 29. นางสาวมาดีน่า  ปะดุกา ม.6/2 
7. นางสาวเฟริ์น ดลภัค  พริิยะไทย ม.6/1 30. นางสาวเรือนแก้ว  แกว้อารีย ์ ม.6/2 
8. นางสาวรัชฎา  แดงนุ้ย ม.6/1 31. นายพีรวิชญ์  เฮ่าฮู่เที่ยน ม.6/3 
9. นางสาวพิชามญชุ ์ พิชญนิตินัย ม.6/1 32. นายกษิดิ์เดช  บุญเลิศ ม.6/3 
10. นางสาวกันติชา  แก้วทอง ม.6/1 33. นายวิชญ์พล  เหล่าววิัฒน์เกษม ม.6/2 
11. นางสาวนัชชา  ปานยิ่ง ม.6/1 34. นางสาวศุภนิดา  แซ่ลิ่ว ม.6/3 
12. นางสาวโปร่งฟ้า  แก้วตาทิพย ์ ม.6/1 35. นางสาวถลัชนันท์  พันธุม์ณี ม.6/3 
13. นางสาวเกรด็มณี  ดา่นเท่ง ม.6/1 36. นางสาวณิชาภัทร  ปัจฉิมศิร ิ ม.6/3 
14. นางสาวมาริษา  ลาดิง ม.6/1 37. นางสาวสุมณฑา  เอียดเฉลิม ม.6/3 
15. นายพณิชพล  โรจน์ชาญชัยกุล ม.6/2 38. นางสาวชฟีาอ  แวบากา ม.6/3 
16. นายพีรณัฐ  ศรีปาน ม.6/2 39. นางสาวนัสรีน  เซ็ง ม.6/3 
17. นายชยานันต์  ศรรีัตน ์ ม.6/2 40. นางสาวนินทร์นดา  หมดัอาดำ้ ม.6/3 
18. นายธราธร  รังสฤษฏ์วีระโชต ิ ม.6/2 41. นางสาวนิสรีน  โต๊ะสะเล ่ ม.6/3 
19. นายโรสลัน  สันเกาะ ม.6/2 42. นางสาวเปรมสุดา  เปาตะเด ม.6/3 
20. นางสาวทัศณี  เเหมถ่ิน ม.6/2 43. นายณัฐสิทธิ ์ หนูเกื้อ ม.6/4 
21. นางสาวรินรดา  แสงจันทร ์ ม.6/2 44. นายปิยวัฒน ์ เทพษร ม.6/4 
22. นางสาวนันท์นภัส  งามดษุฎีพร ม.6/2 45. นายภัทร  แก้วหน ู ม.6/4 
23. นางสาวมยุเรศ  วณิชย์ไกวัล ม.6/2 46. นายริฟฮาน  ดือราแม ม.6/4 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. นายธีรธ์นิน  ตกุังหัน ม.6/4 67. นางสาวจอมขวัญ  ภมรานนท์ ม.6/5 
48. นายณรงค์รชัช์  หลีเดชดำรงค ์ ม.6/4 68. นางสาวยานีดา  ฮะปาน ม.6/5 
49. นายธัชกร  เที่ยงบุญกุล ม.6/4 69. นางสาวกษมา  เกื้อเส้ง ม.6/5 
50. นายฟาริส  หลังเศษ ม.6/4 70. นางสาวจฑุามาศ  คงสุข ม.6/5 
51. นายวิชชา  เลี้ยงกิจพิพัฒน์ ม.6/4 71. นางสาวฐติิรตัน์  พิพัฒนว์รสกุล ม.6/5 
52. นางสาวนัซรียา  มะมนัง ม.6/4 72. นางสาวทัศนวรรณ  ปุย ม.6/5 
53. นางสาวศริิธร  สมบูรณ ์ ม.6/4 73. นางสาวนารีมาน  เจะโนะ ม.6/5 
54. นางสาวณฐพร  สหะวงศว์ัฒนา ม.6/4 74. นางสาวยอดฟา้  ชัยยะวริิยะ ม.6/5 
55. นางสาวธนกิา  แลนิ ม.6/4 75. นางสาวอัสนี  ศรทีองเทศ ม.6/5 
56. นางสาวปุณยวรี์  สว่างแจ้ง ม.6/4 76. นายกษิดิ์เดช  สุทธิพัฒนอ์นันต์ ม.6/6 
57. นางสาวฟารีญา  เหมมา ม.6/4 77. นายดนัย  แสงบัวหมัด ม.6/6 
58. นายชาครติ  หลงหัน ม.6/5 78. นายกันตภณ  โลหะจินดา ม.6/6 
59. นายชนวีร ์ ชาญวิรวงศ ์ ม.6/5 79. นายชยพล  วงศ์ภวูรักษ ์ ม.6/6 
60. นายอภิรักษ์  สุวรรณประดิษฐ์ ม.6/5 80. นายปราเมศ  ฉิมเกื้อ ม.6/6 
61. นางสาวฟาฏิล  หะยีอาแว ม.6/5 81. นางสาวอภิชญา  ดำรงรกัษ์ ม.6/6 
62. นางสาวลภัสรดา  แซ่ตัน ม.6/5 82. นางสาวไอชวารายา  เรทมิฬ ม.6/6 
63. นางสาวสริิภักดิ ์ มาวงศ ์ ม.6/5 83. นางสาวธมนพัชร ์ หิรันยณ์รงค ์ ม.6/6 
64. นางสาวกนิษฐา  โกศัลวติร ์ ม.6/5 84. นางสาวอัซนียาอ์  ศรียาน ม.6/6 
65. นางสาวพิชามญชุ ์ไชยสงคราม ม.6/5 85. นางสาวไลลา  มิหดั ม.6/6 
66. นางสาววริศรา  มานะ ม.6/5 86. นางสาวยมลพร  จุลานนท์ ม.6/6 

 

-77- 



 

 

 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
87. นางสาวนิสรีน  เจะกา ม.6/6 91. นางสาวศุภาพิชญ ์ ฤทธิภ์ักด ี ม.6/6 
88. นางสาวจริา  มูเซอ ม.6/6 92. นางสาวสร้อยฟา้  สมสีเเดง ม.6/6 
89. นางสาวธัญญารตัน์  วัฒนพันธ์ ม.6/6 93. นางสาวอรุัสยา  เอกทตัร ม.6/6 
90. นางสาวธัญวรตัม์  ขาวทอง ม.6/6 
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                โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษด้านดนตร ี

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นายปรัชญ์  สทุธิ์นวล ม.4/2 8. นายธีรธ์นัตถ์  นิลพันธ ์ ม.5/3 
2. นางสาวเกวลิน  โต๊ะดำ ม.4/2 9. นายธนภูมิ    ไชยสวัสดิ ์ ม.5/4 
3. นางสาวศศิมา  ศิริมาศ ม.4/3 10. นางสาวปัณฑิตา  สวา่งแจ้ง ม.5/4 
4. นางสาวอาทิตา  จอมสุรยิะ ม.4/6 11. นายยุทธพชิัย  เย่ียงยุทธพิชัย ม.6/1 
5. นายวีรภัทร  อดิศกัดิ์ภริมย์ ม.5/1 12. นายอนันตกานต ์ ขาวเผือก ม.6/5 
6. นายนนทนันท์  จินตเมฆา ม.5/1 13. นายธนพัฒน์  จุฑามณ ี ม.6/5 
7. นายนพรุจ  คงแกว้ ม.5/1 14. นายวัชร์นล  จริงจิตร ม.6/6 

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษด้านพิธีกร 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นางสาวณัฐฐาวรีนุช  วรีะทวีวิทย์ ม.5/1 7. นางสาวนัชชา ปานยิ่ง ม.6/1 
2. นางสาวฟิตดาว หีมปอง ม.5/3 8. นายกันตวิชญ ์ผลวัฒนะ  ม.6/4 
3. นายพชรพงษ์ ขวัญนิคม  ม.5/4 9. นางสาวฟารีญา เหมมา  ม.6/4 
4. นางสาวณัฐสิน ีเรืองศิริ ม.5/4 10. นายธนพัฒน์ จฑุามณ ี ม.6/5 
5. นางสาวนัสรีน  แดงคง ม.5/5 11. นางสาววริศรา  มานะ ม.6/5 
6. นายเวสสาราช ผาแก้ว ม.5/6    

 

                             รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรตบิัตรแววความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นางสาวอารีน่า  ปาทาน ม.3/1 4. นางสาวอัสรา   สาเก ม.5/2 
2. นายณัฎวี  ชำนาญเพาะ ม.3/4 5. นางสาวอัสนา  สาเก ม.5/5 
3. นางสาวนภัทร   ทพิกองลาด ม.5/1    
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                โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษด้านกีฬา(ฟุตบอล) 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นายอภิสิทธิ์ เย็นจิต ม.4/5 2. นายอรรถกานต์ ดาจ ิ ม.5/3 

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษด้านกีฬา(บาสเกตบอล) 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายเนติธร  แหละหมัน ม.3/1 7. นายวุฒิภัทร อินทร์ทองคำ ม.6/3 
2. นายพฤกษ์   วั่นซ้วน ม.4/4 8. นายอัซรัฟคาน ฮัมดาหล ี ม.6/3 
3. นายนพรุจ  คงแกว้ ม.5/1 9. นางสาวปุณยวรี์  เกื้อมณี ม.6/3 
4. นายไกรวุฒ ิ แซ่จง ม.5/5 10. นายกีรต ิโภคาสิริสิน ม.6/5 
5. นายณฐวรรธ โพธิ์แก้ว ม.6/1 11. นายอนันตกานต ์ขาวเผอืก ม.6/5 
6. นายธราธร รังสฤษฏ์วรีะโชติ ม.6/2    

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษด้านกีฬา(แบดมินตัน) 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายบาซิล  หวังกุหลำ ม.1/1 4. นายธนัช  เตชะอัครมงคล ม.4/3 
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ชอสกุล ม.1/4 5. นายวัชริศ  คงเรือง ม.4/4 
3. เด็กหญิงพชดาภา  บุญช่วย ม.2/1 6. นายนิติโชต ิ กุณนา ม.5/2 

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษด้านกีฬา(วอลเลย์บอล) 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นางสาวไอชวารายา  เรทมิฬ ม.6/6    
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษด้านภาษาตา่งประเทศ 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นายพัชชนม์  บุญช่วย ม.3/1 17. นายอะห์หมัด  ศรประดิษฐ ์ ม.5/1 

2. นางสาวพิชญธดิา  สำเภาแก้ว ม.3/5 18. นายนนทนันท์  จินตเมฆา ม.5/1 

3. นายอานัส  สุย ี ม.4/1 19. นางสาวกัณฐิกา  ทศานนท์ ม.5/1 
4. นายณัฐพงษ์  นุ่นมี ม.4/1 20. นางสาวปราณปรียา แก้วประทุม ม.5/1 
5. นางสาวกชพร  บุญเลิศ ม.4/1 21. นางสาวนภัทร   ทพิกองลาด ม.5/1 
6. นางสาวประภาศิริ   บุญมากช่วย ม.4/1 22. นางสาวธีร์จุฑา  ว่องภาณุสกุล ม.5/2 

7. นายปรัชญ์  สทุธิ์นวล ม.4/2 23. นางสาวพิชญา   ชิณพงศ์ ม.5/2 
8. นายกรวชิญ์  ดวงตา ม.4/3 24. นางสาวอานันตยา  กระจ่างลิขิต ม.5/2 
9. นางสาวรัตติยา  แวหามะ ม.4/3 25. นางสาวฮุสนา  เหมนะ ม.5/2 
10. นางสาวมนัสชนก  ธรรมชาติ ม.4/3 26. นางสาวยมลพร  จริะรตัน์ ม.5/3 
11. นางสาวจัสมิน   มะลี ม.4/3 27. นางสาวพัทธนันท์  พรหมสุวรรณ ์ ม.5/3 
12. นายวัชริศ  คงเรือง ม.4/4 28. นายพงศ์อมร   แก้วอพุัย ม.5/5 
13. นางสาวภริม  บุญเพิ่ม ม.4/4 29. นายเฟาซาล  หมื่นสมาน ม.5/5 
14. นางสาวพรกนก  คงพรหม ม.4/5 30. นางสาวอมล  ตันติคุปต ์ ม.5/5 
15. นายอิรฟาน  ปาทาน ม.4/6 31. นางสาวนัสรีน  แดงคง ม.5/5 
16. นายปญวัฒ  จันทรจักษ ุ   ม.5/1 32. นายกอฟฟารี ่ หมาดทิ้ง ม.5/6 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
                                              รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กหญิงกนกพิชญ์ สจักลุ ม.2/2 24. นายพัชรพล เเซ่หลิน ม.5/1 
2. เด็กหญิงจินดาภา แซ่เจน ม.2/2 25. นางสาวกัณฐิกา ทศานนท์ ม.5/1 
3. เด็กหญิงซาลาเบีย พืชผล ม.2/2 26. นางสาวสพุิชฌาย ์ปรีชาหาญ ม.5/1 
4. เด็กหญิงปุณยนุช แก้วหนู ม.2/2 27. นางสาวผกาพันธุ ์รังษีสวา่ง ม.5/2 
5. เด็กหญิงเพชรดา ศรีเพชรแก้ว ม.2/2 28. นางสาวณัฐณชิา ปาละสัน ม.5/2 
6. เด็กหญิงภัทรศิร ิดาเดะ ม.2/2 29. นายธีรธ์นัตถ์ นิลพันธ ์ ม.5/3 
7. เด็กหญิงชฎาพร มณีราช ม.2/3 30. นายกรินทร ์สิกขฤทธิ ์ ม.5/3 
8. เด็กหญิงเบญญาภา บือนา ม.2/3 31. นายสิรวิชญ ์สุทธพิงศ ์ ม.5/4 
9. เด็กหญิงพิชชาภา ดิษฐพงศ์ภักดี ม.2/4 32. นายธารทอง คงพรหม ม.5/4 
10. เด็กหญิงสุนิศา มะล ี ม.2/4 33. นางสาวณัฐสิน ีเรืองศิร ิ ม.5/4 
11. นางสาวณิชารีย ์ตู้เซ่ง ม.3/1 34. นางสาวพิณวดี รตันกาญจน์ ม.5/4 
12. นางสาวญาณิศา อังสุธรรม ม.3/2 35. นางสาวปัณฑิตา สว่างแจ้ง ม.5/4 
13. นางสาวปุญญิศา รูปโฉม ม.3/2 36. นางสาวนนทญา เพชรคง ม.5/6 
14. นางสาวณิชนันทน์ แสงศรี ม.3/3   37. นางสาวภัทรนิษฐ์ วริิยะสุข ม.6/1 
15. นางสาวโซเฟีย ทองคำ ม.3/3 38. นางสาวพิทยารัตน์ รัตนบุญโณ ม.6/2 
16. นางสาวธัญญลกัษณ์ ศรบีริรักษ ์ ม.3/4 39. นางสาวศุภนิดา แซ่ลิ่ว ม.6/3 
17. นางสาวโชติกา แสงเพชร ม.3/4 40. นางสาวณิชาภัทร ปัจฉิมศิร ิ ม.6/3 
18. นางสาวประภาศิริ บุญมากช่วย ม.4/1 41. นางสาวดัชร ีดิษฐภักดี ม.6/3 
19. นางสาวจตุรพร เชื้อวงศ ์ ม.4/2 42. นางสาวพรรภษา เรืองรุ่งโรจน์ ม.6/4 
20. นางสาวเกวลิน โต๊ะดำ ม.4/2 43. นางสาวพิชามญชุ์ ไชยสงคราม ม.6/5 
21. นางสาวปัณฑารีย์ โชตพินัธ์ ม.4/4 44. นางสาวประภัสสร กออวยชัย ม.6/5 
22. นางสาววรรณวนัช เอกเจริญกุล ม.4/6 45. นางสาวยมลพร จุลานนท์ ม.6/6 
23. นางสาวศิศริา สุขแก้ว ม.4/6 46. นางสาวสมิตานัน ก่อประเสริฐ ม.6/6 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
แบบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคณะกรรมการนักเรียน               

ประจำปี 2564 – 2565 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชั้น 

1. นายเวสสาราช ผาเเก้ว        ประธาน  ม.5/6 
2. นางสาวนภัทร ทพิกองลาด รองประธาน   ม.5/1 
3. นายกรินทร ์สิกขฤทธิ ์ รองประธาน ม.5/3 
4. นางสาวสพุิชฌาย ์ ปรีชาหาญ เลขานุการ ม.5/1 
5. นางสาวกชพร บุญเลิศ ผู้ช่วยเลขานุการ ม.4/1 
6. นางสาวภัคพสุตม ์กันทรากรณ์ หัวหน้าเหรัญญิก ม.5/1 
7. นางสาวณัฐธิดา หวันสมนั ผู้ช่วยเหรัญญิก ม.5/4 
8. นางสาวณัฐสิน ีเรืองศิริ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ม.5/4 
9. นางสาวณัฐฐาวรีนุช  วรีะทวีวิทย ์ ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.5/1 
10. นางสาวนัสรีน แดงคง  ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.5/5 
11. นางสาวกัณฐิกา ทศานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ม.5/1 
12. นางสาวกมลรัตน ์รัตนะ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ม.5/4 
13. นายนนทนันท ์จินตเมฆา หัวหน้าฝ่ายสันทนาการ ม.5/1 
14. นางสาวพิมพ์มาดา มุสิกพันธ์ ผู้ช่วยฝ่ายสันทนาการ ม.5/1 
15. นางสาวฮัซซูน่า งะสยัง ผู้ช่วยฝ่ายสันทนาการ ม.5/3 
16. นายปิยะ ปิอาต ู หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรยีน ม.5/6 
17. นางสาวอมล ตันติคุปต์ ผู้ช่วยฝ่ายกจิการนักเรียน ม.5/5 
18. นายปรัชญ์ สุทธิ์นวล ผู้ช่วยฝ่ายกจิการนักเรียน ม.4/2 
19. นางสาวพิชญา ชิณพงศ ์ หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ ม.5/2 
20. นายอานัส สุย ี ผู้ช่วยฝ่ายโภชนาการ ม.4/1 
21. นายธารทอง คงพรหม หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี ม.5/4 
22. นายธีรธ์นัตถ์ นิลพันธ ์  ผู้ช่วยฝ่ายนวตักรรมและเทคโนโลยี ม.5/3 
23. นางสาวณิชกานต ์นิลหัสรังษี ผู้ช่วยฝ่ายนวตักรรมและเทคโนโลยี ม.5/6 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

แบบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคณะกรรมการนักเรียน               
ประจำปี 2564 - 2565 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชั้น 
24. นายนพรุจ คงแก้ว หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ ม.5/1 
25. นายธนภูม ิ ไชยสวัสดิ ์ ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่ ม.5/4 
26. นางสาวปิยากร รัตนมูสกิ ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่ ม.5/3 
27. นายวงศธร จรัสวิโรจน ์ หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธแ์ละปฏิคม ม.5/1 
28. นายอัลอามีน ยดีอรอแม ผู้ช่วยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และปฏิคม ม.5/6 
29. นางสาวเปรมประภา เจมิขวัญ  หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข ม.5/6 
30. นางสาวกรวินท ์ภูมิรตัน์พงศ ์  ผู้ช่วยฝ่ายสาธารณสุข ม.4/2 
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โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะช่วยงาน 

        คณะกรรมการนกัเรียนหอพัก  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564  (หอพักชายอาดัง) 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ชั้น ตำแหน่ง 
1. เด็กชายณัฐดนัย จันทร์เทพ ม.3/2 ประธาน 
2. เด็กชายจอมทพั จีนลิบ ม.3/1 รองประธาน 
3. เด็กชายเมธัส บุญแช่มพร ม.3/1 เหรัญญิก 
4. เด็กชายอุฤกษฏ์ แดงแต ้ ม.3/2 เลขานุการ 
5. เด็กชายฮาฟิซ สาริปา ม.3/1 กรรมการ 
6. เด็กชายศุภกฤต อังศุภาพงศ ์ ม.3/2 กรรมการ 
7. เด็กชายณภัทร อิสรเสรีธรรม ม.3/3 กรรมการ 

 
        คณะกรรมการนกัเรียนหอพัก  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564  (หอพักชายเภตรา) 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ชั้น ตำแหน่ง 
1. นายอรรถกานต์ ดาจ ิ ม.5/3 ประธาน 
2. นายปรัชญ์ สุทธินวล ม.4/2 รองประธาน 
3. นายนนทนันท์ จินตเมฆา ม.5/1 เลขานุการ 
4. นายฮะห์หมัด ศรประดิษฐ์ ม.5/1 กรรมการ 
5. นายปิยะ ปิยาตู ม.5/3 กรรมการ 
6. นายตะวันฉาย สรุภ ี ม.4/1 กรรมการ 
7. นายซาบิต วารีรตัน ์ ม.4/5 กรรมการ 
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โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะช่วยงาน 

       คณะกรรมการนักเรียนหอพัก ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564  (หอพักหญิงปาหนัน) 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ชั้น ตำแหน่ง 
1. เด็กหญิงสิรินารถ  หนูสง ม.5/1 ประธาน 
2. นางสาวจริญญา  ใจแปง ม.5/4 รองประธาน 
3. นางสาวนะดา  สะตาปอ ม.5/2 เหรัญญิก 
4. นางสาวพัทธนันท์  พรหมสุวรรณ์ ม.5/3 เลขานุการ 
5. นางสาววรวลัญช์  ง๊ะสมนั ม.5/3 กรรมการ 
6. นางสาวอริสรา  ชอบงาม ม.5/2 กรรมการ 
7. นางสาวพิยดา  ภธูรารักษ์ ม.5/2 กรรมการ 
8. นางสาวเขมจิรา   กั่วพานิช ม.5/3 กรรมการ 
9. เด็กหญิงราวีนา  มรรคาเขต ม.3/1 กรรมการ 
10. เด็กหญิงดานิยาฮ ์ เจ๊ะหลี ม.3/4 กรรมการ 
11. เด็กหญิงโชติกา  แสงเพชร ม.3/4 กรรมการ 

 
 
 

        คณะกรรมการนกัเรียนหอพัก ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564  (หอพักหญิงธารปลิว) 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ชั้น ตำแหน่ง 
1. นางสาวมนัสชนก ธรรมชาติ  ม.4/3 ประธาน 
2. นางสาวบัซลา เกปัน  ม.4/2 รองประธาน 
3. นางสาวศศิมา ศริิมาศ ม.4/3 เหรัญญิก 
4. นางสาวฐติิรตัน์ แสงดำ ม.4/6 เลขานุการ 
5. นางสาวขวัญชนก ชอสกลุ ม.1/4 กรรมการ 
6. นางสาวนิติลดา ขุนจันทร์ ม.1/2 กรรมการ 
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โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะช่วยงาน 

        คณะกรรมการนกัเรียนหอพัก ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564  (หอพักหญิงธาราสวรรค์) 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ชั้น ตำแหน่ง 
1. นางสาวอภิชญา ดำรงรักษ์ ม.6/1 ประธาน 
2. นางสาวฟาฏิล หะยีอาแว ม.6/5 รองประธาน 
3. นางสาวโชโกะ โยธี ม.6/1 เหรัญญิก 
4. นางสาวนิสรีน เจะกา ม.6/6 เลขานุการ 
5. นางสาวกมลชนก เรืองอร่าม ม.6/1 กรรมการ 
6. นางสาวณิชกุล ชาวสวน ม.6/4 กรรมการ 
7. นางสาวกลอเรีย อาหมัน ม.6/1 กรรมการ 

 

         คณะกรรมการนกัเรียนหอพัก ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564  (หอพักหญิงกล้วยไม้) 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ชั้น ตำแหน่ง 
1. เด็กหญิงกนกพิชญ์ สจักลุ ม.2/2 ประธาน 
2. เด็กหญิงสุนิศา  มะล ี ม.2/4 รองประธาน 
3. เด็กหญิงจินดาภา แซ่เจน ม.2/2 เลขานุการ 
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยรานี ม.2/1 เหรัญญิก 
5. เด็กหญิงฐิติวรดา มนูญดาหว ี ม.2/2 กรรมการ 
6. เด็กหญิงภัทรศิร ิดาเดะ ม.2/2 กรรมการ 
7. เด็กหญิงอาร์ดา  หัสมา ม.2/1 กรรมการ 
8. เด็กหญิงพิชชาภา  ดิษฐพงศ์ภักด ี ม.2/4 กรรมการ 
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โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรหัวหน้าห้อง 6 ภาคเรียนติดต่อกัน 

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กหญิงดานิยาฮ์  เจะ๊หลี ม.3/4 

2. นายธนพัฒน์  ศิริพันธุ์ ม.6/1 
3. นายรุดฟาน  ไมมะหาด ม.6/2 

4. นายวุฒิภัทร  อินทร์ทองคำ ม.6/3 

5. นายกันตวิชญ์  ผลวัฒนะ ม.6/4 

6. นายชาคริต  หลงหัน ม.6/5 

7. นายวัชร์นล  จริงจิตร ม.6/6 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะ ช่วยงานกล ุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพ่ือการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ปีการศึกษา 2564 

ลำดับที ่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นางสาวฟิตดาว  หีมปอง ม.5/3 5. นางสาวปิยะธิดา  บุรุษราษฎร ์ ม.6/6 
2. นายพีรณัฐ  ศรีปาน ม.6/2 6. นางสาวยมลพร  จุลานนท์ ม.6/6 
3. นางสาวดัชร ี ดิษฐภักดี ม.6/3 7. นางสาวอภิชญา  ดำรงรกัษ์ ม.6/6 
4. นางฟาฏลิ  หะยีอาแว ม.6/5 8. นางสาวนิสรีน  เจะกา ม.6/6 

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ลำดับที ่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 

1. เด็กหญิงพัชร์ณัฏฐ ์ จุลกศิลป์ ม.2/3 12. นายกรินทร ์ สกิขฤทธิ์ ม.5/3 
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาณิศ  สดุวิไล ม.3/1 13. นายอรรถกานต์  ดาจ ิ ม.5/3 
3. เด็กหญิงราวีนา  มรรคาเขต ม.3/1 14. นางสาวอมล  ตันติคุปต ์ ม.5/5 
4. เด็กชายเมธัส  บุญแช่มพร ม.3/1 15. นายเวสสาราช  ผาแก้ว ม.5/6 
5. นายอุกฤษฏ์  แดงแต ้ ม.3/2 16. นายฟาเดล  อาแว ม.6/2 
6. นางสาวสพุิชฌาย ์ ปรีชาหาญ ม.5/1 17. นางสาวนรกมล  หอพัฒนาวุฒิวงศ์ ม.6/2 
7. นางสาวนภัทร  ทิพกองลาด ม.5/1 18. นางสาวนูรฎ์อัยมีย่์  คอลออาแซ ม.6/2 
8. นางสาวพิชญา  ชิณพงศ์ ม.5/2 19. นางสาวนินทร์นดา  หมดัอาดำ้ ม.6/3 
9. นายนรวิชญ ์ มาลวีัด ม.5/2 20. นายนพดล  มณีโชต ิ ม.6/5 
10. นางสาวปิยากร  รตันมูสิก ม.5/3 21. นางสาวสร้อยฟา้  สมสีแดง ม.6/6 
11. นางสาวฟิตดาว  หีมปอง ม.5/3 22. นางสาวธัญญารตัน์  วัฒนพันธ์ ม.6/6 

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นายหรรษธร  สัจกุล ม.4/3 5. นายกฤติน  คุณอาร ี ม.6/1 
2. นายวสวตัติ์  จุนณศักดิ์ศรี ม.4/5 6. นายรุดฟาน  ไมมะหาด ม.6/2 
3. นายกรวทิย์  กอหลัง ม.5/5 7. นายธราธร  รักสกุล ม.6/4 
4. นางสาวนัสรีน  แดงคง ม.5/5    
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กหญิงพิชญธิดา  สำเภาแก้ว ม.3/5 3. นายฟาริส  หลังเศษ ม.6/4 
2. นายปุณณกัณฐ์  หนูน้อย ม.4/5    

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะ ช่วยงานโสตทัศนศึกษา 
ลำดับที ่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 

1. เด็กชายธรีัตม ์ ปานยิ่ง ม.2/4    
 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะ ช่วยงานห้องละหมาด 
ลำดับที ่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 

1. นางสาวนะดา  สะตาปอ ม.5/2 3. นางสาวฟาห์เดีย  ปีแนบาโง ม.5/5 
2. นางสาวมูณา  หะยีอีแต ม.5/2 4. นางสาวอาดีลา  เจ๊ะและ ม.5/5 

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะ ช่วยงานธนาคารโรงเรียน 
ลำดับที ่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 

1. เด็กหญิงกนิษฐา  สวุรรณโน ม.2/1 8. เด็กชายอินทัช  วารีคาม ม.2/2 
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยรานี ม.2/1 9. เด็กหญิงฐติิวรดา  มนูญดาหว ี ม.2/2 
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  ไชยมะโณ ม.2/1 10. เด็กหญิงกนกพิชญ์  สัจกลุ ม.2/2 
4. เด็กหญิงธัญพิมล  แก้วกลู ม.2/1 11. เด็กหญิงพัชร์ณัฏฐ ์ จุลกศิลป์ ม.2/3 
5. เด็กชายนิสุลัยมาน  สิเดะ ม.2/2 12. เด็กหญิงตติยา  ชำนาญ ม.2/3 
6. เด็กชายสิทธศิักดิ ์ ขู่ซุ่ยหลี ม.2/2 13. เด็กหญิงพิชชาภา  ดิษฐพงศ์ภักด ี ม.2/4 
7. เด็กหญิงวรัชยา  สันมาแอ ม.2/2 14. เด็กหญิงจีฟานัส  ง๊ะสมนั ม.2/4 

 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะ ช่วยงานประชาสัมพันธ์ 

ลำดับที ่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นายธีรธ์นัตถ์  นิลพันธ์ ม.5/3 2. นายกรินทร ์ สกิขฤทธิ์ ม.5/3 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะ ช่วยงานห้องพระพุทธศาสนา 
ลำดับที ่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 

1 เด็กชายกติติภูมิ  ทองอ่อน ม. 1/1 28 เด็กชายญาณเทพ  ณ ถลาง ม. 1/3 
2 เด็กชายจติรภณ  แสงสุวรรณ ม. 1/1 29 เด็กชายณัฐภัทร  ลำพรหมสุข ม. 1/3 
3 เด็กชายจริพงศ ์ ประยูรวงศ์ ม. 1/1 30 เด็กชายตนุภัทร  ชนะสุวรรณ ม. 1/3 
4 เด็กชายชวนากร  คงเกดิ ม. 1/1 31 เด็กชายปภังกร  เพชรดำ ม. 1/3 
5 เด็กชายทวศีักดิ ์ เศวตพาณิชย ์ ม. 1/1 32 เด็กชายวรัญชัช  แซ่ตัน ม. 1/3 
6 เด็กชายพรีกานต์  ชอบจติ ม. 1/1 33 เด็กชายวุฒิกร  เดชณรงค์ ม. 1/3 
7 เด็กชายรณัสถ์ชัย  วงศ์อนันต์ ม. 1/1 34 เด็กชายสุขสันต์  จงรกัวาร ี ม. 1/3 
8 เด็กหญิงเกศษิญา  สุทธพิัฒน์อนันต์ ม. 1/1 35 เด็กหญิงกานต์สินี  สาธิตอภิบาลวงศ ์ ม. 1/3 
9 เด็กหญิงขวัญอภิรดี  ทิพย์นรากุล ม. 1/1 36 เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญมา ม. 1/3 
10 เด็กหญิงจรรยพร  แสงแก้ว ม. 1/1 37 เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชรประดับ ม. 1/3 
11 เด็กหญิงณัชชา  สังข์สวสัดิ์ ม. 1/1 38 เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เฮง ม. 1/3 
12 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บญุเลิศ ม. 1/1 39 เด็กหญิงสายวรีย ์ ชาญวริวงศ ์ ม. 1/3 
13 เด็กหญิงเปรมยาดา  รัตนบุรี ม. 1/1 40 เด็กหญิงสุภาวิตา  แดงน้อย ม. 1/3 
14 เด็กหญิงลลิดา  อ่องรุ่งเรอืง ม. 1/1 41 เด็กหญิงอรณี  จันทรด์ำ ม. 1/3 
15 เด็กหญิงษิญดา  สิษฐ์ธนชา ม. 1/1 42 เด็กชายกติติคุณ  มาสุข ม. 1/4 
16 เด็กชายกฤตภาส  พัฒนจินดา ม. 1/2 43 เด็กชายจรีพัฒน์  สายจนัทร์ ม. 1/4 
17 เด็กชายณชภัสกร  หนูยวญ ม. 1/2 44 เด็กชายธรีวรรธน ์ เทพาสิต ม. 1/4 
18 เด็กชายธฤต  มีบุญลาภ ม. 1/2 45 เด็กชายนันทิพัฒน์  แก้วพวงค ์ ม. 1/4 
19 เด็กชายปณชัย  ทองบุญเรือง ม. 1/2 46 เด็กชายภูริภทัร  อุบลรัตน์ ม. 1/4 
20 เด็กชายพรรษวัฏ  ผลบุญ ม. 1/2 47 เด็กชายระพีพงศ ์ เพชรสังข์ ม. 1/4 
21 เด็กชายสัลน์ษณ  เมฆตรง ม. 1/2 48 เด็กชายสรวิชญ์  พรหมคล้าย ม. 1/4 
22 เด็กหญิงธัญครัตน์  วงศ์อิสริยานนท์ ม. 1/2 49 เด็กหญิงกัญจนพร  สงนวล ม. 1/4 
23 เด็กหญิงนวพร  บุญเลิศ ม. 1/2 50 เด็กหญิงขวัญชนก  จันเขียว ม. 1/4 
24 เด็กหญิงประกายดาว  กลิ่นทอง ม. 1/2 51 เด็กหญิงขวัญชนก  ชอสกุล ม. 1/4 
25 เด็กหญิงแพรวา  มั่นคง ม. 1/2 52 เด็กหญิงณัฐชยา  นันทกลู ม. 1/4 
26 เด็กหญิงภัททิยา  อารุมาณี ม. 1/2 53 เด็กหญิงนันทิตา  น้อยฤทธิ ์ ม. 1/4 
27 เด็กชายเจนภพ  แก้วหลา้ ม. 1/3 54 เด็กหญิงสิรินทร  กิ้มขู ่ ม. 1/4 
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