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หน้า 

“รางวัลแห่งความดี”           1 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนเฉลี่ย TOP FIVE (5 อันดับแรก) ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565     2 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2565   6 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2565  27 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565  29 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2565     59 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม     74 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนแววความสามารถพิเศษ ด้าน ดนตรี ขับร้อง นาฎศิลป์ ศิลปะ กีฬา พิธีกร ภาษา อื่นๆ 89 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565-2566    96 
รายช่ือนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนคณะกรรมการหอพัก ปีการศึกษา 2565     98 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรหัวหน้าห้อง 6 ภาคเรียนติดต่อกัน      101 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยงานฝ่ายต่างๆของโรงเรียน   102 
   

 

สารบัญ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“รางวัลแห่งความดี” 



 

 

 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนเฉลี่ยสะสม TOP FIVE (5 อันดับแรก)  
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

 

 คะแนนเฉลี่ยสะสม (1 ภาคเรียน) TOP FIVE (5 อนัดับแรก) ของระดับชั้น ม.1 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

1 เด็กชายอภิวิชญ์ มูนีกุล ม.1/1 4.00 
1 เด็กหญิงกนกวรรณ ชุมเกื้อ ม.1/1 4.00 
1 เด็กหญิงธัญชนก เอี่ยมสอาด ม.1/1 4.00 
1 เด็กหญิงพิชญาภา เมฆยงค์ ม.1/1 4.00 
1 เด็กหญิงศศิวิมล แซ่ลู่ ม.1/1 4.00 
1 เด็กหญิงสลิลลา เสียมไหม ม.1/1 4.00 
1 เด็กหญิงสุประวีณ์ จิตรนุ่ม ม.1/1 4.00 
1 เด็กหญิงอัยมี่ย์ บินสอาด ม.1/1 4.00 
1 เด็กชายธีวสุ วีระไพบูลย์ ม.1/2 4.00 
1 เด็กชายศักดิ์วุฒิ กุลวงษ์มาณะโส ม.1/2 4.00 
1 เด็กหญิงพนิตพิมพ ์ สิริโชคชัยกุล ม.1/2 4.00 
1 เด็กหญิงอัลมีร่า ศรีปุตรา ณ ยะลา ม.1/2 4.00 
1 เด็กชายวันอาทิตจวา นาแว ม.1/3 4.00 
1 เด็กชายเตชินท์ สำเร ม.1/4 4.00 
1 เด็กหญิงโชติกา พิชัยรัตน์ ม.1/4 4.00 
1 เด็กหญิงณัฐณิชา เจ๊ะมะ ม.1/4 4.00 
1 เด็กหญิงฮุสนา เส็นหมาน ม.1/4 4.00 
 คะแนนเฉลี่ยสะสม (3 ภาคเรียน) TOP FIVE (5 อนัดับแรก) ของระดับชั้น ม.2 

1 เด็กชายกฤฏิ์ อาจอนงค์ ม.2/1 4.00 
1 เด็กชายชวนากร คงเกิด ม.2/1 4.00 
1 เด็กชายทวีศักดิ์ เศวตพาณิชย์ ม.2/1 4.00 
1 เด็กชายรณัสถ์ชัย วงศ์อนันต์ ม.2/1 4.00 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนเฉลี่ยสะสม TOP FIVE (5 อันดับแรก)  
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 2/2564 

 

 คะแนนเฉลี่ยสะสม (3 ภาคเรียน) TOP FIVE (5 อนัดับแรก) ของระดับชั้น ม.2 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

1 เด็กหญิงขวัญอภิรดี ทิพย์นรากุล ม.2/1 4.00 
1 เด็กหญิงญาณิดา ยานยา ม.2/1 4.00 
1 เด็กหญิงณัชชา สังข์สวัสด์ิ ม.2/1 4.00 
1 เด็กหญิงดามิยาอ์ ศรีตุลาการ ม.2/1 4.00 
1 เด็กชายภูมิพัฒน์ สุขสะปาน ม.2/2 4.00 
1 เด็กหญิงแพรวา มั่นคง ม.2/2 4.00 
1 เด็กหญิงภัททิยา อารุมาณี ม.2/2 4.00 
1 เด็กหญิงอาฟาร่า นิยมเดชา ม.2/2 4.00 
1 เด็กหญิงซัลวาน ี มาเส ม.2/3 4.00 
1 เด็กหญิงสิรินทร กิ้มขู ่ ม.2/4 4.00 
 คะแนนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน)  TOP FIVE (5 อนัดับแรก) ของระดับชั้น ม.3 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

1 นางสาวซัลมา มู่เก็ม ม.3/1 4.00 
1 เด็กหญิงฮัซซนู่า เกปัน ม.3/3 4.00 
3 นายรัชชานนท์ อดิศักดิ์ภิรมย์ ม.3/1 3.99 
3 เด็กชายอภิรักษ์ สันนก ม.3/1 3.99 
3 นางสาวชนิกานต์ นนธ ิ ม.3/1 3.99 
3 เด็กหญิงพชดาภา บุญช่วย ม.3/1 3.99 
3 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุวรรณรัตน์ ม.3/1 3.99 
3 นางสาวหัทยา ดีพาส ม.3/3 3.99 
3 นายอาร์ชวัส พวงดอกไม ้ ม.3/4 3.99 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนเฉลี่ยสะสม TOP FIVE (5 อันดับแรก)  
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

 

 คะแนนเฉลี่ยสะสม (1 ภาคเรียน) TOP FIVE (5 อนัดับแรก) ของระดับชั้น ม.4 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

1 นายพันธกานต์ รงค์รัตน ์ ม.4/1 4.00 
1 นางสาวเจนนาฮ์ ใบบิเด็น ม.4/1 4.00 
1 นางสาวพิมพ์ญาณิศ สุดวิไล ม.4/1 4.00 
1 นางสาวนัจวาญ์ มะสง ม.4/3 4.00 
1 นายโนอาร ์ มะหะหมัด ม.4/4 4.00 
1 นางสาวราวีนา มรรคาเขต ม.4/4 4.00 
1 นางสาวอัสมี หยาหลี ม.4/5 4.00 

 คะแนนเฉลี่ยสะสม (3 ภาคเรียน) TOP FIVE (5 อนัดับแรก) ของระดับชั้น ม.5 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

1 นายอานัส สุยี ม.5/1 4.00 
1 นายตะวันฉาย สุรภี ม.5/1 4.00 
1 นายธนพล ยาบา ม.5/1 4.00 
1 นายรุสลี หลีมานัน ม.5/1 4.00 
1 นายอารีเฟน รังสรรค์ ม.5/1 4.00 
1 นางสาวปิ่นมณี อาหน่าย ม.5/4 4.00 
1 นางสาวภริม บุญเพิ่ม ม.5/4 4.00 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนเฉลี่ยสะสม TOP FIVE (5 อันดับแรก)  
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

 

 คะแนนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) TOP FIVE (5 อนัดับแรก) ของระดับชั้น ม.6 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

1 นายนะอีม มาลิกุลสลาม ม.6/4 4.00 
2 นางสาวกัณฐิกา ทศานนท์ ม.6/1 3.99 
3 นายวงศธร จรัสวิโรจน์ ม.6/1 3.98 
3 นายปานระพ ี ปานดำ ม.6/4 3.98 
3 นายพชรพงษ ์ ขวัญนิคม ม.6/4 3.98 
3 นางสาวณัฐธิดา หวันสมัน ม.6/4 3.98 

3 นางสาวอมล ตันติคุปต์ ม.6/5 3.98 
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การเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) 
งานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 

 
 
 
 
 

 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
1. นายอัดดานัน มรรคาเขต ม. 6/3 

รางวัลชมเชย 
และเงินรางวัล 500 บาท 2. นางสาวฟิตดาว หีมปอง ม. 6/3  

ครูที่ปรึกษา: นายสาธิต บัวดำ 
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การเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คร้ังที่ 5 ประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน ์

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
วันที่ 16-18 สิงหาคม 2565 

                                     
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
1. นางสาวภัคพสุตม์ กันทรากรณ์ ม. 6/1  

รองชนะเลิศอันดับ 1 
และเงินรางวัล 1,500 บาท 

2. นายวงศธร จรัสวิโรจน์ ม. 6/1  
3. นายนรวิชญ์ มาลีวัด ม. 6/1  
ครูผู้ควบคุม: นางสาวนาถยา พรหมช่วย 
1. นายวีรภัทร อดิศักดิ์ภิรมย์ ม. 6/1  

รองชนะเลิศอันดับ 2  
และเงินรางวัล 1,000 บาท 

2. นายนพรุจ คงแก้ว ม. 6/1  
3. นายอัดดานัน มรรคาเขต ม. 6/3 
ครูผู้ควบคุม: นายสาธิต บัวดำ 
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การเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ 
iSTEM-ED 2022 Student Project Presentation  

 ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

 

 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
ชื่อโครงงาน: Smart electric wheelchair 

รองชนะเลิศอันดับ 1  
เกียรติบัตรเหรียญเงินและ 

เงินรางวัล 3,000 บาท 

1. นายอาลีฟ สะมะลอ ม. 6/3 
2. นายธนภูมิ ไชยสวัสด์ิ ม. 6/4 
3. นายพงศ์อมร แก้วอุพัย ม. 6/5 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางนริศรา ไชยอัษฏาพร 
ชื่อโครงงาน: Small temporary vaccine storage box with dry ice 

รองชนะเลิศอันดับ 2  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

และ 
เงินรางวัล 2,000 บาท 

1. นายกรวิทย์  กอหลัง ม. 6/5 
2. นายเฟาซาล หมื่นสมาน ม. 6/5 
3. นางสาวณิชกานต์ นิลหัสรังษี ม. 6/6 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายวิชัย บัวเนี่ยว 
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การเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 

                                           
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
ชื่อโครงงาน: ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ (smart locker) 

เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
1. เด็กชายสิทธิศักดิ์ ขู่ซุ่ยหลี ม. 3/2 

2. เด็กหญิงจินดาภา แซ่เจน ม. 3/2 
3. เด็กหญิงภัทรศิริ ดาเดะ ม. 3/2 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายวิชัย บัวเนี่ยว 
ชื่อโครงงาน: เกมบริหารกล้ามเนื้อมือสำหรับผู้ปว่ยโรค Amyotrophic 
Lateral Sclerosis (ALS)  

เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
1. นายนพรุจ คงแก้ว  ม. 6/1  
2. นางสาวกัณฐิกา ทศานนท์  ม. 6/1  
3. นางสาวพิมพ์มาดา มุสิกพันธ์  ม. 6/1  
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายวิชัย บัวเนี่ยว 
ชื่อโครงงาน: iSupskin โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์โรคผิวหนัง
เบื้องต้นด้วย CNN-Image classify 

เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
1. นายปานระพี ปานดำ ม. 6/4 
2. นายธารทอง คงพรหม ม. 6/4 
3. นางสาวณัฐสินี เรืองศิริ ม. 6/4 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายวิชัย บัวเนี่ยว 
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การเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ 

INTOC Global, international Science project competition   
ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2565 

 
ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
ชื่อโครงงาน: กล่องเก็บวัคซีนช่ัวคราวขนาดเล็ก 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 
 

1. นายเฟาซาล หมื่นสมาน ม. 6/5 
2. นายปฏิภาณ รามวงศ์ ม. 6/6 
3. นางสาวณิชกานต์ นิลหัสรังษี ม. 6/6 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายวิชัย บัวเนี่ยว 
ชื่อโครงงาน: เกมบริหารกล้ามเนื้อมือสําหรับผู้ท่ีเกิดโรค ALS 
(Amyotrophic Lateral Sclerosis) 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 
 

1.  นายนพรุจ คงแก้ว  ม. 6/1  
2.  นางสาวกัณฐิกา ทศานนท์  ม. 6/1  
3.  นางสาวพิมพ์มาดา มุสิกพันธ์  ม. 6/1  
4.  นางสาวกุลทรัพย์ ช่วยเสน  ม. 6/4  
5.  นางสาวกัญญาณัฐ สมิงแก้ว  ม. 6/5  
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายวิชัย บัวเนี่ยว 
ชื่อโครงงาน: วีลเเชร์อัจฉริยะพลังงานไดนาโม 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 
 

1. นายธนภูมิ  ไชยสวัสด์ิ ม. 6/4 
2. นายอาลีฟ สะมะลอ ม. 6/3 
3. นางอรรถการต์ ดาจิ ม. 6/3 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางนริศรา ไชยอัษฎาพร 
ชื่อโครงงาน: ถังหมกัขยะอินทรีย์ปราศจากกล่ิน 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง 
 

1. นายเจียรนัย บิลหมัด ม. 6/4 
2. นางสาวนุรนาณีย์ บิสนุม ม. 6/4 
3. นางสาวณัฐณิชา ปาละสัน ม. 6/4 
4 นางสาวกมลชนก รัตนะ ม. 6/4 
5 นางสาวชาลิสา เกปัน ม. 6/4 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาว ผาณิดา แลหมัน 
 

 

-10- 



 

 

 

 
 
 
 

การเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์ของเยาวชนระดับนานาชาติ 
World Science, Environment and Engineering Competition (WSEEC) 2022                         
 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ 

จำนวน 235 ทีมจาก 23 ประเทศ 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
ชื่อโครงงาน: A study of extracts from leaves and shoots 
of coconut trees for use in lubricating rhinoceros 
beetles as a substitute for synthetic pheromones. 

SILVER MEDAL 
1. นางสาวณิชกานต์ นิลหัสรังสี ม. 6/6 
2. นายเวสสาราช ผาแก้ว ม. 6/6 
3. นางสาวฟัยรูซ จันทร์สนิท ม. 6/6 
4.  นางสาวจุฑามณี กองทอง ม. 6/6 
5.  นางสาวริสกี ดํากระบี ่ ม. 6/6 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางศุลยา สามัญ 
ชื่อโครงงาน: Fine Motor Exercise Equipment for the 
Elderly 

SILVER MEDAL 

1. นางสาวภัคพสุตม์ กันทรากรณ์ ม.6/1 
2. นางสาวชนิกานต์ แหละยูหีม ม.6/6 
3. นายนรวิชญ์ กันตวิชญ์วงศ์ ม.6/1 
4.  นางสาวโซฮารา มะหะหมัด ม.5/1 
5.  นางสาวกมลชนก หนูละออง ม.5/1 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายจิรายุทธ แสงสิน 
ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
ชื่อโครงงาน: Functional Relationship and Polynomial 
Equation between Foot Size and Height in Different 
Genders 

SILVER MEDAL 

1. นางสาวปราณปรียา แก้วประทุม ม.6/1 
2. นายนรวิชญ์ มาลีวัด ม.6/6 
3. นายวงศธร จรัสวิโรจน์ ม.6/1 
4.  นางสาวโซฮารา มะหะหมัด ม.5/1 
5.  นางสาวภัคพสุตม์ กันทรากรณ์ ม.6/1 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ 
ครูที่ปรึกษาพิเศษ: ดร. กำธร ไชยลึก 
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การเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์ของเยาวชนระดับนานาชาติ 
World Science, Environment and Engineering Competition (WSEEC) 2022                         
 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ 

จำนวน 235 ทีมจาก 23 ประเทศ 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
ชื่อโครงงาน: A study of water quality affecting mantis 
shrimp population density in mangrove forests. 

BRONZE MEDAL 

1. นางสาวณัฐสินี เรืองศิริ ม.6/4 
2. นางสาวสิรินยา แซะอาหลำ ม.6/4 
3. นางสาวกมลรัตน์ รัตนะ ม.6/4 
4.  นางสาวชญานิศ วัฒนเกษมสกุล ม.6/4 
5.  นางสาวอาดีลา เจ๊ะและ ม.6/4 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาว นุสรา ดลระหมาน 
ครูที่ปรึกษาพิเศษ: ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม  
                       ผศ.ดร.ธัญญา พันธฤทธดํา 
ชื่อโครงงาน: iSupskin Artificial intelligence program 
analyzes basic skin diseases with CNN-Image classify 

SILVER MEDAL 

1. นายนะอีม มาลิกุลสลาม ม. 6/4 
2. นายปานระพี ปานดำ ม. 6/4 
3. นายธารทอง คงพรหม ม. 6/4 
4.  นางสาวณัฐสินี เรืองศิริ ม. 6/4 
5.  นางสาวชญานิศ วัฒนเกษมสกุล ม. 6/4 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นาย วิชัย บัวเนี่ยว 
ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
ชื่อโครงงาน: Smart coffee roaster 

SILVER MEDAL 

1. นางสาวสุภาวดี สุวรรณโกศัย ม. 6/6 
2. นางสาวศศิวิมล ชมเชย ม. 6/6 
3. นางสาวสุณัฏฐา สุขจิตร ม. 6/3 
4.  นางสาวอัสรา สาเก ม. 6/2 
5.  นางสาวอัสนา สาเก ม. 6/5 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางเขมิกา ทองสี 
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การเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์ของเยาวชนระดับนานาชาติ 
World Science, Environment and Engineering Competition (WSEEC) 2022                         
 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ 

จำนวน 235 ทีมจาก 23 ประเทศ 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
ชื่อโครงงาน: Smart electric wheelchair 

SILVER MEDAL 

1. นาย กรินทร์ สิกขฤทธิ์ ม. 6/3 
2. นาย ธีร์ธนัตถ์ นิลพันธิ ์ ม. 6/3 
3. นาย อรรถกานต์ ดาจิ ม. 6/3 
4.  นาย อัดดานัน มรรคาเขต ม. 6/3 
5.  นาย อาลีฟ สะมะลอ ม. 6/3 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางนริศรา ไชยอัษฎาพร 
ชื่อโครงงาน: Study and Predict trend of Covid19 

SILVER MEDAL 

1. นายอะห์หมัด ศรประดิษฐ์ 6/1 
2. นายวีรภัทร อดิศักดิ์ภิรมย์ 6/1 
3. นายเฟาซาล หมื่นสมาน 6/5 
4.  นายธนภูมิ ไชยสวัสด์ิ 6/4 
5.  นายอรรถกานต์ ดาจิ 6/3 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายอนัน จันทรัตน์ 
ชื่อโครงงาน: The Geometry Series of Area Between 
Regular Polygons And Attached Circle 
1. นายนนทนันท์ จินตเมฆา ม. 6/1 
2. นายภัพชยกัณฑ์ ขวัญดี ม. 6/6 
3. นายปญวัฒ จันทรจักษุ ม. 6/1 
4.  นายพัชรพล แซ่หลิน ม. 6/1 
5.  นางสาวนภัทร ทิพกองลาด ม. 6/1 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ 
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การเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์ของเยาวชนระดับนานาชาติ 
World Science, Environment and Engineering Competition (WSEEC) 2022                         
 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ 

จำนวน 235 ทีมจาก 23 ประเทศ 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
ชื่อโครงงาน: The Geometry Series of Area Between 
Regular Polygons And Attached Circle 

BRONZE MEDAL 

1. นายนนทนันท์ จินตเมฆา ม. 6/1 
2. นายภัพชยกัณฑ์ ขวัญดี ม. 6/6 
3. นายปญวัฒ จันทรจักษุ ม. 6/1 
4.  นายพัชรพล แซ่หลิน ม. 6/1 
5.  นางสาวนภัทร ทิพกองลาด ม. 6/1 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ 
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การเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์ของเยาวชนระดับนานาชาติ 
World Youth Invention and Innovation Award (WYIIA) 2022                         

 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ 
จำนวน 325 ทีมจาก 26 ประเทศ 

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
ชื่อโครงงาน: Biomass Sugar Battery 

SILVER MEDAL 

1. นางสาวอัสนา  สาเก 6/5 
2. นางสาวอาดีลา  เจ๊ะและ 6/5 
3. นางสาวสิรินยา  แซะอาหลำ    6/4 
4.  นางสาวณัฐสินี  เรืองศิริ   6/4 
5.  นายภูวินท์ โพธิ์เงิน 6/3 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง 
ชื่อโครงงาน: Study the properties of the mulch film 
from corn cobs. 

SILVER MEDAL 

1. นางสาวอัสรา  สาเก 6/2 
2. นางสาวณัฐณิชา ปาละสัน 6/2 
3. นางสาวณิชาพัทธ์ จิตหลัง 6/5 
4.  นางสาวมูณา หะยีอีแต   6/2 
5.  นางสาวสุภาวดี สุวรรณโกศัย 6/6 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางศรินยา สวาหลัง 
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การเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์ของเยาวชนระดับนานาชาติ 
World Youth Invention and Innovation Award (WYIIA) 2022                         

 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ 
จำนวน 325 ทีมจาก 26 ประเทศ 

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
ชื่อโครงงาน: A Study of the Reduction of Spoilage of 
Splendid Squid (Loligo duvauceli) by Using Tannin 
Extraction from Banana Peels at Different Maturation 
Levels. 

SILVER MEDAL 
1. นางสาวอริสรา ชอบงาม 6/2 
2. นางสาวฮัซซูน่า งะสยัง 6/3 
3. นางสาวบัลกิส ทองหลอม 6/3 
4.  นางสาวกาญจนา นิกาเส็ม 6/3 
5.  นายณัฐวุฒิ สงคง 5/3 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางศุลยา  สามัญ 
ชื่อโครงงาน: Physical changes affecting adaptation of 
Avicennia SP. in mangrove forests  Mahang Village, 
Thung Bu Lang Subdistrict, Thung Wa District, Satun 
Province 

SILVER MEDAL 1. นางสาวชาลิสา เกปัน 6/4 
2. นางสาวกมลชนก รัตนะ 6/4 
3. นางสาวสิรีธร นวลแก้ว 6/1 
4.  นางสาวชัญญานุช บำรุง 6/6 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางคนึงนิตย์ ไชยมณี 
ชื่อโครงงาน: Film from polyvinyl alcohol and copper 
sulfate for bleaching powder testing 

SILVER MEDAL 1. นายนะอีม มาลิกุลสลาม 6/4 
2. นายพชรพงษ์ ขวัญนิคม 6/4 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง 
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การเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์ของเยาวชนระดับนานาชาติ 
World Youth Invention and Innovation Award (WYIIA) 2022                         

 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ 
จำนวน 325 ทีมจาก 26 ประเทศ 

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
ชื่อโครงงาน: The comparison of the maximum and the 
minimum numbers of plays in sprout games. 

SILVER MEDAL 

1. นางสาวนภัทร ทิพกองลาด 6/1 
2. นายพัชรพล  แซ่หลิน 6/1 
3. นางสาวอานันตยา  กระจ่างลิขิต 6/2 
4.  นายปญวัฒ  จันทรจักษุ 6/1 
5.  นายนนทนันท์  จินตเมฆา 6/1 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายกฤติภัทร  กาสเส็น 
อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: ผศ.ดร.กำธร ไชยลึก 
ชื่อโครงงาน: 4 in 1 Agricultural Machinery 

SILVER MEDAL 

1. นางสาวนัสรีน แดงคง 6/5 
2. นางสาวจิณณพัต สงสุรินทร์ 6/5 
3. นางสาวโซฮารา มะหะหมัด 5/1 
4.  นางสาวอมล ตันติคุปต์ 6/5 
5.  นางสาวอาดีลา เจ๊ะและ 6/5 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวอังคณา บุญทา 
ครูทีป่รึกษาพิเศษ: นายประสิทธิ์ สืบจักษะ 
ชื่อโครงงาน: Benthic Survey at Thung Sabo Beach, 
Thung Bu Lang Subdistrict, Thung Wa District, Satun 
Province 

SILVER MEDAL 
1. นางสาวณัฏฐ์กิฎา ชายวงศ์ 6/5 
2. นางสาวซอฟาวาตี ลำโป 6/5 
3. นางสาวอัสรีมา หะยีหวัง 6/5 
4.  นางสาวสิรินารถ หนูสง 6/1 
5.  นางสาวณัฐณิชา ปาละสัน 6/2 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางกัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล 
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การเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์ของเยาวชนระดับนานาชาติ 
World Youth Invention and Innovation Award (WYIIA) 2022                         

 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ 
จำนวน 325 ทีมจาก 26 ประเทศ 

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
ชื่อโครงงาน: iSupskin Artificial intelligence program analyzes 
basic skin diseases with CNN-Image classify 

SILVER MEDAL 

1. นางสาวณัฐสินี  เรืองศิริ 6/4 
2. นายนะอีม มาลิกุลสลาม 6/4 
3. นายปานระพี ปานดำ 6/4 
4.  นายธารทอง คงพรหม 6/4 
5.  นางสาวชญานิศ วัฒนเกษมสกุล 6/4 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายวิชัย บัวเนี่ยว 
ชื่อโครงงาน:    Pulp-fiber for slowing down the anthracnose in 
mango from oil palm leaves' fiber and leftover palm oil  
bunches' fiber 

GOLD MEDAL 
1. นายณัฐวัตร สะอาดแก้ว 6/2 
2. นายเจียรนัย บิลหมัด 6/4 
3. นางสาวนุรนาณีย์ บิสนุม 6/4 
4.  นางสาวสิรินยา แซะอาหลำ 6/6 
5.  นางสาวพัชชา บุญช่วย 5/2 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง 
ชื่อโครงงาน: The arrangement of circles in geometry and 
shapes. 

SILVER MEDAL 

1. นายนรวิชญ์ กันตวิชญ์วงศ์ 6/1 
2. นายทรงเกียรติ สุวรรณนภา 6/1 
3. นายชัชภณ วงศ์อกนิษฐ์ 6/2 
4.  นางสาวพิยดา ภูธรารักษ์ 6/2 
5.  นายสัณหณัฐ สำเร 6/5 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวมนัสนันท์ มณีวิทย์ 
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การเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์ของเยาวชนระดับนานาชาติ 
World Youth Invention and Innovation Award (WYIIA) 2022                         

 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ 
จำนวน 325 ทีมจาก 26 ประเทศ 

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
ชื่อโครงงาน: 3 in 1 wallpaper from rubber tree and UHT milk 
carton. 

SILVER MEDAL 

1. นางสาวพัทธนันท์ พรหมสุวรรณ์ 6/3 
2. นางสาวนฤมินทรา พันธ์ยานุกูล 6/3 
3. นางสาวฟิรฮานา นาคสง่า 6/6 
4.  นางสาวณัฐธิดา หวันสมัน 6/4 
5.  นายพชรพงษ์ ขวัญนิคม 6/4 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางมลิวัลย์ ปาณะศรี 
อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: รศ.ดร.นิธนิาถ แซ่ตั้ง 
ชื่อโครงงาน: Animal Casts, Gel from rubber compound and 
PVA 

SILVER MEDAL 

1. นางสาวพิชญา ชิณพงศ์ 6/2 
2. นางสาวผกาพันธุ์ รังษีสว่าง 6/2 
3. นางสาวยมลพร จิระรัตน์ 6/2 
4.  นางสาวพิยดา ภูธรารักษ์ 6/2 
5.  นางสาวชัชภณ วงศ์อกนิษฐ์ 6/2 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางมลิวัลย์ ปาณะศรี 
อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: รศ.ดร.นิธนิาถ แซ่ตั้ง 
ชื่อโครงงาน: The Smallest Triangle Containing a Given 
Rectangle 

SILVER MEDAL 

1. นางสาวภัคพสุตม์ กันทรากรณ์ ม.6/1 
2. นางสาวจัยดาฮ์ ใบบิเด็น ม.6/1 
3. นางสาวปราณปรียา แก้วประทุม ม.6/1 
4.  นางสาวกมลชนก หนูละออง ม.5/1 
5.  นางสาวโซฮารา มะหะหมัด ม.5/1 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวณัฐวรา เลิศอริยะพงษ์กุล 
อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: ดร.กำธร ไชยลึก 
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การเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์ของเยาวชนระดับนานาชาติ 
World Youth Invention and Innovation Award (WYIIA) 2022                         

 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ 
จำนวน 325 ทีมจาก 26 ประเทศ 

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
ชื่อโครงงาน: Smart Electric Wheelchair 

SILVER MEDAL 

1. นายอาลีฟ สะมะลอ 6/3 
2. นายกรินทร์ สิกขฤทธิ์ 6/3 
3. นายธีร์ธนัตถ์ นิลพันธ ์ 6/3 
4.  นายอรรถกานต์ ดาจิ 6/3 
5.  นายอัดดานัน มรรคาเขต 6/3 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางนริศรา ไชยอัษฏาพร 
ชื่อโครงงาน: The relationship between mobile phone usage 
and the age of people who lives in La-ngu (before and 
during COVID-19 outbreak). 

SILVER MEDAL 

1. นางสาวสุพิชฌาย์ ปรีชาหาญ 6/1 
2. นายนพรุจ คงแก้ว 6/1 
3. นางสาวฟัยรูซ จันทร์สนิท 6/6 
4.  นางสาวณัฐฐาวีรนุช วีระทวีวิทย์ 6/1 
5.  นางสาวทิพปภา เจนกุลประสูตร 6/1 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางนิศาชล เอียดดี 
อาจารย์ปรึกษาพิเศษ: ดร.กำธร ไชยลึก 
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การเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ 

International Invention Competition For Young Moslem Scientists (IICYMS) 2022 
ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยสมาคมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Indonesian Young Scientist Association: IYSA) 

ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2565 
โดยมี 7 ประเทศร่วมแข่งขัน และจำนวนโครงงานทั้งหมด 128 ผลงาน 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขา Computer Science 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงินและ 
RECTOR OF UIN SGD SA 

ชื่อโครงงาน: หมวกอัจฉริยะ 
1. นางสาวพิชญา ชิณพงศ์ ม. 6/2 
2. นางสาวพิยดา ภูธรารักษ์ ม. 6/2 
3. นายชัชภณ วงศ์อกนิษฐ์ ม. 6/2 
4.  นางสาวยมลพร จิระรัตน์ ม. 6/3 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวผาณิดา แลหมัน 
สาขา Environmental Science 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

ชื่อโครงงาน: การเปรียบเทียบปริมาณการย่อยสลายโฟมที่มีสารโพ
ลิสไตลินของหนอนนกและหนอนผีเสื้อ 
1. นางสาวโซฮารา มะหะหมัด ม. 5/1 

2. นางสาวภัคพสุตม์ กันทรากรณ์ ม. 6/1 
3. นางสาวสาวชนิกานต์ แหละยูหีม ม. 6/2 
4.  นายนรวิชญ์ กันตวิชญ์วงศ์ ม. 6/2 
5. นางสาวพิมพ์นิภา เผือกสม ม. 6/3 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางคนึงนิตย์ ไชยมณี 
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การเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ 
International Invention Competition For Young Moslem Scientists (IICYMS) 2022 

ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยสมาคมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Indonesian Young Scientist Association: IYSA) 
ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2565 

โดยมี 7 ประเทศร่วมแข่งขัน และจำนวนโครงงานทั้งหมด 128 ผลงาน 

ที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขา Mechanical and Electrical Engineering 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 
 

ชื่อโครงงาน: เครื่องฟักไข่อัตโนมัติ 
1. นายพชัรพล แซ่หลิน ม. 6/1 

2. นายพงศ์อมร แก้วอุพัย ม. 6/5 
3. นางสาวณิชาพัชร์ จิตต์หลัง ม. 6/5 
4.  นายปฏิภาณ รามวงศ์ ม. 6/6 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวผาณิดา แลหมนั 
สาขา Mechanical and Electrical Engineering 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

ชื่อโครงงาน: วีลเเชร์อัจฉริยะ 
1. นายอาลฟี สะมะลอ ม. 6/3 

2. นางอรรถการต์ ดาจิ ม. 6/3 
3. นายธีร์ธนัตถ์ นิลพนัธ ์ ม. 6/3 
4.  นายกรินทร์ สิกขฤทธิ์ ม. 6/3 

5. นายอัดดานัน มรรคาเขต ม. 6/3 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางนรศิรา ไชยอัษฏาพร 
สาขา Mechanical and Electrical Engineering 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงนิ 
ช่ือโครงงาน: ตู้กลั่นน้ำพลงังานแสงอาทิตย ์
1. นายธนภูมิ ไชยสวัสด์ิ ม. 6/4 

2. นางสาวบัณฑิตา มีเสน ม. 6/4 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายศิรชชั จันทรท์องพนู 
สาขา Life Sciences 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงนิ 

ช่ือโครงงาน: เครือ่งเก็บน้ำยางพาราสะพายหลัง 
1. นางสาวพัทธนันท์ พรหมสุวรรณ์ ม. 6/3 

2. นายพชรพงษ ์ขวัญนิคม ม. 6/4 
3. นางสาวณัฐธิดา หวันสมัน ม. 6/4 
4.  นางสาวฟิรฮานา นาคสง่า ม. 6/6 
5. นางสาวภูรชิญา เหมะรักษ์ ม. 6/6 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวผาณิดา แลหมัน 
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การเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ 
International Invention Competition For Young Moslem Scientists (IICYMS) 2022 

ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยสมาคมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Indonesian Young Scientist Association: IYSA) 
ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2565 

โดยมี 7 ประเทศร่วมแข่งขัน และจำนวนโครงงานทั้งหมด 128 ผลงาน 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขา Life Sciences 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 

ชื่อโครงงาน: แผ่นปิดบาดแผลจาก PVA และไคโตซานที่มีส่วนผสม
ของสารสกัดใบฝร่ังและใบสาบเสอื และทดสอบประสิทธิภาพ 
1. นางสาวสิรินารถ หนูสง ม. 6/1 

2. นางสาวสิรีธร นวลแก้ว ม. 6/1 
3. นางสาววรวลัญช์ ง๊ะสมัน ม. 6/3 
4.  นางสาวชัญญานุช บำรุง ม. 6/6 
5.  นางสาวเปรมประภา เจิมขวัญ ม. 6/6 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางกัญญ์ณพัชร์  เพิ่มพูล 
สาขา Pure Science - Chemistry 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 

ชื่อโครงงาน: ผลิตภัณฑ์สารสกัดไคโตซานจากเปลือกหอยแมลงภู่
และสารสกัดจากใบยี่หร่าเพื่อชะลอการสุกของกล้วยหอมทอง 
1. นายวงศธร จรัสวิโรจน์ ม. 6/1 

2. นายนรวิชญ์ มาลีวัด ม. 6/2 
3. นางสาวธีร์จุฑา ว่องภาณุสกุล ม. 6/2 
4.  นางสาวฟิตดาว หีมปอง ม. 6/3 
5. นายนะอีม มาลิกุลสลาม ม. 6/4 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาววราภรณ์ นิยมเดชา 
สาขา Pure Science - Mathematics 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 

ชื่อโครงงาน: โลคัสของจุดสูงสุดของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
1. นางสาวทิพปภา เจนกุลประสูตร ม. 6/1 

2. นางสาวสิรีธร นวลแก้ว ม. 6/1 
3. นางสาวณัฐสินี เรืองศิริ ม. 6/4 
4.  นางสาวเปรมประภา เจิมขวัญ ม. 6/6 
5. นางสาวชัญญานุช บำรุง ม. 6/6 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวณัฐวรา เลิศอริยะพงษ์กุล 
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ: ดร.กำธร ไชยลึก 
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การเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ 
International Invention Competition For Young Moslem Scientists (IICYMS) 2022 

ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยสมาคมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Indonesian Young Scientist Association: IYSA) 
ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2565 

โดยมี 7 ประเทศร่วมแข่งขัน และจำนวนโครงงานทั้งหมด 128 ผลงาน 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
สาขา Computer science 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 

ชื่อโครงงาน: เคร่ืองส่งเสียงไล่กระรอก 
1. นายอะห์หมัด ศรประดิษฐ์ ม. 6/1 
2. นายเฟาซาล  หมื่นสมาน ม. 6/5 
3. นางสาวอัสรีมา หะยีหวัง ม. 6/5 
4.  นางสาวณิชกานต์ นิลหัสรังษี ม. 6/6 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายอิสรา  สำเร 
สาขา Pure Science - Mathematics 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 

ชื่อโครงงาน: การหาความคลาดเคลื่อนของระยะภาพกับระยะจริง
โดยใช้ทฤษฎี Cross ratio 
1. นางสาวสิรินารถ หนูสง ม. 6/1 

2. นางสาวณัฐฐาวีรนุช วีระทวีวิทย์ ม. 6/1 
3. นางสาวฟิตดาว หีมปอง ม. 6/3 
4.  นางสาววรวลัญช์ ง๊ะสมัน ม. 6/3 
5. นางสาวณัฏฐ์กิฎา ชายวงศ์ ม. 6/5 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นายอนัน จันทรัตน์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ: ดร.กำธร ไชยลึก 
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การเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ 

WORLD INNOVATIVE SCIENCE FAIR (WICE) 2022 ผ่านระบบออนไลน์  
จัดโดยสมาคมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Indonesian Young Scientist Association: IYSA) 

ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2565 
โดยมี 16 ประเทศร่วมแข่งขัน และจำนวนโครงงานทั้งหมด 271 ผลงาน 

 
ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 

สาขา  Environmental Science 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 
 

ชื่อโครงงาน เปรียบเทียบคุณสมบัติฟิล์ม CMC จากหญ้า
ขจรจบ, ซังข้าวโพดและเปลือกทุเรียน   
1. นางสาวจริญญา ใจแปง ม. 6/4 
2. นางสาวชญานิศ วัฒนเกษมสกุล ม. 6/4 
3. นางสาวปิยากร รัตนมูสิก ม. 6/3 
4. นางสาวณิชกานต์ นิลหัสรังส ี ม. 6/6 
5. นางสาวเขมจิรา กั่วพานิช ม. 6/3 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางสาวนุสรา ดลระหมาน 
สาขา  Engineering 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

ชื่อโครงงาน แผ่นยางจำลองวัตถุแบบสามมิติ โดยอาศัยหลัก
เทอร์โมพลาสติก 
1. นายอาลีฟ สะมะลอ ม. 6/3 
2. นายกรินทร์ สิกขฤทธิ์ ม. 6/3 
3. นายธีร์ธนัตถ์ นิลพันธ์ ม. 6/3 
4. นายอรรถกานต์ ดาจิ ม. 6/3 
5. นายอัดดานัน มรรคาเขต ม. 6/3 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางนริศรา ไชยอัษฎาพร 
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การเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ 

International Science and Invention Fair (ISIF) 2022 ผ่านระบบออนไลน์  
จัดโดยสมาคมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Indonesian Young Scientist Association: IYSA) 

ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
โดยมี 22 ประเทศร่วมแข่งขัน และจำนวนโครงงานทั้งหมด 516 ผลงาน 

 
ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 

สาขา  Engineering 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน 

ชื่อโครงงาน แผ่นยางจำลองวัตถุแบบสามมิติ โดยอาศัยหลัก
เทอร์โมพลาสติก 
1. นายอาลีฟ สะมะลอ ม. 6/3 
2. นายกรินทร์ สิกขฤทธิ์ ม. 6/3 
3. นายธีร์ธนัตถ์ นิลพันธ์ ม. 6/3 
4. นายอรรถกานต์ ดาจิ ม. 6/3 
5. นายอัดดานัน มรรคาเขต ม. 6/3 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน: นางนริศรา ไชยอัษฎาพร 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-26- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รางวัลนักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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รางวัลเหรยีญทอง 
ช่ือ-สกุล : นางสาวพัชร์ณัฏฐ์  จุลกศิลป์  ช้ัน ม.3/3 
บิดาชื่อ : นายกิตติทัต  จุลกศิลป์ 
มารดาช่ือ :  นางญาณิศา  จุลกศิลป ์
จบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านสไุหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
เกรดเฉลี่ย :      4.00 

 

รางวัลเหรยีญเงิน 
ช่ือ-สกุล : นายอาร์ชวัส  พวงดอกไม้  ช้ัน ม.3/4 
บิดาชื่อ : นายอ๊อด  พวงดอกไม้ 
มารดาช่ือ :  นางสาวอารี  โหมดทอง 
จบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านช่องไทร จังหวัดสตูล 
เกรดเฉลี่ย :      4.00 

 

รางวัลเหรยีญทองแดง 
ช่ือ-สกุล : เด็กชายอภิรักษ์  สันนก  ช้ัน ม.3/1 
บิดาชื่อ : นายดิเรก  สันนก 
มารดาช่ือ :  นางฮานีตา  สันนก 
จบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสตูลศานติศึกษา จังหวัดสตูล 
เกรดเฉลี่ย :      4.00 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รางวัลนักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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รางวัลเหรยีญทอง 
ช่ือ-สกุล :  นางสาวสุพิชฌาย์  ปรีชาหาญ   ช้ัน ม.6/1 
บิดาชื่อ : นายกนิษฐ์  ปรีชาหาญ 
มารดาช่ือ :  นางสาวณัฎฐาพร  คงช่วย 
จบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา จังหวัดสตูล 
จบช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
เกรดเฉลี่ย :     3.94 

รางวัลเหรยีญเงิน 
ช่ือ-สกุล :  นายนนทนันท์  จินตเมฆา   ช้ัน ม.6/1 
บิดาชื่อ : นายสุพล  จินตเมฆา 
มารดาช่ือ :  นางชัชสินี  เลหนูกลิ่น 
จบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนผังปาล์ม 3 จังหวัดสตูล 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
เกรดเฉลี่ย :     3.94 

รางวัลเหรยีญทองแดง 
ช่ือ-สกุล :  นางสาวนภัทร   ทิพกองลาด  ช้ัน ม.6/1 
บิดาชื่อ : ร.ต.ต. นครินทร์  ทิพกองลาด 
มารดาช่ือ :  นางสุภาพร วงค์อุ่น 
จบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา จังหวัดยะลา 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
เกรดเฉลี่ย :   3.85 



 

 

 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

1 เด็กชายอภิวิชญ์ มูนีกุล ม.1/1 4.00 
1 เด็กหญิงกนกวรรณ ชุมเกื้อ ม.1/1 4.00 
1 เด็กหญิงธัญชนก เอี่ยมสอาด ม.1/1 4.00 
1 เด็กหญิงพิชญาภา เมฆยงค์ ม.1/1 4.00 
1 เด็กหญิงศศิวิมล แซ่ลู่ ม.1/1 4.00 
1 เด็กหญิงสลิลลา เสียมไหม ม.1/1 4.00 
1 เด็กหญิงสุประวีณ์ จิตรนุ่ม ม.1/1 4.00 
1 เด็กหญิงอัยมี่ย์ บินสอาด ม.1/1 4.00 
1 เด็กชายธีวสุ วีระไพบูลย์ ม.1/2 4.00 
1 เด็กชายศักดิ์วุฒิ กุลวงษ์มาณะโส ม.1/2 4.00 
1 เด็กหญิงพนิตพิมพ ์ สิริโชคชัยกุล ม.1/2 4.00 
1 เด็กหญิงอัลมีร่า ศรีปุตรา ณ ยะลา ม.1/2 4.00 
1 เด็กชายวันอาทิตจวา นาแว ม.1/3 4.00 
1 เด็กชายเตชินท์ สำเร ม.1/4 4.00 
1 เด็กหญิงโชติกา พิชัยรัตน์ ม.1/4 4.00 
1 เด็กหญิงณัฐณิชา เจ๊ะมะ ม.1/4 4.00 
1 เด็กหญิงฮุสนา เส็นหมาน ม.1/4 4.00 
18 เด็กหญิงณัฐชยา ก้องเอกภพ ม.1/1 3.96 
18 เด็กหญิงปรายฟ้า เต็งสุวรรณรังสี ม.1/1 3.96 
18 เด็กหญิงนันท์นลิน สมาแอ ม.1/2 3.96 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

21 เด็กหญิงขวัญจิรา เจริญวงศ์ ม.1/1 3.95 
21 เด็กหญิงณัฐณิชา แช่มช้อย ม.1/1 3.95 
21 เด็กหญิงภัทร์นรินทร ์ ทองคำชู ม.1/1 3.95 
21 เด็กหญิงรมิตา เลิศอริยะพงษ์กุล ม.1/1 3.95 
21 เด็กหญิงกัญญว์รา ใบบิเด็น ม.1/2 3.95 
21 เด็กหญิงฐิติชญาน์ หน่อทอง ม.1/2 3.95 
21 เด็กหญิงแอรินญา หาญสงคราม ม.1/2 3.95 
21 เด็กหญิงขวัญฤดี กิตติวราภรณ์ ม.1/3 3.95 
21 เด็กหญิงนันท์นภัส รัตนบุรี ม.1/3 3.95 
21 เด็กหญิงสาริศา สมันตรัฐ ม.1/3 3.95 
21 เด็กชายชยพล เข็มทอง ม.1/4 3.95 
32 เด็กชายธนศานต์ิ รักราว ี ม.1/2 3.93 
32 เด็กหญิงรติยากรณ์ จันทร์สุวรรณ ม.1/2 3.93 
32 เด็กชายวินอาร์ม ถิ่นกาแบง ม.1/3 3.93 
35 เด็กหญิงเพ็ญจมาศ เรืองถาวรพันธ ์ ม.1/2 3.92 
35 เด็กหญิงอาวาตีฟ อิสลามกุล ม.1/3 3.92 
37 เด็กหญิงกานต์สิมา ดำเต๊ะ ม.1/1 3.90 
37 เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์ แซ่ฮ่อ ม.1/2 3.90 
37 เด็กหญิงนูรีน โต๊ะมอง ม.1/2 3.90 
37 เด็กชายกิตติกวิน ดำรงกูล ม.1/3 3.90 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

37 เด็กหญิงณดา นาคสง่า ม.1/3 3.90 
37 เด็กหญิงสุทัตตา พรหมสุทธิ์ ม.1/3 3.90 
43 เด็กชายอธิกิตต์ิ หลีเส็น ม.1/1 3.89 
43 เด็กหญิงอัยรดา แหล่ทองคำ ม.1/3 3.89 
45 เด็กชายนอีม กองบก ม.1/3 3.87 
45 เด็กชายนาซิม รอเกตุ ม.1/3 3.87 
47 เด็กหญิงซันฟาน ี อัสนีย์ ม.1/2 3.86 
47 เด็กหญิงณัฏฐชา นาคสง่า ม.1/3 3.86 
47 เด็กหญิงนาเดียร์ ชุมศรี ม.1/3 3.86 
47 เด็กหญิงอาฟาริน ขาวเชาะ ม.1/4 3.86 
51 เด็กชายนฤเบศ นันตา ม.1/1 3.84 
51 เด็กชายอัฟฟาน แก้วดำ ม.1/1 3.84 
51 เด็กหญิงณกมล ศิริเสถียร ม.1/2 3.84 
51 เด็กหญิงภิญญาภัส แดงเอียด ม.1/2 3.84 
51 เด็กหญิงสุทธิกานต์ กาไรภูมิกุลกานต์ ม.1/3 3.84 
56 เด็กชายมัชอาริน รอดเข็ม ม.1/2 3.83 
56 เด็กชายโชติพงศ์ จันทร์เพชร ม.1/3 3.83 
56 เด็กหญิงซีมียา ผลเงาะ ม.1/4 3.83 
59 เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์ จันทร์สว่าง ม.1/2 3.81 
59 เด็กหญิงสิตาภา บุญมี ม.1/2 3.81 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

59 เด็กหญิงชญานัน มาลัยสนั่น ม.1/3 3.81 
62 เด็กหญิงนัสมี สาดีน ม.1/1 3.80 
62 เด็กหญิงนูรฮูดา มาลินี ม.1/4 3.80 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน) 

1 เด็กชายกฤฏิ์ อาจอนงค์ ม.2/1 4.00 
1 เด็กชายชวนากร คงเกิด ม.2/1 4.00 
1 เด็กชายทวีศักดิ์ เศวตพาณิชย์ ม.2/1 4.00 
1 เด็กชายรณัสถ์ชัย วงศ์อนันต์ ม.2/1 4.00 
1 เด็กหญิงขวัญอภิรดี ทิพย์นรากุล ม.2/1 4.00 
1 เด็กหญิงญาณิดา ยานยา ม.2/1 4.00 
1 เด็กหญิงณัชชา สังข์สวัสด์ิ ม.2/1 4.00 
1 เด็กหญิงดามิยาอ์ ศรีตุลาการ ม.2/1 4.00 
1 เด็กชายภูมิพัฒน์ สุขสะปาน ม.2/2 4.00 
1 เด็กหญิงแพรวา มั่นคง ม.2/2 4.00 
1 เด็กหญิงภัททิยา อารุมาณี ม.2/2 4.00 
1 เด็กหญิงอาฟาร่า นิยมเดชา ม.2/2 4.00 
1 เด็กหญิงซัลวาน ี มาเส ม.2/3 4.00 
1 เด็กหญิงสิรินทร กิ้มขู ่ ม.2/4 4.00 
15 เด็กหญิงเปรมยาดา รัตนบุรี ม.2/1 3.99 

 

-32- 



 

 

 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

15 เด็กชายจีฮาน หลังยาหน่าย ม.2/4 3.99 
17 เด็กชายจิรพงศ์ ประยูรวงศ์ ม.2/1 3.98 
17 เด็กหญิงจรรยพร แสงแก้ว ม.2/1 3.98 
17 เด็กชายจีรพัฒน์ สายจันทร์ ม.2/4 3.98 
20 เด็กหญิงเกศษิญา สุทธิพัฒน์อนันต์ ม.2/1 3.97 
20 เด็กชายกฤตภาส พัฒนจินดา ม.2/2 3.97 
20 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาดิล สามัญ ม.2/2 3.97 
20 เด็กหญิงอูบัยดิลละห์ วาอายีตา ม.2/2 3.97 
20 เด็กหญิงณัฐชยา นันทกูล ม.2/4 3.97 
25 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุญเลิศ ม.2/1 3.96 
25 เด็กหญิงลลิดา อ่องรุ่งเรือง ม.2/1 3.96 
25 เด็กชายสุขสันต์ จงรักวาร ี ม.2/3 3.96 
25 เด็กชายกิตติคุณ มาสุข ม.2/4 3.96 
25 เด็กหญิงนันทิตา น้อยฤทธิ์ ม.2/4 3.96 
30 เด็กชายกิตติภูมิ ทองอ่อน ม.2/1 3.95 
30 เด็กหญิงศิริณัญญา หมานยวง ม.2/2 3.95 
30 เด็กหญิงกานต์สินี สาธิตอภิบาลวงศ์ ม.2/3 3.95 
30 เด็กหญิงขวัญชนก ชอสกุล ม.2/4 3.95 
34 เด็กชายจิตรภณ แสงสุวรรณ ม.2/1 3.94 
34 เด็กชายดานิช ไชยทวีวงศ์ ม.2/1 3.94 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

34 เด็กหญิงนุรดิยาอ ์ หลงสลำ ม.2/1 3.94 
34 เด็กหญิงอัลยาอ์ พันกาแด ม.2/1 3.94 
38 เด็กชายบาซิล หวังกุหลำ ม.2/1 3.93 
38 เด็กชายพีรกานต์ ชอบจิต ม.2/1 3.93 
38 เด็กชายฮากิฟ หมาดสกุล ม.2/1 3.93 
38 เด็กหญิงธัญครัตน ์ วงศ์อิสริยานนท์ ม.2/2 3.93 
38 เด็กหญิงนวพร บุญเลิศ ม.2/2 3.93 
38 เด็กหญิงพรรษชล เพ็งแก้ว ม.2/2 3.93 
38 เด็กหญิงซูเรีย หวันสู ม.2/3 3.93 
45 เด็กชายปภังกร เพชรดำ ม.2/3 3.92 
45 เด็กชายอนุภาพ มะรอเซะ ม.2/3 3.92 
47 เด็กหญิงนิติลดา ขุนจันทร์ ม.2/2 3.91 
47 เด็กหญิงประกายดาว กล่ินทอง ม.2/2 3.91 
47 เด็กหญิงอรรัฐฐา เนาวเกตุ ม.2/4 3.91 
50 เด็กหญิงชญานิศ สำนักพงศ์ ม.2/1 3.90 
50 เด็กชายณชภัสกร หนูยวญ ม.2/2 3.90 
50 เด็กหญิงนัจญวา ติงหวัง ม.2/2 3.90 
50 เด็กหญิงปาลิตา หวันประรัตน ์ ม.2/2 3.90 
50 เด็กชายธีรวรรธน ์ เทพาสิต ม.2/4 3.90 
50 เด็กชายวันอันวา หวันกะมา ม.2/4 3.90 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

50 เด็กหญิงฮัซวานีย ์ หมาดเหยด ม.2/4 3.90 
57 เด็กชายธฤต มีบุญลาภ ม.2/2 3.89 
57 เด็กชายสัลน์ษณ เมฆตรง ม.2/2 3.89 
57 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ มานะกล้า ม.2/3 3.89 
57 เด็กหญิงกัญจนพร สงนวล ม.2/4 3.89 
57 เด็กหญิงกุศลิน นาคสง่า ม.2/4 3.89 
62 เด็กชายปณชัย ทองบุญเรือง ม.2/2 3.88 
62 เด็กชายญาณเทพ ณ ถลาง ม.2/3 3.88 
62 เด็กหญิงสายวรีย์ ชาญวิรวงศ์ ม.2/3 3.88 
62 เด็กชายนันทิพัฒน์ แก้วพวงค์ ม.2/4 3.88 
66 เด็กหญิงษิญดา สิษฐ์ธนชา ม.2/1 3.87 
66 เด็กชายถิรศักดิ์ อุสมา ม.2/3 3.87 
66 เด็กหญิงชัมซาย์ เส็นเด ม.2/3 3.87 
66 เด็กหญิงภัทราพร เพ็ชรประดับ ม.2/3 3.87 
66 เด็กหญิงสุภาวิตา แดงน้อย ม.2/3 3.87 
71 เด็กชายอันวาซ หะยีเยะ ม.2/2 3.86 
71 เด็กหญิงฟาราส สุหลง ม.2/2 3.86 
71 เด็กหญิงนันทิกานต์ บุญมา ม.2/3 3.86 
71 เด็กหญิงอรณี จันทร์ดำ ม.2/3 3.86 
71 เด็กชายรัชพล หวันเก ม.2/4 3.86 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

76 เด็กชายชาณัณบูกิตต์ ไชยกุล ม.2/3 3.85 
76 เด็กหญิงโซเฟีย เซ็งกะชร ี ม.2/3 3.85 
76 เด็กชายภูริภัทร อุบลรัตน์ ม.2/4 3.85 
76 เด็กหญิงพรรณภัทรสร ช่วงหาราช ม.2/4 3.85 
76 เด็กหญิงอณัญชญาณ์ หวันสู ม.2/4 3.85 
81 เด็กหญิงศุภิสรา แซ่เฮง ม.2/3 3.84 
81 เด็กหญิงนูรีน ยะโกะ ม.2/4 3.84 
83 เด็กชายตอวูซ เปรมใจ ม.2/2 3.83 
84 เด็กชายสรวิชญ์ พรหมคล้าย ม.2/4 3.82 
85 เด็กชายเจนภพ แก้วหล้า ม.2/3 3.81 
85 เด็กชายระพีพงศ์ เพชรสังข์ ม.2/4 3.81 
87 เด็กชายฟัยซาล หะยีอาแว ม.2/2 3.80 
87 เด็กชายณัฐภัทร ลำพรหมสุข ม.2/3 3.80 
87 เด็กหญิงญัลวา กิตติชัย ม.2/3 3.80 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน) 

1 นางสาวซัลมา มู่เก็ม ม.3/1 4.00 
1 เด็กหญิงฮัซซนู่า เกปัน ม.3/3 4.00 
3 นายรัชชานนท์ อดิศักดิ์ภิรมย์ ม.3/1 3.99 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

3 เด็กชายอภิรักษ์ สันนก ม.3/1 3.99 
3 นางสาวชนิกานต์ นนธ ิ ม.3/1 3.99 
3 เด็กหญิงพชดาภา บุญช่วย ม.3/1 3.99 
3 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุวรรณรัตน์ ม.3/1 3.99 
3 นางสาวหัทยา ดีพาส ม.3/3 3.99 
3 นายอาร์ชวัส พวงดอกไม ้ ม.3/4 3.99 
10 นางสาวณัฐกฤตา เยรานี ม.3/1 3.98 
10 นางสาวศลิษา หนูสวัสด์ิ ม.3/1 3.98 
10 นางสาวอาร์ดา หัสมา ม.3/1 3.98 
10 นายนิสุลัยมาน สิเดะ ม.3/2 3.98 
10 นางสาวอัญชสา คงมัยลิก ม.3/2 3.98 
10 นางสาวศตพร ศรียาเทพ ม.3/4 3.98 
16 เด็กหญิงพิมพกานต์ ไชยมะโณ ม.3/1 3.97 
16 นายคุณากร จันทร์เมือง ม.3/2 3.97 
16 เด็กชายวิชชานนท์ หมีทอง ม.3/2 3.97 
16 เด็กหญิงอัคริมา อำไพฤทธิ์ ม.3/3 3.97 
16 นางสาวพิชชาภา ดิษฐพงศ์ภักดี ม.3/4 3.97 
21 นางสาวกนิษฐา สุวรรณโน ม.3/1 3.96 
21 เด็กชายรอฟัยรุซ ราคุ ม.3/3 3.96 
21 เด็กหญิงกัญญรัตน ์ เสนา ม.3/3 3.96 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

21 นายวิชพล ปองอนุสรณ์ ม.3/4 3.96 
25 เด็กหญิงชฎาพร มณีราช ม.3/3 3.95 
26 เด็กชายภูธเนศ อาหลี ม.3/1 3.94 
26 เด็กชายสุริยา แซ่ห้าว ม.3/2 3.94 
26 นางสาวเมธาวี สมัญ ม.3/2 3.94 
26 นางสาวพัชร์ณัฏฐ์ จุลกศิลป์ ม.3/3 3.94 
30 เด็กหญิงพลอยจรัส ปานกำเนิด ม.3/1 3.93 
30 นางสาวอนันตญา มินชะ ม.3/3 3.93 
32 เด็กชายชนพัฒน์ จันทรจักษุ ม.3/1 3.92 
32 เด็กชายธัญยธรณ์ พรหมสุวรรณ์ ม.3/1 3.92 
32 เด็กหญิงธัญพิมล แก้วกูล ม.3/1 3.92 
32 นายหัสดิน มูซอ ม.3/2 3.92 
32 เด็กชายอินทัช วารีคาม ม.3/2 3.92 
32 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เลิศโชติชวลิต ม.3/2 3.92 
32 นางสาววรัชยา สันมาแอ ม.3/2 3.92 
32 เด็กหญิงศิรดา ตรุระจิตต์ ม.3/3 3.92 
32 นายปรมัตถ ์ ระเมาะ ม.3/4 3.92 
32 นางสาวกัลยรัตน์ เหมหมุน ม.3/4 3.92 
42 นายธีรัตม์ ปานยิ่ง ม.3/4 3.91 
43 เด็กหญิงภรภัทร ปาณะศรี ม.3/1 3.90 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

43 เด็กหญิงจินดาภา แซ่เจน ม.3/2 3.90 
43 นายเดชาธร มานะจิตต์ ม.3/3 3.90 
43 เด็กชายขัตติพงศ์ จันทวงศ์ ม.3/4 3.90 
47 นายคุณานนต์ หนูสอน ม.3/1 3.89 
47 เด็กหญิงเบญญาภา บือนา ม.3/3 3.89 
47 เด็กหญิงศศิกานต์ สายัน ม.3/4 3.89 
50 เด็กหญิงฐิติวรดา มนูญดาหวี ม.3/2 3.88 
50 เด็กหญิงภัทรศิริ ดาเดะ ม.3/2 3.88 
50 นางสาวอัลเดียร์น่า ชูแก้ว ม.3/3 3.88 
50 นายธีทัต อุษามาลย์เวท ม.3/4 3.88 
54 นายนฤชาติ สุภามาลา ม.3/1 3.87 
54 นายสุกนต์ธี วงศ์นนทวัชร ์ ม.3/3 3.87 
56 เด็กชายปกป้อง วรรณรัตน ์ ม.3/2 3.86 
56 นางสาวณิชชา กาญจนบุรพิภพ ม.3/2 3.86 
56 เด็กชายคณาธิป พูลสวัสด์ิ ม.3/3 3.86 
56 เด็กชายภูริภัทร โสสนุ้ย ม.3/3 3.86 
56 นางสาวเพชรดาว สัญญา ม.3/3 3.86 
56 นางสาวอมลิน ดำรงวีระวิทย ์ ม.3/3 3.86 
62 เด็กชายปรมัตถ์ ปรีชาวุฒิเดช ม.3/1 3.85 
62 นายภูริ เชาว์พัฒน์พูนผล ม.3/1 3.85 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

62 เด็กชายปุญญพัฒน ์ ไพบูลย์ ม.3/2 3.85 
62 เด็กชายพรรษชล วิเศษสิงห์ ม.3/2 3.85 
62 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นุ้ยจันทร์ ม.3/2 3.85 
62 นางสาวเหมือนธาร เอี้ยวซิโป ม.3/4 3.85 
68 นายนัศรุน มงคลเจริญ ม.3/1 3.84 
69 เด็กหญิงกนกพิชญ ์ สัจกุล ม.3/2 3.83 
69 นางสาววาริศา บาหลัง ม.3/4 3.83 
69 นางสาวศุภานันท์ สังข์ช่วย ม.3/4 3.83 
69 นางสาวสุนิศา มะลี ม.3/4 3.83 
73 เด็กชายณัฐพล แสงสายฟ้า ม.3/2 3.82 
73 นางสาวซาลาเบีย พืชผล ม.3/2 3.82 
73 เด็กหญิงปุณยนุช แก้วหนู ม.3/2 3.82 
73 เด็กชายธีร์ธวัช ปิยประเสริฐศรี ม.3/4 3.82 
73 เด็กชายศุภณัฐ กลัดทอง ม.3/4 3.82 
73 เด็กหญิงณัฏฐพร แก้วเพชร ม.3/4 3.82 
79 เด็กชายภูวณัฏฐ์ บุราญรมย์ ม.3/4 3.80 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

1 นายพันธกานต์ รงค์รัตน ์ ม.4/1 4.00 
1 นางสาวเจนนาฮ์ ใบบิเด็น ม.4/1 4.00 
1 นางสาวพิมพ์ญาณิศ สุดวิไล ม.4/1 4.00 
1 นางสาวนัจวาญ์ มะสง ม.4/3 4.00 
1 นายโนอาร ์ มะหะหมัด ม.4/4 4.00 
1 นางสาวราวีนา มรรคาเขต ม.4/4 4.00 
1 นางสาวอัสมี หยาหลี ม.4/5 4.00 
8 นางสาวปุญญิศา รูปโฉม ม.4/1 3.95 
9 นายจอมทัพ จีนลิบ ม.4/1 3.94 
9 นายฟาอีซัน หะยีมะสาและ ม.4/1 3.94 
9 นางสาวพรนัชชา สุภาพบุรุษ ม.4/4 3.94 
12 นางสาวนูรมุซิลลา หลีเส็น ม.4/4 3.91 
12 นางสาวอัสรินดา สูเด็น ม.4/6 3.91 
14 นายณฐพร จันทร์นวล ม.4/1 3.88 
14 นายเมธัส บุญแช่มพร ม.4/1 3.88 
14 นายฮาฟิซ สาริปา ม.4/1 3.88 
14 นางสาวพัณณิตา ทองมาก ม.4/1 3.88 
18 นายธีรเมธ ฐิติชวลิตกุล ม.4/4 3.87 
18 นางสาวนภัทรทสร ณ พัทลุง ม.4/4 3.87 
20 นายนิชาบิลล์ ชุมประเวศ ม.4/1 3.85 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

20 นางสาวธนัญญา ปะดุกา ม.4/3 3.85 
20 นางสาวนัซนนี สะมะแอ ม.4/4 3.85 
23 นางสาวกฤษวรรณ บุญธรรม ม.4/2 3.84 
24 นางสาวภัทรธิดา หาดหาย ม.4/1 3.82 
24 นางสาวนวลิน แยบคาย ม.4/2 3.82 
24 นางสาวตัญติญา ศรีสุวรรณ์ ม.4/2 3.82 
24 นายอุกฤษฏ์ แดงแต้ ม.4/4 3.82 
28 นายธีธัช พรมแก้ว ม.4/4 3.81 
28 นางสาวญาณิศา อังสุธรรม ม.4/5 3.81 
30 นายศุภกฤต อังศุภาพงศ์ ม.4/1 3.80 
30 นางสาวอะนิส เจ๊ะและ ม.4/1 3.80 
30 นายอิซวาน ยุโซะ ม.4/4 3.80 
30 นางสาวนาตาลี สองเมือง ม.4/6 3.80 
30 นางสาวอัญชิยฎา เท่งวา ม.4/6 3.80 
35 นายณภัทร อิสรเสรีธรรม ม.4/4 3.78 
35 นายมุทธากร หวันสู ม.4/4 3.78 
37 นายภัทรธร ปันดีกา ม.4/2 3.77 
37 นายยามิน โอกฤษ ม.4/4 3.77 
37 นายณัฐดนัย จันทร์เทพ ม.4/6 3.77 
40 นายซาฮิล มรรคาเขต ม.4/1 3.75 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

40 นางสาวสิริขวัญ เบญจวัฒนสวัสด์ิ ม.4/1 3.75 
42 นายอัสมาฮาน สัญญา ม.4/3 3.74 
42 นางสาวพัณณ์ชิตา บาโง้ย ม.4/6 3.74 
44 นายขวัญเมือง หล๊ะเลย ม.4/1 3.72 
44 นางสาวซาเรีย สะรี ม.4/1 3.72 
44 นายอานัส บินเสะ ม.4/5 3.72 
44 นายฐปนวัฒน ์ ทองจันทร์ ม.4/6 3.72 
48 นายนิฟุรกร นิและ ม.4/1 3.71 
48 นางสาวกวินธิดา พิริยศิลป์ ม.4/2 3.71 
48 นางสาวภัทรวดี เจ๊ะหะ ม.4/2 3.71 
48 นายอธิภัทร จิราภารัญชน์ ม.4/3 3.71 
52 นายสิทธิพล เเซ่หลิน ม.4/1 3.70 
53 นางสาวชาริณี มาหามะ ม.4/2 3.68 
53 นางสาวญาดา มาเพ็ง ม.4/3 3.68 
53 นางสาวณัฐรินา จิเหม ม.4/4 3.68 
53 นายฮานีฟ วัฒนะ ม.4/6 3.68 
57 นางสาวณิชารีย์ ตู้เซ่ง ม.4/3 3.67 
57 นางสาวลลิดา แสงเหมือน ม.4/6 3.67 
59 นางสาวอารียา เนียมไหม ม.4/2 3.65 
60 นางสาวจิรัจฌา ทิพย์ดนตรี ม.4/3 3.64 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

60 นายก๊อฟฟาร ์ มานะกล้า ม.4/5 3.64 
60 นางสาวต่วนอิมตินาน คาเว็ง ม.4/5 3.64 
63 นายอานนท์ พูนสิน ม.4/5 3.62 
64 นางสาวนัสรีน สุนทรรัตน์ ม.4/3 3.61 
64 นายกันตพงศ์ ส้มเกิด ม.4/4 3.61 
64 นางสาวณพิชญา พิริยะเพียรพนัธ ์ ม.4/4 3.61 
64 นางสาวนภกุล ปริเปรมกุล ม.4/5 3.61 
68 นางสาวนูเรีย ยูโซะ ม.4/1 3.60 
68 นางสาวอนิสา ดือราเเม ม.4/3 3.60 
68 นายฮาสันฮัดสรี ขุนนา ม.4/5 3.60 
68 นางสาวจิณณพัต ชูสิทธิ์ ม.4/5 3.60 
72 นางสาวอารเวียร์ และเจริญ ม.4/2 3.58 
72 นางสาวอามานี่ หมันล๊ะ ม.4/5 3.58 
72 นางสาวพรรณวดี แก้วการ ม.4/6 3.58 
75 นางสาวกัญญาณัฐ ก่อประเสริฐ ม.4/2 3.57 
75 นางสาวกิรติกานต์ รัตนสันต์ ม.4/6 3.57 
77 นางสาวนภสร ชูช่วย ม.4/4 3.55 
77 นายอภิราชย์ มะหัปผลา ม.4/6 3.55 
77 นางสาวจิราพร แดหวามาลัย ม.4/6 3.55 
77 นางสาวซาซาน่า ยอดรัก ม.4/6 3.55 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

81 นางสาวณภัทร ฮ่อสกุล ม.4/2 3.52 
81 นายพาโชค เขจรรักษ์ ม.4/4 3.52 
81 นายฐิติพงศ์ ลีลาจิรวัฒน ์ ม.4/4 3.52 
81 นายสิริกร อิสสระ ม.4/6 3.52 
85 นายฟัยรุซ หะยีอาแว ม.4/3 3.51 
85 นางสาวศศินา ชำนิธุระการ ม.4/5 3.51 
87 นายณัฏฐชัย แจ่มขุนทด ม.4/3 3.50 
87 นางสาวณิชนันทน์ แสงศรี ม.4/3 3.50 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน) 

1 นายอานัส สุยี ม.5/1 4.00 
1 นายตะวันฉาย สุรภี ม.5/1 4.00 
1 นายธนพล ยาบา ม.5/1 4.00 
1 นายรุสลี หลีมานัน ม.5/1 4.00 
1 นายอารีเฟน รังสรรค์ ม.5/1 4.00 
1 นางสาวปิ่นมณี อาหน่าย ม.5/4 4.00 
1 นางสาวภริม บุญเพิ่ม ม.5/4 4.00 
8 นางสาวโซฮารา มะหะหมัด ม.5/1 3.99 
8 นางสาวจัสมิน มะลี ม.5/3 3.99 
10 นางสาวกมลชนก หนูละออง ม.5/1 3.98 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

11 นางสาวนลินี นนธ ิ ม.5/1 3.97 
11 นางสาวนัจญมา เกษา ม.5/1 3.97 
11 นางสาวบิลกีส มาราสา ม.5/3 3.97 
11 นางสาวศศิมา ศิริมาศ ม.5/3 3.97 
11 นางสาวมัลลิษา วรรณรัตน ์ ม.5/3 3.97 
16 นายปัญญพฒัน ์ อังสุภานิช ม.5/1 3.96 
16 นายพฤกษ์ วั่นซ้วน ม.5/4 3.96 
16 นายยศธร วงษ์คลัง ม.5/5 3.96 
16 นางสาวจุฬารัตน์ รอดเซ็น ม.5/5 3.96 
20 นางสาวศุจิกา แซ่อึ่ง ม.5/5 3.95 
20 นางสาวอาทิตา จอมสุริยะ ม.5/6 3.95 
20 นางสาวพรรณพัชร เทพชูแดง ม.5/6 3.95 
23 นางสาวกชพร บุญเลิศ ม.5/1 3.94 
23 นางสาวพัทธ์ธีรา อิสโร ม.5/3 3.94 
23 นายฟรูซาน อีซอ ม.5/6 3.94 
26 นางสาวลภัทรดา ช่วยชู ม.5/6 3.93 
27 นางสาวนัซนนี นุ้ยไฉน ม.5/1 3.92 
27 นางสาวณัฏฐณิชา มณีแจ่มใส ม.5/4 3.92 
27 นางสาววัลนิลา วรรณรัตน ์ ม.5/5 3.92 
30 นายณัฐพงษ์ นุ่นม ี ม.5/1 3.91 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

30 นางสาวปาริฉัตร เจะแมะเหาะ ม.5/2 3.91 
30 นางสาวรัตติยา แวหามะ ม.5/3 3.91 
30 นางสาวนันทสัณห์ อรุณพันธุ ์ ม.5/4 3.91 
30 นางสาวอัมมา สมันเหมือน ม.5/5 3.91 
30 นายธนทัต สุวรรณนึก ม.5/6 3.91 
36 นางสาวจตุรพร เช้ือวงศ์ ม.5/2 3.90 
36 นายอนัญลักษณ์ สุขเสนา ม.5/3 3.90 
36 นางสาวอิรฟานา ปะดุกา ม.5/3 3.90 
36 นายพิทวัส เฉิน ม.5/4 3.90 
36 นางสาวนวพร แซ่ห้าว ม.5/4 3.90 
36 นางสาวกานติยา เด่นกาญจนศักดิ์ ม.5/5 3.90 
36 นางสาวอริสรา สูเร ่ ม.5/6 3.90 
43 นายพงศธร แสงบำรุง ม.5/6 3.89 
43 นางสาวสุรัยญา ลิมานิ ม.5/6 3.89 
45 นายวรภพ พงษ์พานิช ม.5/1 3.88 
45 นายธีรภัทร์ แซ่ลู่ ม.5/2 3.88 
45 นางสาวกฤตพร พรหมชาติ ม.5/4 3.88 
45 นายซาบิต วารีรัตน ์ ม.5/5 3.88 
45 นางสาวสุพิชญา มุสิกพงศ์ ม.5/6 3.88 
50 นางสาวกัลยกร พิชัยรัตน์ ม.5/2 3.87 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

50 นางสาวกังสดาล ศรีสุวรรณ ม.5/3 3.87 
50 นายวัชริศ คงเรือง ม.5/4 3.87 
50 นางสาวปุญชรัศมิ์ แววแสนรัตน์ ม.5/4 3.87 
50 นายวสวัตต์ิ จุนณศักดิ์ศรี ม.5/5 3.87 
50 นางสาวศิศิรา สุขแก้ว ม.5/6 3.87 
50 นางสาววรัทยา ดุลยาภรณ์ ม.5/6 3.87 
57 นายน็อตฟาซิน ศรีริภาพ ม.5/3 3.86 
57 นายกฤตยชญ์ สุกป่าน ม.5/4 3.86 
57 นางสาวสุชาดา เหร็มเหมาะ ม.5/4 3.86 
57 นายปุณณกัณฐ์ หนูน้อย ม.5/5 3.86 
57 นายอิรฟาน ปาทาน ม.5/6 3.86 
62 นายไตรภพ พงษ์พานิช ม.5/1 3.85 
62 นางสาววันนาซนนี พานิช ม.5/4 3.85 
62 นางสาวนันทนัช จันทร์หอม ม.5/5 3.85 
62 นางสาวณฐมน สุระกำแหง ม.5/5 3.85 
62 นายอานัส สตาปอ ม.5/6 3.85 
67 นางสาวแพรวา รอดสมบูรณ์ ม.5/1 3.84 
67 นางสาวนันทิวา ทองฉิม ม.5/2 3.84 
69 นางสาวกัญญาภัค นราธนากร ม.5/1 3.83 
69 นายชญานนท์ ดีพาส ม.5/2 3.83 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

69 นายชาริส ยาฮังเกียคาน ม.5/2 3.83 
69 นายทิวัตถ์ หลงแก้ว ม.5/3 3.83 
69 นายอัซกัส กุลโรจนสิริ ม.5/4 3.83 
69 นางสาวปาลิตา หลงจิ ม.5/5 3.83 
69 นางสาวเมฤดีล หะมะ ม.5/6 3.83 
76 นางสาวพัชชา บุญช่วย ม.5/2 3.81 
76 นายหรรษธร สัจกุล ม.5/3 3.81 
76 นางสาวเปรมธิดา ภาเสโร ม.5/4 3.81 
76 นางสาวณิชารีวรรณ สีสุข ม.5/5 3.81 
80 นายวุทธ เบ็ญฤทธิ์ ม.5/1 3.80 
80 นางสาวฟาฏิมะห์ ราโอ๊ะ ม.5/2 3.80 
80 นางสาวณดา เจะมะ ม.5/2 3.80 
80 นายรัฐวัชร์ เดชาชัยรัฐพงศ์ ม.5/4 3.80 
80 นางสาวปัณฑารีย์ โชติพันธ์ ม.5/4 3.80 
80 นางสาววรรณวนัช เอกเจริญกุล ม.5/6 3.80 
86 นางสาวปณิชามาส สุวรรณฤทธิ์ ม.5/6 3.79 
87 นายกรวิชญ ์ ดวงตา ม.5/3 3.78 
87 นางสาวนัฏนันท สุดรักษ์ ม.5/5 3.78 
87 นางสาวเขมิกา คำดี ม.5/6 3.78 
90 นางสาวบัซลา เกปัน ม.5/2 3.77 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

90 นางสาวสิริวิภา สวัสดีรักษา ม.5/3 3.77 
90 นางสาวณัฐธยาห์ สัสดี ม.5/5 3.77 
90 นางสาวปัฑมปาณี สุวรรณฤทธิ์ ม.5/5 3.77 
90 นายพิพัทฒ ์ เก้าเอี้ยน ม.5/6 3.77 
95 นายอภิสิทธิ์ เย็นจิต ม.5/5 3.76 
95 นางสาวตัสนีม ยาชะรัด ม.5/5 3.76 
97 นางสาวมนัสชนก ธรรมชาติ ม.5/3 3.75 
97 นางสาวพรกนก คงพรหม ม.5/5 3.75 
99 นายรุจินพ ปักครึก ม.5/2 3.74 
99 นางสาวนูรไรม ี หลังเกตุ ม.5/3 3.74 
99 นางสาวปิ่นจรัส รุ่งโรจน์กำเนิด ม.5/3 3.74 
99 นายณัฐชนน จันทร์เพชร ม.5/4 3.74 
103 นายธนกร แสงจันทร์ ม.5/1 3.73 
103 นางสาวธิญาดา เศียรอุ่น ม.5/2 3.73 
105 นางสาวอภิญญา เพ็ชนะ ม.5/2 3.72 
105 นางสาวซัลมา วามะ ม.5/3 3.72 
107 นางสาวติญานา เตาวะโต ม.5/1 3.71 
107 นายณัฐวุฒิ สงคง ม.5/3 3.71 
107 นางสาวมุกอันดา เจริญขวัญ ม.5/4 3.71 
107 นางสาวรอดียะฮ ์ ภักด ี ม.5/5 3.71 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 
111 นางสาวทักษพร บือซา ม.5/2 3.70 
111 นายวชิรวิทย ์ ศรีสุนทรเกษม ม.5/5 3.70 
113 นางสาวขวัญหทัย ณ น่าน ม.5/1 3.69 
114 นางสาวฮัซซูน่า เศษระนำ ม.5/1 3.68 
114 นางสาวฐิติพร แรกจำนงค์ ม.5/2 3.68 
114 นางสาวฐิติรัตน์ แสงดำ ม.5/6 3.68 
117 นางสาวธนพร เรืองสิริวนา ม.5/3 3.67 
117 นายฟุรซาน มามะ ม.5/6 3.67 
119 นางสาวราเนียร์ เปรมใจ ม.5/2 3.66 
119 นางสาวสุชานรี ชมเชย ม.5/3 3.66 
121 นายเอกรัตน์ สุวรรณรัตน์ ม.5/4 3.64 
121 นางสาวภครมัย คำเนตร ม.5/4 3.64 
123 นางสาวเกวลิน โต๊ะดำ ม.5/2 3.63 
123 นางสาวกรวินท์ ภูมิรัตน์พงศ์ ม.5/2 3.63 
125 นางสาวรุ่งกานต์ สงเสน ม.5/2 3.62 
125 นายวิชยุตม์ สกุลวิศัลย์ ม.5/4 3.62 
127 นายนะอีม ดาโอะ ม.5/2 3.61 
128 นางสาวประภาศิริ บุญมากช่วย ม.5/1 3.60 
129 นายสตินันต์ แสงแก้ว ม.5/1 3.59 
129 นางสาวกฤติกา จิตหลัง ม.5/5 3.59 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 
129 นางสาวชมพูนุท อึ้งรักษ ์ ม.5/6 3.59 
132 นายอธิคม เวชโช ม.5/1 3.58 
132 นางสาวเงินตรา พรหมประสิทธิ์ ม.5/4 3.58 
134 นายบุญยวีร ์ บุตรแก้ว ม.5/4 3.57 
135 นายศิวกร วรรคย์ทัญญู ม.5/2 3.56 
135 นางสาววริศรา เฉิดฉิ้ม ม.5/2 3.56 
135 นายกฤตชญา เชาวะเจริญ ม.5/6 3.56 
138 นายธีรโชติ รังสฤษฏ์วีระโชติ ม.5/3 3.55 
138 นางสาวเซลีนท์ องสารา ม.5/3 3.55 
140 นางสาวรุจิภา อินทรทอง ม.5/6 3.54 
141 นายกฤษฏิ ์ ช่วงหาราช ม.5/5 3.53 
142 นายนพณัช เเก้วห่อทอง ม.5/5 3.51 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน) 

1 นายนะอีม มาลิกุลสลาม ม.6/4 4.00 
2 นางสาวกัณฐิกา ทศานนท์ ม.6/1 3.99 
3 นายวงศธร จรัสวิโรจน์ ม.6/1 3.98 
3 นายปานระพ ี ปานดำ ม.6/4 3.98 
3 นายพชรพงษ ์ ขวัญนิคม ม.6/4 3.98 
3 นางสาวณัฐธิดา หวันสมัน ม.6/4 3.98 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

3 นางสาวอมล ตันติคุปต์ ม.6/5 3.98 
8 นายวีรภัทร อดิศักดิ์ภิรมย์ ม.6/1 3.97 
8 นางสาวปราณปรียา แก้วประทุม ม.6/1 3.97 
8 นางสาวนุรนาณีย์ บิสนุม ม.6/4 3.97 
8 นางสาวกมลรัตน์ รัตนะ ม.6/4 3.97 
12 นางสาวนาดา สุวรรณมณี ม.6/2 3.96 
13 นางสาวภัคพสุตม์ กันทรากรณ์ ม.6/1 3.95 
13 นายอัลอามีน ยีดอรอแม ม.6/6 3.95 
15 นายนนทนันท์ จินตเมฆา ม.6/1 3.94 
15 นางสาวจัยดาฮ์ ใบบิเด็น ม.6/1 3.94 
15 นางสาวสุพิชฌาย์ ปรีชาหาญ ม.6/1 3.94 
15 นางสาวณัฐฐาวีรนุช วีระทวีวิทย์ ม.6/1 3.94 
15 นางสาวพิมพ์มาดา มุสิกพันธ์ ม.6/1 3.94 
20 นางสาวกุลทรัพย์ ช่วยเสน ม.6/4 3.93 
21 นางสาวสิรินยา แซะอาหลำ ม.6/4 3.92 
21 นางสาวกัญญาณัฐ สมิงแก้ว ม.6/5 3.92 
23 นายอะห์หมัด ศรประดิษฐ์ ม.6/1 3.91 
23 นางสาวสิรีธร นวลแก้ว ม.6/1 3.91 
23 นางสาวฟิตดาว หีมปอง ม.6/3 3.91 
26 นางสาวทิพปภา เจนกุลประสูตร ม.6/1 3.90 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

26 นายนรวิชญ ์ มาลีวัด ม.6/2 3.90 
26 นางสาวณัฐสินี เรืองศิริ ม.6/4 3.90 
26 นางสาวชญานิศ วัฒนเกษมสกุล ม.6/4 3.90 
26 นางสาวเปรมประภา เจิมขวัญ ม.6/6 3.90 
31 นายปญวัฒ จันทรจักษุ ม.6/1 3.89 
31 นางสาวกมลชนก รัตนะ ม.6/4 3.89 
31 นายณัฐวุฒิ ศรีระนำ ม.6/6 3.89 
34 นางสาวสิรินารถ หนูสง ม.6/1 3.88 
34 นายเฟาซาล หมื่นสมาน ม.6/5 3.88 
34 นางสาวธฤษวรรณ ล่ิวคุณูปการ ม.6/5 3.88 
37 นางสาวบัณฑิตา มีเสน ม.6/4 3.87 
37 นางสาวจริญญา ใจแปง ม.6/4 3.87 
37 นางสาวภูริชญา เหมะรักษ์ ม.6/6 3.87 
40 นายนพรุจ คงแก้ว ม.6/1 3.86 
40 นางสาวฮัซซูน่า งะสยัง ม.6/3 3.86 
40 นางสาวสุภาวดี สุวรรณโกศัย ม.6/6 3.86 
43 นายทรงเกียรติ สุวรรณนภา ม.6/1 3.85 
43 นางสาวนภัทร ทิพกองลาด ม.6/1 3.85 
43 นางสาวณัฐณิชา ปาละสัน ม.6/2 3.85 
43 นางสาวนฤมินทรา พันธ์ยานุกูล ม.6/3 3.85 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

43 นางสาวฟิรฮานา นาคสง่า ม.6/6 3.85 
48 นางสาวพัทธนันท์ พรหมสุวรรณ์ ม.6/3 3.84 
48 นางสาวเครือวัลย์ จันแดง ม.6/3 3.84 
48 นางสาวพิณวดี รัตนกาญจน ์ ม.6/4 3.84 
48 นางสาวจิณณพัต สงสุรินทร์ ม.6/5 3.84 
52 นายกรวิทย์ กอหลัง ม.6/5 3.83 
53 นายพัชรพล เเซ่หลิน ม.6/1 3.82 
53 นายชัชภณ วงศ์อกนิษฐ์ ม.6/2 3.82 
55 นางสาวนะดา สะตาปอ ม.6/2 3.81 
56 นางสาวอานันตยา กระจ่างลิขิต ม.6/2 3.80 
56 นายอรรถกานต์ ดาจิ ม.6/3 3.80 
56 นายพงศ์อมร แก้วอุพัย ม.6/5 3.80 
56 นางสาวณิชาพัชร์ จิตต์หลัง ม.6/5 3.80 
60 นายชามิล ยังปากน้ำ ม.6/2 3.79 
60 นางสาวธีร์จุฑา ว่องภาณุสกุล ม.6/2 3.79 
60 นางสาวมูณา หะยีอีแต ม.6/2 3.79 
60 นายกรินทร ์ สิกขฤทธิ์ ม.6/3 3.79 
60 นางสาวนัสรีน แดงคง ม.6/5 3.79 
60 นางสาวศศิวิมล ชมเชย ม.6/6 3.79 
66 นางสาวพิชญา ชิณพงศ์ ม.6/2 3.78 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

66 นางสาวอัสรา สาเก ม.6/2 3.78 
66 นายธีธัช ศรีชุมเเสง ม.6/4 3.78 
66 นางสาวชาลิสา เกปัน ม.6/4 3.78 
66 นายสัณหณัฐ สำเร ม.6/5 3.78 
66 นางสาวณัฏฐ์กิฎา ชายวงศ์ ม.6/5 3.78 
66 นางสาวฟาห์เดีย ปีแนบาโง ม.6/5 3.78 
66 นางสาวนันท์นภัส เพชรไชย ม.6/6 3.78 
66 นางสาวฟัยรูซ จันทร์สนิท ม.6/6 3.78 
75 นางสาวลดา ลีเมาะ ม.6/3 3.77 
75 นายธนภูม ิ ไชยสวัสด์ิ ม.6/4 3.77 
75 นายเจียรนัย บิลหมัด ม.6/4 3.77 
78 นางสาวพิยดา ภูธรารักษ์ ม.6/2 3.76 
78 นางสาวนดา โย๊ะหมาด ม.6/2 3.76 
78 นายอาลีฟ สะมะลอ ม.6/3 3.76 
78 นางสาวอัสนา สาเก ม.6/5 3.76 
78 นางสาวอาดีลา เจ๊ะและ ม.6/5 3.76 
83 นายภัทรพล กุลมาตย์ ม.6/5 3.74 
83 นางสาวชัญญานุช บำรุง ม.6/6 3.74 
85 นายภูวินท์ โพธิ์เงิน ม.6/3 3.73 
85 นายอัดดานัน มรรคาเขต ม.6/3 3.73 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 

87 นางสาวอริสรา ชอบงาม ม.6/2 3.71 
87 นายธารทอง คงพรหม ม.6/4 3.71 
89 นางสาวโยษิตา สวนแก้ว ม.6/6 3.70 
90 นางสาวผกาพันธุ์ รังษีสว่าง ม.6/2 3.68 
91 นายณัฐวัตร สะอาดแก้ว ม.6/2 3.67 
91 นางสาวฮุสนา เหมนะ ม.6/2 3.67 
91 นายนเรศรินทร ์ ธาตรีนรานนท์ ม.6/3 3.67 
91 นางสาวนนทญา เพชรคง ม.6/6 3.67 
95 นายนิติโชติ กุณนา ม.6/2 3.66 
95 นายธีร์ธนัตถ ์ นิลพันธ ์ ม.6/3 3.66 
95 นายเวสสาราช ผาเเก้ว ม.6/6 3.66 
98 นางสาวสุณัฏฐา สุขจิตร ม.6/3 3.65 
99 นางสาวปิยากร รัตนมูสิก ม.6/3 3.64 
100 นางสาวยมลพร จิระรัตน ์ ม.6/3 3.62 
100 นางสาวบัลกิส ทองหลอม ม.6/3 3.62 
102 นางสาวปัณฑิตา สว่างแจ้ง ม.6/4 3.61 
102 นางสาวนัสสวียา ไชยมล ม.6/5 3.61 
104 นายสิรวิชญ์ สุทธิพงศ์ ม.6/4 3.59 
105 นางสาวนฤพร เอียดสงคราม ม.6/2 3.58 
105 นางสาวเขมจิรา กั่วพานิช ม.6/3 3.58 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน 
ม.1-6 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน) 
อันดับ ชื่อ -สกุล ห้อง GPA 
105 นางสาวพิมพ์นิภา เผือกสม ม.6/3 3.58 
105 นางสาวรุจิรา จิตรเพชร ม.6/5 3.58 
109 นายรัยยาน หะยีอาแซ ม.6/5 3.57 
110 นายนรวิชญ ์ กันตวิชญ์วงศ์ ม.6/1 3.56 
110 นางสาวซอฟาวาตี ลำโป ม.6/5 3.56 
110 นางสาวอัสรีมา หะยีหวัง ม.6/5 3.56 
110 นายซัลมาน รงค์สมัคร ม.6/6 3.56 
110 นายปิยะ ปิอาตู ม.6/6 3.56 
115 นางสาวศุภมาส ชูช่วย ม.6/3 3.55 
115 นางสาวปุณิกา มณีพรหม ม.6/5 3.55 
115 นางสาวชนิกานต์ แหละยูหีม ม.6/6 3.55 
115 นางสาวณิชกานต์ นิลหัสรังษี ม.6/6 3.55 
119 นางสาวกาญจนา นิกาเส็ม ม.6/3 3.54 
120 นางสาวบุสริน เจ๊ะสา ม.6/6 3.52 
121 นางสาวทัศนวรรณ ปุย ม.6/5 3.51 
122 นางสาวพิชามญช์ุ สุวรรณ ม.6/3 3.50 
122 นางสาวเมธาวดี สุขหรรษา ม.6/5 3.50 
122 นางสาวนะซูฮา สุทธรัตน์ ม.6/6 3.50 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายจิรวัฒน์ สุภามาลา ม.1/1 24. เด็กหญิงอัยมี่ย์ บินสอาด ม.1/1 
2. เด็กชายธฤต ด่อล๊ะ ม.1/1 25. เด็กชายซูใบด้ี หัสนีย์ ม.1/2 
3. เด็กชายนฤเบศ นันตา ม.1/1 26. เด็กชายธนศานต์ิ รักราวี ม.1/2 
4. เด็กชายภาคภูมิ สุวรรณโณ ม.1/1 27. เด็กชายธีวสุ วีระไพบูลย์ ม.1/2 
5. เด็กชายอธิกิตต์ิ หลีเส็น ม.1/1 28. เด็กชายนภพิรุฬห์ แววแสนรัตน์ ม.1/2 
6. เด็กชายอภิวิชญ์ มูนีกุล ม.1/1 29. เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์ แซ่ฮ่อ ม.1/2 
7. เด็กชายอัฟฟาน แก้วดำ ม.1/1 30. เด็กชายมัชอาริน รอดเข็ม ม.1/2 
8. เด็กหญิงกนกวรรณ ชุมเกื้อ ม.1/1 31. เด็กชายศักดิ์วุฒ ิกุลวงษ์มาณะโส ม.1/2 
9. เด็กหญิงกานต์สิมา ดำเต๊ะ ม.1/1 32. เด็กชายสิรธีร์ แซ่ฮั่น ม.1/2 
10. เด็กหญิงกุลปริยา หนูละออง ม.1/1 33. เด็กชายอติวัชช์ หยีมะเหรบ ม.1/2 
11. เด็กหญิงขวัญจิรา เจริญวงศ์ ม.1/1 34. เด็กหญิงกัญญว์รา ใบบิเด็น ม.1/2 
12. เด็กหญิงณัฐชยา ก้องเอกภพ ม.1/1 35. เด็กหญิงซันฟานี อัสนีย ์ ม.1/2 
13. เด็กหญิงณัฐณิชา แช่มช้อย ม.1/1 36. เด็กหญิงฐิติชญาน์ หน่อทอง ม.1/2 
14. เด็กหญิงธณัญญา ปาระม ี ม.1/1 37. เด็กหญิงณกมล ศิริเสถียร ม.1/2 
15. เด็กหญิงธัญชนก เอี่ยมสอาด ม.1/1 38. เด็กหญิงนันท์นลิน สมาแอ ม.1/2 
16. เด็กหญิงนัสมี สาดีน ม.1/1 39. เด็กหญิงนูรีน โต๊ะมอง ม.1/2 
17. เด็กหญิงปรายฟ้า เต็งสุวรรณรังสี ม.1/1 40. เด็กหญิงพนิตพิมพ์ สิริโชคชัยกุล ม.1/2 
18. เด็กหญิงพิชญาภา เมฆยงค์ ม.1/1 41. เด็กหญิงเพ็ญจมาศ เรืองถาวรพันธ ์ ม.1/2 
19. เด็กหญิงภัทร์นรินท์ ทองคำชู ม.1/1 42. เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์ จันทร์สว่าง ม.1/2 
20. เด็กหญิงรมิตา เลิศอริยะพงษ์กุล ม.1/1 43. เด็กหญิงภิญญาภัส แดงเอียด ม.1/2 
21. เด็กหญิงศศิวิมล แซ่ลู่ ม.1/1 44. เด็กหญิงรติยากรณ์ จันทร์สุวรรณ ม.1/2 
22. เด็กหญิงสลิลลา เสียมไหม ม.1/1 45. เด็กหญิงสิตาภา บุญมี ม.1/2 
23. เด็กหญิงสุประวีณ์ จิตรนุ่ม ม.1/1 46. เด็กหญิงเสาวลักษ์ ลีลาวทัญญู ม.1/2 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. เด็กหญิงอัลมีร่า ศรีปุตรา ณ ยะลา ม.1/2 71. เด็กชายกัญจน์ ปรางสุวรรณ ม.1/4 
48. เด็กหญิงแอรินญา หาญสงคราม ม.1/2 72. เด็กชายจิรายุ โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ ม.1/4 
49. เด็กชายชนินทร หนูเนตร ม.1/3 73. เด็กชายชยพล เข็มทอง ม.1/4 
50. เด็กชายโชติพงศ์ จันทร์เพชร ม.1/3 74. เด็กชายดานิช ปาทาน ม.1/4 
51. เด็กชายเตชัส ชุมนุมมณี ม.1/3 75. เด็กชายเตชินท์ สำเร ม.1/4 
52. เด็กชายนอีม กองบก ม.1/3 76. เด็กชายธัชธรรม ทองบาง ม.1/4 
53. เด็กชายนาซิม รอเกตุ ม.1/3 77. เด็กชายนาซีส เจะแว ม.1/4 
54. เด็กชายภูษิตธร หลีหาด ม.1/3 78. เด็กชายอดิล อามีเราะ ม.1/4 
55. เด็กชายวันอาทิตจวา นาแว ม.1/3 79. เด็กชายอัซฟัร ปาวัล ม.1/4 
56. เด็กชายวินอาร์ม ถิ่นกาแบง ม.1/3 80. เด็กชายอิทธิพัทธ์ สันมาแอ ม.1/4 
57. เด็กหญิงกนกวรรณ เกตแก้ว ม.1/3 81. เด็กหญิงกมลชนก ยอดแก้ว ม.1/4 
58. เด็กหญิงขวัญฤดี กิตติวราภรณ์ ม.1/3 82. เด็กหญิงกฤตยา แซ่อึ้ง ม.1/4 
59. เด็กหญิงชญานัน มาลัยสนั่น ม.1/3 83. เด็กหญิงชญานิศ อินปลอด ม.1/4 
60. เด็กหญิงณดา นาคสง่า ม.1/3 84. เด็กหญิงโชติกา พิชัยรัตน์ ม.1/4 
61. เด็กหญิงณัฏฐชา นาคสง่า ม.1/3 85. เด็กหญิงซีมียา ผลเงาะ ม.1/4 
62. เด็กหญิงนันท์นภัส รัตนบุร ี ม.1/3 86. เด็กหญิงซุลฟา บูดาหา ม.1/4 
63. เด็กหญิงนาเดียร์ ชุมศรี ม.1/3 87. เด็กหญิงณัฐณิชา เจ๊ะมะ ม.1/4 
64. เด็กหญิงนูรญีา แดหวัน ม.1/3 88. เด็กหญิงณัฐมน จอมแก้ว ม.1/4 
65. เด็กหญิงปัณณพร อังสุภานิช ม.1/3 89. เด็กหญิงณัฐวศา ชูอ่อน ม.1/4 
66. เด็กหญิงวรรณกานต์ จันทคาม ม.1/3 90. เด็กหญิงนูรฮูดา มาลินี ม.1/4 
67. เด็กหญิงสาริศา สมันตรัฐ ม.1/3 91. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เอี่ยมสะอาด ม.1/4 
68. เด็กหญิงสุทัตตา พรหมสุทธิ์ ม.1/3 92. เด็กหญิงอาฟาริน ขาวเชาะ ม.1/4 
69. เด็กหญิงอัยรดา แหล่ทองคำ ม.1/3 93. เด็กหญิงฮุสนา เส็นหมาน ม.1/4 
70. เด็กหญิงอาวาตีฟ อิสลามกุล ม.1/3    

 

-60- 



 

 

 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายกฤฏิ ์ อาจอนงค์ ม.2/1 24. เด็กชายฟัยซาล  หะยีอาแว ม.2/2 
2. เด็กชายกิตติภูมิ  ทองอ่อน ม.2/1 25. เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขสะปาน ม.2/2 
3. เด็กชายจิตรภณ  แสงสุวรรณ ม.2/1 26. เด็กชายมูฮัมหมัดฟาดิล  สามัญ ม.2/2 
4. เด็กชายจิรพงศ์  ประยูรวงศ์ ม.2/1 27. เด็กชายสัลน์ษณ  เมฆตรง ม.2/2 
5. เด็กชายดานิช  ไชยทวีวงศ์ ม.2/1 28. เด็กชายอันวาซ  หะยีเยะ ม.2/2 
6. เด็กชายทวีศักดิ ์ เศวตพาณิชย์ ม.2/1 29. เด็กหญิงธัญครัตน์  วงศ์อิสริยานนท์ ม.2/2 
7. เด็กชายพีรกานต์  ชอบจิต ม.2/1 30. เด็กหญิงนัจญวา  ติงหวัง ม.2/2 
8. เด็กชายรณัสถ์ชัย  วงศ์อนันต์ ม.2/1 31. เด็กหญิงประกายดาว  กล่ินทอง ม.2/2 
9. เด็กชายฮากิฟ  หมาดสกุล ม.2/1 32. เด็กหญิงปาลิตา  หวันประรัตน ์ ม.2/2 
10. เด็กหญิงเกศษิญา  สุทธิพัฒน์อนันต์ ม.2/1 33. เด็กหญิงแพรวา  มั่นคง ม.2/2 
11. เด็กหญิงจรรยพร  แสงแก้ว ม.2/1 34. เด็กหญิงฟาราส  สุหลง ม.2/2 
12. เด็กหญิงชญานิศ  สำนักพงศ์ ม.2/1 35. เด็กหญิงภัททิยา  อารุมาณี ม.2/2 
13. เด็กหญิงญาณิดา  ยานยา ม.2/1 36. เด็กหญิงศิริณัญญา  หมานยวง ม.2/2 
14. เด็กหญิงณัชชา  สังข์สวัสด์ิ ม.2/1 37. เด็กหญิงอาฟาร่า  นิยมเดชา ม.2/2 
15. เด็กหญิงดามิยาอ์  ศรีตุลาการ ม.2/1 38. เด็กหญิงอูบัยดิลละห์  วาอายีตา ม.2/2 
16. เด็กหญิงลลิดา  อ่องรุ่งเรือง ม.2/1 39. เด็กชายเจนภพ  แก้วหล้า ม.2/3 
17. เด็กหญิงษิญดา  สิษฐ์ธนชา ม.2/1 40. เด็กชายชาณัณบูกิตต์  ไชยกุล ม.2/3 
18. เด็กชายกฤตภาส  พัฒนจินดา ม.2/2 41. เด็กชายญาณเทพ  ณ ถลาง ม.2/3 
19. เด็กชายณชภัสกร  หนูยวญ ม.2/2 42. เด็กชายณัฐภัทร  ลำพรหมสุข ม.2/3 
20. เด็กชายตอวูซ  เปรมใจ ม.2/2 43. เด็กชายตนุภัทร  ชนะสุวรรณ ม.2/3 
21. เด็กชายธฤต  มีบุญลาภ ม.2/2 44. เด็กชายปภังกร  เพชรดำ ม.2/3 
22. เด็กชายปณชัย  ทองบุญเรือง ม.2/2 45. เด็กชายวรัญชัช  แซ่ตัน ม.2/3 
23. เด็กชายพรรษวัฏ  ผลบุญ ม.2/2 46. เด็กชายวุฒิกร  เดชณรงค์ ม.2/3 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. เด็กชายสุขสันต์  จงรักวารี ม.2/3 64. เด็กชายจีฮาน  หลังยาหน่าย ม.2/4 
48. เด็กชายอนุภาพ  มะรอเซะ ม.2/3 65. เด็กชายธีรวรรธน์  เทพาสิต ม.2/4 
49. เด็กหญิงกานต์สินี  สาธิตอภิบาลวงศ์ ม.2/3 66. เด็กชายนันทิพัฒน์  แก้วพวงค์ ม.2/4 
50. เด็กหญิงชัมซาย์  เส็นเด ม.2/3 67. เด็กชายภูริภัทร  อุบลรัตน์ ม.2/4 
51. เด็กหญิงซัลวานี  มาเส ม.2/3 68. เด็กชายระพีพงศ์  เพชรสังข์ ม.2/4 
52. เด็กหญิงซูเรีย  หวันสู ม.2/3 69. เด็กชายรัชพล  หวันเก ม.2/4 
53. เด็กหญิงโซเฟีย  เซ็งกะชร ี ม.2/3 70. เด็กชายวันอันวา  หวันกะมา ม.2/4 
54. เด็กหญิงญัลวา  กิตติชัย ม.2/3 71. เด็กหญิงกัญจนพร  สงนวล ม.2/4 
55. เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญมา ม.2/3 72. เด็กหญิงกุศลิน  นาคสง่า ม.2/4 
56. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มานะกล้า ม.2/3 72. เด็กหญิงขวัญชนก  จันเขียว ม.2/4 
57. เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชรประดับ ม.2/3 74. เด็กหญิงขวัญชนก  ชอสกุล ม.2/4 
58. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เฮง ม.2/3 75. เด็กหญิงณัฐชยา  นันทกูล ม.2/4 
59. เด็กหญิงสายวรีย์  ชาญวิรวงศ์ ม.2/3 76. เด็กหญิงนันทิตา  น้อยฤทธิ์ ม.2/4 
60. เด็กหญิงสุภาวิตา  แดงน้อย ม.2/3 77. เด็กหญิงนูรีน  ยะโกะ ม.2/4 
61. เด็กหญิงอรณี  จันทร์ดำ ม.2/3 78. เด็กหญิงพรรณภัทรสร  ช่วงหาราช ม.2/4 
62. เด็กชายกิตติคุณ  มาสุข ม.2/4 79. เด็กหญิงพุธิตา  แซ่จ่ึง ม.2/4 
63. เด็กชายจีรพัฒน์  สายจันทร์ ม.2/4 80. เด็กหญิงอณัญชญาณ์  หวันสู ม.2/4 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายคุณานนต์  หนูสอน ม.3/1 24. เด็กชายนิสุลัยมาน สิเดะ ม.3/2 
2. เด็กชายจารุพัฒน์  ยูฮันเงาะ ม.3/1 25. เด็กชายปกป้อง วรรณรัตน์ ม.3/2 
3. เด็กชายชนพัฒน์  จันทรจักษุ ม.3/1 26. เด็กชายปุญญพัฒน์ ไพบูลย์ ม.3/2 
4. เด็กชายณัฐพัฒน์  แก้วมณี ม.3/1 27. เด็กชายพรรษชล วิเศษสิงห์ ม.3/2 
5. เด็กชายธัญยธรณ์  พรหมสุวรรณ์ ม.3/1 28. เด็กชายวิชชานนท์ หมีทอง ม.3/2 
6. เด็กชายนฤชาติ  สุภามาลา ม.3/1 29. เด็กชายสิทธิศักดิ์ ขู่ซุ่ยหลี ม.3/2 
7. เด็กชายนัศรุน  มงคลเจริญ ม.3/1 30. เด็กชายสุริยา แซ่ห้าว ม.3/2 
8. เด็กชายปรมัตถ ์ ปรีชาวุฒิเดช ม.3/1 31. เด็กชายหัสดิน มูซอ ม.3/2 
9. เด็กชายภูธเนศ  อาหลี ม.3/1 32. เด็กชายอินทัช วารีคาม ม.3/2 
10. เด็กชายภูริ  เชาว์พัฒน์พูนผล ม.3/1 33. เด็กหญิงกนกพิชญ์ สัจกุล ม.3/2 
11. เด็กชายรัชชานนท์  อดิศักดิ์ภิรมย์ ม.3/1 34. เด็กหญิงจินดาภา แซ่เจน ม.3/2 
12. เด็กชายอภิรักษ์  สันนก ม.3/1 35. เด็กหญิงซาลาเบีย พืชผล ม.3/2 
13. เด็กหญิงกนิษฐา  สุวรรณโน ม.3/1 36. เด็กหญิงเมธาวี สมัญ ม.3/2 
14. เด็กหญิงชนิกานต์  นนธ ิ ม.3/1 37. เด็กหญิงวรัชยา สันมาแอ ม.3/2 
15. เด็กหญิงซัลมา  มู่เก็ม ม.3/1 38. เด็กหญิงอัญชสา คงมัยลิก ม.3/2 
16. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยรานี ม.3/1 39. เด็กชายคณาธิป  พูลสวัสด์ิ ม.3/3 
17. เด็กหญิงธัญพิมล  แก้วกูล ม.3/1 40. เด็กชายชินชย  ฤทธิชัย ม.3/3 
18. เด็กหญิงพิมพกานต์  ไชยมะโณ ม.3/1 41. เด็กชายณัฏฐ์  ภคพงศ์พันธุ์ ม.3/3 
19. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุวรรณรัตน์ ม.3/1 42. เด็กชายดนัยเทพ  แซ่ตั้ง ม.3/3 
20. เด็กหญิงศลิษา  หนูสวัสด์ิ ม.3/1 43. เด็กชายเดชาธร  มานะจิตต์ ม.3/3 
21. เด็กหญิงอาร์ดา  หัสมา ม.3/1 44. เด็กชายนวพล  เอ็มดู ม.3/3 
22. เด็กชายคุณากร จันทร์เมือง ม.3/2 45. เด็กชายภาณุพงศ์  ยาหยาหมัน ม.3/3 
23. เด็กชายณัฐพล แสงสายฟ้า ม.3/2 46. เด็กชายภูริภัทร  โสสนุ้ย ม.3/3 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. เด็กชายรอฟัยรุซ  ราคุ ม.3/3 64. เด็กชายขัตติพงศ์  จันทวงศ์ ม.3/4 
48. เด็กชายสุกนต์ธี  วงศ์นนทวัชร์ ม.3/3 65. เด็กชายธีทัต  อุษามาลย์เวท ม.3/4 

49. เด็กชายอัฟฮัม  วุฒิโรจนธาดา ม.3/3 66. เด็กชายธีร์ธวัช  ปิยประเสริฐศรี ม.3/4 
50. เด็กหญิงกัญญรัตน์  เสนา ม.3/3 67. เด็กชายธีรัตม์  ปานยิ่ง ม.3/4 
51. เด็กหญิงชฎาพร  มณีราช ม.3/3 68. เด็กชายปรมัตถ ์ ระเมาะ ม.3/4 
52. เด็กหญิงตติยา  ชำนาญ ม.3/3 69. เด็กชายภูวณัฏฐ์  บุราญรมย์ ม.3/4 
53. เด็กหญิงเบญญาภา  บือนา ม.3/3 70. เด็กชายเมธิส  เจริญฤทธิ์ ม.3/4 
54. เด็กหญิงพัชร์ณัฏฐ์  จุลกศิลป์ ม.3/3 71. เด็กชายวิชพล  ปองอนุสรณ์ ม.3/4 
55. เด็กหญิงเพชรดาว  สัญญา ม.3/3 72. เด็กชายศุภณัฐ  กลัดทอง ม.3/4 
56. เด็กหญิงศิรดา  ตรุระจิตต์ ม.3/3 73. เด็กชายอาร์ชวัส  พวงดอกไม้ ม.3/4 
57. เด็กหญิงหัทยา  ดีพาส ม.3/3 74. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เหมหมุน ม.3/4 
58. เด็กหญิงอนันตญา  มินชะ ม.3/3 75. เด็กหญิงพิชชาภา  ดิษฐพงศ์ภักดี ม.3/4 
59. เด็กหญิงอมลิน  ดำรงวีระวิทย ์ ม.3/3 76. เด็กหญิงศศิกานต์  สายัญ ม.3/4 
60. เด็กหญิงอัลเดียร์น่า  ชูแก้ว ม.3/3 77. เด็กหญิงศุภานันท์  สังข์ช่วย ม.3/4 
61. เด็กหญิงฮัซซนู่า  เกปัน ม.3/3 78. เด็กหญิงสุนิศา  มะลี ม.3/4 
62. เด็กชายกิตตินันท์  ไฉนวงศ์ ม.3/4 79. เด็กหญิงเหมือนธาร  เอี้ยวซิโป ม.3/4 
63. เด็กชายกิตติภณ  เจะสา ม.3/4 80. เด็กหญิงอัลนิสรีน  สวาหลัง ม.3/4 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นายจอมทัพ จีนลิบ ม.4/1 24. นายกาดัตฟีร์ เซ็งกะชร ี ม.4/2 
2. นายซาฮิล  มรราคาเขต ม.4/1 25. นายเทวัญ ทองร้อยช่ัง ม.4/2 
3. นายณฐพร จันทร์นวล ม.4/1 26. นายนาวาวี ปันจอร์ ม.4/2 
4. นายพันธกานต์ รงค์รัตน ์ ม.4/1 27. นายปวีณ วณิชพัฒนะเศรษฐ์  ม.4/2 
5. นายเมธัส บุญแช่มพร ม.4/1 28. นายพชร เอ้งฉว้น ม.4/2 
6. นายรัฐนนท์ จันทร์แดง ม.4/1 29. นายพิสิษฐ์ ชาวสวน ม.4/2 
7. นายฮาฟิซ สาริปา ม.4/1 30. นายภัทรธร ปันดีกา ม.4/2 
8. นายนิชาบิลล์ ชุมประเวศ ม.4/1 31. นายอนุพงศ์ รองยาง ม.4/2 
9. นายศุภกฤต อังศุภาพงศ์ ม.4/1 32. นางสาวกฤษวรรณ บุญธรรม ม.4/2 
10. นายฟาอีซัน หะยีมะสาและ ม.4/1 33. นางสาวกวินธิดา พิริยศิลป์ ม.4/2 
11. นายสิทธิพล เเซ่หลิน ม.4/1 34. นางสาวณภัทร ฮ่อสกุล ม.4/2 
12. นายนิฟุรกร นิและ ม.4/1 35. นางสาวนวลิน แยบคาย ม.4/2 
13. นางสาวเจนนาฮ์ ใบบิเด็น ม.4/1 36. นางสาวอารียา เนียมไหม ม.4/2 
14. นางสาวพิมพ์ญาณิศ สุดวิไล ม.4/1 37. นางสาวกัญญาณัฐ ก่อประเสริฐ ม.4/2 
15. นางสาวปุญญิศา รูปโฉม ม.4/1 38. นางสาวชาริณี มาหามะ ม.4/2 
16. นางสาวซาเรีย สะรี ม.4/1 39. นางสาวตัญติญา ศรีสุวรรณ์ ม.4/2 
17. นางสาวภัทรธิดา หาดหาย ม.4/1 40. นางสาวนัศรีญา ใจสมุทร ม.4/2 
18. นางสาวอะนิส เจ๊ะและ ม.4/1 41. นางสาวนิกข์ปวีณ์ ทองบาง ม.4/2 
19. นางสาวซัลวา กาดีโลน ม.4/1 42. นางสาวอัจจิตา สาล่าห์ ม.4/2 
20. นางสาวนูเรีย ยูโซะ ม.4/1 43. นางสาวอารเวียร์ และเจริญ ม.4/2 
21. นางสาวพัณณิตา ทองมาก ม.4/1 44. นางสาวฮาเดียร์ มะเดหมะ ม.4/2 
22. นางสาวสิริขวัญ เบญจวัฒนสวัสด์ิ ม.4/1 45. นายอัสมาฮาน สัญญา ม.4/3 
23. นายฟารูก อาแว ม.4/2 46. นายณัฏฐชัย แจ่มขุนทด ม.4/3 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. นายธนวัฒน์ ชะนะมณี ม.4/3 70. นายฐิติพงศ์ ลีลาจิรวัฒน์ ม.4/4 
48. นายปัณณธร หนูสวัสด์ิ ม.4/3 71. นายธีธัช พรมแก้ว ม.4/4 
49. นายฟัยรุซ หะยีอาแว ม.4/3 72. นายธีรเมธ ฐิติชวลิตกุล ม.4/4 
50. นายศิรชัช ไกรคุ้ม ม.4/3 73. นายมุทธากร หวันสู ม.4/4 
51. นายอธิภัทร จิราภารัญชน์ ม.4/3 74. นายยามิน โอกฤษ ม.4/4 
52. นางสาวณิชนันทน์ แสงศรี ม.4/3 75. นางสาวพรนัชชา สุภาพบุรุษ ม.4/4 
53. นางสาวมาตา งะสมัน ม.4/3 76. นางสาวราวีนา มรรคาเขต ม.4/4 
54. นางสาววธูสิริ เจริญกิจ ม.4/3 77. นางสาวศุภิสรา ขวัญชุม ม.4/4 
55. นางสาวกฤตพร พงษ์พานิชย์ ม.4/3 78. นางสาวณพิชญา  พิริยะเพียรพันธ ์ ม.4/4 
56. นางสาวญาดา มาเพ็ง ม.4/3 79. นางสาวนภสร ชูช่วย ม.4/4 
57. นางสาวธนัญญา ปะดุกา ม.4/3 80. นางสาวนูรมุซิลลา หลีเส็น ม.4/4 
58. นางสาวนัจวาญ์ มะสง ม.4/3 81. นางสาวณัฐรินา จิเหม ม.4/4 
59. นางสาวนัสรีน สุนทรรัตน์ ม.4/3 82. นางสาวทรรศนีย์  หวังโชคผดุง ม.4/4 
60. นางสาววชิรญาณ์ดา ศุภสารสาทร ม.4/3 83. นางสาวนภัทรทสร ณ พัทลุง ม.4/4 
61. นางสาวศิรประภา จานทอง ม.4/3 84. นางสาวนัซนนี สะมะแอ ม.4/4 
62. นางสาวสุพิชญา จีระวรศาวงศ์ ม.4/3 85. นายอานนท์ พูนสิน ม.4/5 
63. นางสาวอนิสา ดือราเเม ม.4/3 86. นายปณิธิ ปรีชาวุฒิเดช ม.4/5 
64. นายกันตพงศ์ ส้มเกิด ม.4/4 87. นายธฤตวัน ธัญธาดาพันธ ์ ม.4/5 
65. นายพาโชค เขจรรักษ์ ม.4/4 88. นายภูตะวัน ขจีรัมย์ ม.4/5 
66. นายพิทักษ์ ทุนเกิด ม.4/4 89. นายอานัส บินเสะ ม.4/5 
67. นายอิซวาน ยุโซะ ม.4/4 90. นายฮาสันฮัดสรี ขุนนา ม.4/5 
68. นายอุกฤษฏ์  แดงแต้ ม.4/4 91. นางสาวญาณิศา อังสุธรรม ม.4/5 
69. นายโนอาร์ มะหะหมัด ม.4/4 92. นางสาวอามาลีนา อุสมา ม.4/5 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
93. นางสาวอัลวานี  แมะอูมา ม.4/5 109. นายอรรถกมล นาคสง่า ม.4/6 
94. นางสาวจิณณพัต ชูสิทธิ์ ม.4/5 110. นายฮานีฟ วัฒนะ ม.4/6 
95. นางสาวชนัญชิดา ถิระผจญ ม.4/5 111. นางสาวนาตาลี สองเมือง ม.4/6 
96. นางสาวต่วนอิมตินาน คาเว็ง ม.4/5 112. นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีบริรักษ์ ม.4/6 
97. นางสาวนภกุล ปริเปรมกุล ม.4/5 113. นางสาวกิรติกานต์ รัตนสันต์ ม.4/6 
98. นางสาวศศินา ชำนิธุระการ ม.4/5 114. นางสาวจิราพร  แดหวามาลัย ม.4/6 
99. นางสาวศิริประภา ศรีสองคอน ม.4/5 115. นางสาวซาซาน่า ยอดรัก ม.4/6 
100. นางสาวอรทัย วุ่นดี ม.4/5 116. นางสาวนิมุสลีมะฮ์ หะยีนาแว ม.4/6 
101. นางสาวอัสมี หยาหลี ม.4/5 117. นางสาวพรชิตา ชอบงาม ม.4/6 
102. นางสาวอามานี่ หมันล๊ะ ม.4/5 118. นางสาวพรรณวดี แก้วการ  ม.4/6 
103. นายสิริกร อิสสระ ม.4/6 119. นางสาวพัณณ์ชิตา บาโง้ย ม.4/6 
104. นายฐปนวัฒน์ ทองจันทร ์ ม.4/6 120. นางสาวฟิรฮาน ยูโซะ ม.4/6 
105. นายณัฐชพล คงทน ม.4/6 121. นางสาวมุนิซ เจ๊ะกอ ม.4/6 
106. นายกวิน โรจนเสาวภาคย์ ม.4/6 122. นางสาวลลิดา แสงเหมือน ม.4/6 
107. นายวันอาดิล แวอาแซ ม.4/6 123. นางสาวอัญชิยฎา เท่งวา ม.4/6 
108. นายอภิราชย์ มะหัปผลา ม.4/6 124. นางสาวอัสรินดา สูเด็น ม.4/6 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นายอธิคม  เวชโช ม.5/1 24. นายชาริส  ยาฮังเกียคาน ม.5/2 
2. นายอานัส  สุยี ม.5/1 25. นายธีรภัทร์  แซ่ลู่ ม.5/2 
3. นายไตรภพ  พงษ์พานิช ม.5/1 26. นายนะอีม  ดาโอะ ม.5/2 
4. นายวรภพ  พงษ์พานิช ม.5/1 27. นายศิวกร  วรรคย์ทัญญู ม.5/2 
5. นายปัญญพฒัน์  อังสุภานิช ม.5/1 28. นางสาวพัชชา  บุญช่วย ม.5/2 
6. นายณัฐพงษ์  นุ่นมี ม.5/1 29. นางสาวจตุรพร   เช้ือวงศ์ ม.5/2 
7. นายตะวันฉาย  สุรภี ม.5/1 30. นางสาวบัซลา  เกปัน ม.5/2 
8. นายธนกร  แสงจันทร์ ม.5/1 31. นางสาวกัลยกร  พิชัยรัตน์ ม.5/2 
9. นายธนพล  ยาบา ม.5/1 32. นางสาวเกวลิน  โต๊ะดำ ม.5/2 
10. นายรุสลี  หลีมานัน ม.5/1 33. นางสาวรุ่งกานต์  สงเสน ม.5/2 
11. นายอารีเฟน  รังสรรค์ ม.5/1 34. นางสาวกรวินท์  ภูมิรัตน์พงศ์ ม.5/2 
12. นางสาวกมลชนก  หนูละออง ม.5/1 35. นางสาวฐิติพร   แรกจำนงค์ ม.5/2 
13. นางสาวโซฮารา  มะหะหมัด ม.5/1 36. นางสาวณดา  เจะมะ ม.5/2 
14. นางสาวนัซนนี  นุ้ยไฉน ม.5/1 37. นางสาวธิญาดา  เศียรอุ่น ม.5/2 
15. นางสาวนลินี  นนธ ิ ม.5/1 38. นางสาวนันทิวา   ทองฉิม ม.5/2 
16. นางสาวแพรวา  รอดสมบูรณ์ ม.5/1 39. นางสาวบัณฑิตา  อินต๊ะใจ ม.5/2 
17. นางสาวขวัญหทัย  ณ น่าน ม.5/1 40. นางสาวปาริฉัตร  เจะแมะเหาะ ม.5/2 
18. นางสาวนัจญมา  เกษา ม.5/1 41. นายณัฐวุฒิ  สงคง ม.5/3 
19. นางสาวกัญญาภัค  นราธนากร ม.5/1 42. นายกรวิชญ์  ดวงตา ม.5/3 
20. นางสาวซันวานี   หลังยาหน่าย ม.5/1 43. นายทิวัตถ์   หลงแก้ว ม.5/3 
21. นางสาวติญานา  เตาวะโต ม.5/1 44. นายธนัช  เตชะอัครมงคล ม.5/3 
22. นายรุจินพ  ปักครึก ม.5/2 45. นายธีรโชติ  รังสฤษฏ์วีระโชติ ม.5/3 
23. นายชญานนท์  ดีพาส ม.5/2 46. นายน็อตฟาซิน  ศรีริภาพ ม.5/3 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. นายอนัญลักษณ์  สุขเสนา ม.5/3 70. นางสาวมุกอันดา  เจริญขวัญ ม.5/4 
48. นางสาวเซลีนท์  องสารา ม.5/3 71. นางสาววันนาซนนี  พานิช ม.5/4 
49. นางสาวบิลกีส  มาราสา ม.5/3 72. นางสาวนวพร  แซ่ห้าว ม.5/4 
50. นางสาวสิริวิภา  สวัสดีรักษา ม.5/3 73. นางสาวณัฏฐณิชา  มณีแจ่มใส ม.5/4 
51. นางสาวมนัสชนก  ธรรมชาติ ม.5/3 74. นางสาวปัณฑารีย์  โชติพันธ์ ม.5/4 
52. นางสาวศศิมา  ศิริมาศ ม.5/3 75. นางสาวกฤตพร  พรหมชาติ ม.5/4 
53. นางสาวสุชานรี  ชมเชย ม.5/3 76. นายนพณัช  เเก้วห่อทอง ม.5/5 
54. นางสาวนูรไรมี  หลังเกตุ ม.5/3 77. นายกฤษฏิ ์ ช่วงหาราช ม.5/5 
55. นางสาวกังสดาล  ศรีสุวรรณ ม.5/3 78. นายอภิสิทธิ์   เย็นจิต ม.5/5 
56. นางสาวจัสมิน   มะลี ม.5/3 79. นายซาบิต  วารีรัตน์ ม.5/5 
57. นางสาวซัลมา  วามะ ม.5/3 80. นายปุณณกัณฐ์  หนูน้อย ม.5/5 
58. นางสาวธนพร  เรืองสิริวนา ม.5/3 81. นายยศธร  วงษ์คลัง ม.5/5 
59. นางสาวปิ่นจรัส  รุ่งโรจน์กำเนิด ม.5/3 82. นายวสวัตต์ิ  จุนณศักดิ์ศรี ม.5/5 
60. นางสาวพัทธ์ธีรา  อิสโร ม.5/3 83. นางสาวตัสนีม  ยาชะรัด ม.5/5 
61. นางสาวมัลลิษา  วรรณรัตน์ ม.5/3 84. นางสาวณิชารีวรรณ   สีสุข ม.5/5 
62. นางสาวรัตติยา  แวหามะ ม.5/3 85. นางสาวอัมมา  สมันเหมือน ม.5/5 
63. นางสาวอิรฟานา  ปะดุกา ม.5/3 86. นางสาวกฤติกา  จิตหลัง ม.5/5 
64. นายรัฐวัชร์  เดชาชัยรัฐพงศ์ ม.5/4 87. นางสาวจุฬารัตน์  รอดเซ็น ม.5/5 
65. นายอัซกัส  กุลโรจนสิริ ม.5/4 88. นางสาวณฐมน  สุระกำแหง ม.5/5 
66. นายกฤตยชญ์   สุกป่าน ม.5/4 89. นางสาวณัฐธยาห์  สัสดี ม.5/5 
67. นายบุญยวีร์  บุตรแก้ว ม.5/4 90. นางสาวนัฏนันท  สุดรักษ์ ม.5/5 
68. นายพิทวัส  เฉิน ม.5/4 91. นางสาวพรกนก  คงพรหม ม.5/5 
69. นางสาวนันทสัณห์  อรุณพันธุ์ ม.5/4 92. นางสาววัลนิลา  วรรณรัตน์ ม.5/5 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
93. นางสาวศุจิกา  แซ่อึ่ง ม.5/5 99. นางสาวปณิชามาส  สุวรรณฤทธิ์ ม.5/6 
94. นายอิรฟาน  ปาทาน ม.5/6 100. นางสาวเมฤดีล  หะมะ ม.5/6 
95. นายฟรูซาน  อีซอ ม.5/6 101. นางสาวรุจิภา  อินทรทอง ม.5/6 
96. นางสาวสุพิชญา  มุสิกพงศ์ ม.5/6 102. นางสาวลภัทรดา  ช่วยชู ม.5/6 
97. นางสาวศิศิรา  สุขแก้ว ม.5/6 103. นางสาววรัทยา  ดุลยาภรณ์ ม.5/6 
98. นางสาวชมพูนุท  อึ้งรักษ์ ม.5/6 104. นางสาวอริสรา   สูเร่ ม.5/6 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นายพัชรพล  เเซ่หลิน ม.6/1 24. นางสาวนดา  โย๊ะหมาด ม.6/2 
2. นายปญวัฒ  จันทรจักษุ ม.6/1 25. นางสาวนะดา  สะตาปอ ม.6/2 
3. นายวงศธร  จรัสวิโรจน์ ม.6/1 26. นางสาวนาดา  สุวรรณมณี ม.6/2 
4. นายนนทนันท์  จินตเมฆา ม.6/1 27. นางสาวมูณา  หะยีอีแต ม.6/2 
5. นายนรวิชญ์  กันตวิชญ์วงศ์ ม.6/1 28. นางสาวอัสรา   สาเก ม.6/2 
6. นางสาวกัณฐิกา  ทศานนท์ ม.6/1 29. นางสาวฮุสนา  เหมนะ ม.6/2 
7. นางสาวจัยดาฮ์  ใบบิเด็น ม.6/1 30. นายกรินทร์  สิกขฤทธิ์ ม.6/3 
8. นางสาวสุพิชฌาย์  ปรีชาหาญ ม.6/1 31. นายธีร์ธนัตถ ์ นิลพันธ ์ ม.6/3 
9. นางสาวปราณปรียา  แก้วประทุม ม.6/1 32. นายภูวินท์  โพธิ์เงิน ม.6/3 
10. นางสาวนภัทร   ทิพกองลาด ม.6/1 33. นายอรรถกานต์   ดาจิ ม.6/3 
11. นางสาวสิรินารถ  หนูสง ม.6/1 34. นายณัฐกรณ์  คลังข้อง ม.6/3 
12. นางสาวณัฐฐาวีรนุช  วีระทวีวิทย์ ม.6/1 35. นายนเรศรินทร์  ธาตรีนรานนท์ ม.6/3 
13. นางสาวทิพปภา  เจนกุลประสูตร ม.6/1 36. นายปณชัย  วณิชพัฒนะเศรษฐ์ ม.6/3 
14. นางสาวสิรีธร   นวลแก้ว ม.6/1 37. นายอัดดานัน  มรรคาเขต ม.6/3 
15. นายชามิล  ยังปากน้ำ ม.6/2 38. นายอาลีฟ  สะมะลอ ม.6/3 
16. นายนรวิชญ์  มาลีวัด ม.6/2 39. นางสาวยมลพร  จิระรัตน์ ม.6/3 
17. นายชัชภณ  วงศ์อกนิษฐ์ ม.6/2 40. นางสาวฮัซซูน่า  งะสยัง ม.6/3 
18. นายนิติโชติ  กุณนา ม.6/2 41. นางสาวกาญจนา  นิกาเส็ม ม.6/3 
19. นายพงศ์พิสิฏฐ์  บุญทิพย์ ม.6/2 42. นางสาวเครือวัลย์  จันแดง ม.6/3 
20. นางสาวผกาพันธุ์   รังษีสว่าง ม.6/2 43. นางสาวปิยากร  รัตนมูสิก ม.6/3 
21. นางสาวนฤพร  เอียดสงคราม ม.6/2 44. นางสาวพิชามญช์ุ  สุวรรณ ม.6/3 
22. นางสาวอานันตยา  กระจ่างลิขิต ม.6/2 45. นางสาวพิมพ์นิภา  เผือกสม ม.6/3 
23. นางสาวอริสรา  ชอบงาม ม.6/2 46. นางสาวลดา  ลีเมาะ ม.6/3 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. นางสาววรวลัญช์  ง๊ะสมัน ม.6/3 70. นายเฟาซาล  หมื่นสมาน ม.6/5 
48. นางสาวศุภมาส    ชูช่วย ม.6/3 71. นายสกรรจ์  บัวเพขร ม.6/5 
49. นายปานระพี  ปานดำ ม.6/4 72. นายสัณหณัฐ  สำเร ม.6/5 
50. นายพชรพงษ์  ขวัญนิคม ม.6/4 73. นางสาวอมล  ตันติคุปต์ ม.6/5 
51. นายนะอีม  มาลิกุลสลาม ม.6/4 74. นางสาวจิณณพัต  สงสุรินทร์ ม.6/5 
52. นายธารทอง  คงพรหม ม.6/4 75. นางสาวธฤษวรรณ  ล่ิวคุณูปการ ม.6/5 
53. นายธีธัช  ศรีชุมเเสง ม.6/4 76. นางสาวนัสรีน  แดงคง ม.6/5 
54. นายเจียรนัย  บิลหมัด ม.6/4 77. นางสาวเมธาวด ี สุขหรรษา ม.6/5 
55. นางสาวนุรนาณีย์  บิสนุม ม.6/4 78. นางสาวณัฏฐ์กิฎา  ชายวงศ์ ม.6/5 
56. นางสาวพิณวดี  รัตนกาญจน์ ม.6/4 79. นางสาวทัศนวรรณ  ปุย ม.6/5 
57. นางสาวกมลรัตน์  รัตนะ ม.6/4 80. นางสาวณิชาพัชร์  จิตต์หลัง ม.6/5 
58. นางสาวณัฐสินี  เรืองศิริ ม.6/4 81. นางสาวนัสสวียา  ไชยมล ม.6/5 
59. นางสาวบัณฑิตา  มีเสน ม.6/4 82. นางสาวฟาห์เดีย  ปีแนบาโง ม.6/5 
60. นางสาวณัฐธิดา  หวันสมัน ม.6/4 83. นางสาวอัสนา  สาเก ม.6/5 
61. นางสาวปัณฑิตา  สว่างแจ้ง ม.6/4 84. นางสาวอัสรีมา  หะยีหวัง ม.6/5 
62. นางสาวกุลทรัพย์  ช่วยเสน ม.6/4 85. นางสาวอาดีลา  เจ๊ะและ ม.6/5 
63. นางสาวจริญญา  ใจแปง ม.6/4 86. นายกอฟฟารี่  หมาดท้ิง ม.6/6 
64. นางสาวชญานิศ  วัฒนเกษมสกุล ม.6/4 87. นายซัลมาน  รงค์สมัคร ม.6/6 
65. นางสาวสิรินยา  แซะอาหลำ ม.6/4 88. นายณัฐวุฒิ  ศรีระนำ ม.6/6 
66. นายรัยยาน  หะยีอาแซ ม.6/5 89. นายเวสสาราช  ผาเเก้ว ม.6/6 
67. นายพงศ์อมร   แก้วอุพัย ม.6/5 90. นายปิยะ  ปิอาตู ม.6/6 
68. นายกรวิทย์  กอหลัง ม.6/5 91. นายภัพชยกัณฑ์  ขวัญดี ม.6/6 
69. นายภัทรพล   กุลมาตย์ ม.6/5 92. นายอัลอามีน  ยีดอรอแม ม.6/6 

 

-72- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
93. นางสาวฟิรฮานา   นาคสง่า ม.6/6 100. นางสาวนันท์นภัส  เพชรไชย ม.6/6 
94. นางสาวภูริชญา   เหมะรักษ์ ม.6/6 101. นางสาวบุสริน   เจ๊ะสา ม.6/6 
95. นางสาวโยษิตา  สวนแก้ว ม.6/6 102. นางสาวเปรมประภา   เจิมขวัญ ม.6/6 
96. นางสาวนนทญา  เพชรคง ม.6/6 103. นางสาวฟัยรูซ  จันทร์สนิท ม.6/6 
97. นางสาวศศิวิมล  ชมเชย ม.6/6 104. นางสาวริสกี  ดำกระบี่ ม.6/6 
98. นางสาวชนิกานต์  แหละยูหีม ม.6/6 105. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณโกศัย ม.6/6 
99. นางสาวณิชกานต์  นิลหัสรังษี ม.6/6 

 

                                                                                                                                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-73- 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายจิรวัฒน์ สุภามาลา ม.1/1 24. เด็กหญิงอัยมี่ย์ บินสอาด ม.1/1 
2. เด็กชายธฤต ด่อล๊ะ ม.1/1 25. เด็กชายซูใบด้ี หัสนีย์ ม.1/2 
3. เด็กชายนฤเบศ นันตา ม.1/1 26. เด็กชายธนศานต์ิ รักราวี ม.1/2 
4. เด็กชายภาคภูมิ สุวรรณโณ ม.1/1 27. เด็กชายธีวสุ วีระไพบูลย์ ม.1/2 
5. เด็กชายอธิกิตต์ิ หลีเส็น ม.1/1 28. เด็กชายนภพิรุฬห์ แววแสนรัตน์ ม.1/2 
6. เด็กชายอภิวิชญ์ มูนีกุล ม.1/1 29. เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์ แซ่ฮ่อ ม.1/2 
7. เด็กชายอัฟฟาน แก้วดำ ม.1/1 30. เด็กชายมัชอาริน รอดเข็ม ม.1/2 
8. เด็กหญิงกนกวรรณ ชุมเกื้อ ม.1/1 31. เด็กชายศักดิ์วุฒ ิกุลวงษ์มาณะโส ม.1/2 
9. เด็กหญิงกานต์สิมา ดำเต๊ะ ม.1/1 32. เด็กชายสิรธีร์ แซ่ฮั่น ม.1/2 
10. เด็กหญิงกุลปริยา หนูละออง ม.1/1 33. เด็กชายอติวัชช์ หยีมะเหรบ ม.1/2 
11. เด็กหญิงขวัญจิรา เจริญวงศ์ ม.1/1 34. เด็กหญิงกัญญว์รา ใบบิเด็น ม.1/2 
12. เด็กหญิงณัฐชยา ก้องเอกภพ ม.1/1 35. เด็กหญิงซันฟานี อัสนีย ์ ม.1/2 
13. เด็กหญิงณัฐณิชา แช่มช้อย ม.1/1 36. เด็กหญิงฐิติชญาน์ หน่อทอง ม.1/2 
14. เด็กหญิงธณัญญา ปาระม ี ม.1/1 37. เด็กหญิงณกมล ศิริเสถียร ม.1/2 
15. เด็กหญิงธัญชนก เอี่ยมสอาด ม.1/1 38. เด็กหญิงนันท์นลิน สมาแอ ม.1/2 
16. เด็กหญิงนัสมี สาดีน ม.1/1 39. เด็กหญิงนูรีน โต๊ะมอง ม.1/2 
17. เด็กหญิงปรายฟ้า เต็งสุวรรณรังสี ม.1/1 40. เด็กหญิงพนิตพิมพ์ สิริโชคชัยกุล ม.1/2 
18. เด็กหญิงพิชญาภา เมฆยงค์ ม.1/1 41. เด็กหญิงเพ็ญจมาศ เรืองถาวรพันธ ์ ม.1/2 
19. เด็กหญิงภัทร์นรินท์ ทองคำชู ม.1/1 42. เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์ จันทร์สว่าง ม.1/2 
20. เด็กหญิงรมิตา เลิศอริยะพงษ์กุล ม.1/1 43. เด็กหญิงภิญญาภัส แดงเอียด ม.1/2 
21. เด็กหญิงศศิวิมล แซ่ลู่ ม.1/1 44. เด็กหญิงรติยากรณ์ จันทร์สุวรรณ ม.1/2 
22. เด็กหญิงสลิลลา เสียมไหม ม.1/1 45. เด็กหญิงสิตาภา บุญมี ม.1/2 
23. เด็กหญิงสุประวีณ์ จิตรนุ่ม ม.1/1 46. เด็กหญิงเสาวลักษ์ ลีลาวทัญญู ม.1/2 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. เด็กหญิงอัลมีร่า ศรีปุตรา ณ ยะลา ม.1/2 71. เด็กชายกัญจน์ ปรางสุวรรณ ม.1/4 
48. เด็กหญิงแอรินญา หาญสงคราม ม.1/2 72. เด็กชายจิรายุ โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ ม.1/4 
49. เด็กชายชนินทร หนูเนตร ม.1/3 73. เด็กชายชยพล เข็มทอง ม.1/4 
50. เด็กชายโชติพงศ์ จันทร์เพชร ม.1/3 74. เด็กชายดานิช ปาทาน ม.1/4 
51. เด็กชายเตชัส ชุมนุมมณี ม.1/3 75. เด็กชายเตชินท์ สำเร ม.1/4 
52. เด็กชายนอีม กองบก ม.1/3 76. เด็กชายธัชธรรม ทองบาง ม.1/4 
53. เด็กชายนาซิม รอเกตุ ม.1/3 77. เด็กชายนาซีส เจะแว ม.1/4 
54. เด็กชายภูษิตธร หลีหาด ม.1/3 78. เด็กชายอดิล อามีเราะ ม.1/4 
55. เด็กชายวันอาทิตจวา นาแว ม.1/3 79. เด็กชายอัซฟัร ปาวัล ม.1/4 
56. เด็กชายวินอาร์ม ถิ่นกาแบง ม.1/3 80. เด็กชายอิทธิพัทธ์ สันมาแอ ม.1/4 
57. เด็กหญิงกนกวรรณ เกตแก้ว ม.1/3 81. เด็กหญิงกมลชนก ยอดแก้ว ม.1/4 
58. เด็กหญิงขวัญฤดี กิตติวราภรณ์ ม.1/3 82. เด็กหญิงกฤตยา แซ่อึ้ง ม.1/4 
59. เด็กหญิงชญานัน มาลัยสนั่น ม.1/3 83. เด็กหญิงชญานิศ อินปลอด ม.1/4 
60. เด็กหญิงณดา นาคสง่า ม.1/3 84. เด็กหญิงโชติกา พิชัยรัตน์ ม.1/4 
61. เด็กหญิงณัฏฐชา นาคสง่า ม.1/3 85. เด็กหญิงซีมียา ผลเงาะ ม.1/4 
62. เด็กหญิงนันท์นภัส รัตนบุร ี ม.1/3 86. เด็กหญิงซุลฟา บูดาหา ม.1/4 
63. เด็กหญิงนาเดียร์ ชุมศรี ม.1/3 87. เด็กหญิงณัฐณิชา เจ๊ะมะ ม.1/4 
64. เด็กหญิงนูรญีา แดหวัน ม.1/3 88. เด็กหญิงณัฐมน จอมแก้ว ม.1/4 
65. เด็กหญิงปัณณพร อังสุภานิช ม.1/3 89. เด็กหญิงณัฐวศา ชูอ่อน ม.1/4 
66. เด็กหญิงวรรณกานต์ จันทคาม ม.1/3 90. เด็กหญิงนูรฮูดา มาลินี ม.1/4 
67. เด็กหญิงสาริศา สมันตรัฐ ม.1/3 91. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เอี่ยมสะอาด ม.1/4 
68. เด็กหญิงสุทัตตา พรหมสุทธิ์ ม.1/3 92. เด็กหญิงอาฟาริน ขาวเชาะ ม.1/4 
69. เด็กหญิงอัยรดา แหล่ทองคำ ม.1/3 93. เด็กหญิงฮุสนา เส็นหมาน ม.1/4 
70. เด็กหญิงอาวาตีฟ อิสลามกุล ม.1/3    

-75- 



 

 

 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายกฤฏิ ์ อาจอนงค์ ม.2/1 24. เด็กชายฟัยซาล  หะยีอาแว ม.2/2 
2. เด็กชายกิตติภูมิ  ทองอ่อน ม.2/1 25. เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขสะปาน ม.2/2 
3. เด็กชายจิตรภณ  แสงสุวรรณ ม.2/1 26. เด็กชายมูฮัมหมัดฟาดิล  สามัญ ม.2/2 
4. เด็กชายจิรพงศ์  ประยูรวงศ์ ม.2/1 27. เด็กชายสัลน์ษณ  เมฆตรง ม.2/2 
5. เด็กชายดานิช  ไชยทวีวงศ์ ม.2/1 28. เด็กชายอันวาซ  หะยีเยะ ม.2/2 
6. เด็กชายทวีศักดิ ์ เศวตพาณิชย์ ม.2/1 29. เด็กหญิงธัญครัตน์  วงศ์อิสริยานนท์ ม.2/2 
7. เด็กชายพีรกานต์  ชอบจิต ม.2/1 30. เด็กหญิงนัจญวา  ติงหวัง ม.2/2 
8. เด็กชายรณัสถ์ชัย  วงศ์อนันต์ ม.2/1 31. เด็กหญิงประกายดาว  กล่ินทอง ม.2/2 
9. เด็กชายฮากิฟ  หมาดสกุล ม.2/1 32. เด็กหญิงปาลิตา  หวันประรัตน ์ ม.2/2 
10. เด็กหญิงเกศษิญา  สุทธิพัฒน์อนันต์ ม.2/1 33. เด็กหญิงแพรวา  มั่นคง ม.2/2 
11. เด็กหญิงจรรยพร  แสงแก้ว ม.2/1 34. เด็กหญิงฟาราส  สุหลง ม.2/2 
12. เด็กหญิงชญานิศ  สำนักพงศ์ ม.2/1 35. เด็กหญิงภัททิยา  อารุมาณี ม.2/2 
13. เด็กหญิงญาณิดา  ยานยา ม.2/1 36. เด็กหญิงศิริณัญญา  หมานยวง ม.2/2 
14. เด็กหญิงณัชชา  สังข์สวัสด์ิ ม.2/1 37. เด็กหญิงอาฟาร่า  นิยมเดชา ม.2/2 
15. เด็กหญิงดามิยาอ์  ศรีตุลาการ ม.2/1 38. เด็กหญิงอูบัยดิลละห์  วาอายีตา ม.2/2 
16. เด็กหญิงลลิดา  อ่องรุ่งเรือง ม.2/1 39. เด็กชายเจนภพ  แก้วหล้า ม.2/3 
17. เด็กหญิงษิญดา  สิษฐ์ธนชา ม.2/1 40. เด็กชายชาณัณบูกิตต์  ไชยกุล ม.2/3 
18. เด็กชายกฤตภาส  พัฒนจินดา ม.2/2 41. เด็กชายญาณเทพ  ณ ถลาง ม.2/3 
19. เด็กชายณชภัสกร  หนูยวญ ม.2/2 42. เด็กชายณัฐภัทร  ลำพรหมสุข ม.2/3 
20. เด็กชายตอวูซ  เปรมใจ ม.2/2 43. เด็กชายตนุภัทร  ชนะสุวรรณ ม.2/3 
21. เด็กชายธฤต  มีบุญลาภ ม.2/2 44. เด็กชายปภังกร  เพชรดำ ม.2/3 
22. เด็กชายปณชัย  ทองบุญเรือง ม.2/2 45. เด็กชายวรัญชัช  แซ่ตัน ม.2/3 
23. เด็กชายพรรษวัฏ  ผลบุญ ม.2/2 46. เด็กชายวุฒิกร  เดชณรงค์ ม.2/3 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. เด็กชายสุขสันต์  จงรักวารี ม.2/3 64. เด็กชายจีฮาน  หลังยาหน่าย ม.2/4 
48. เด็กชายอนุภาพ  มะรอเซะ ม.2/3 65. เด็กชายธีรวรรธน์  เทพาสิต ม.2/4 
49. เด็กหญิงกานต์สินี  สาธิตอภิบาลวงศ์ ม.2/3 66. เด็กชายนันทิพัฒน์  แก้วพวงค์ ม.2/4 
50. เด็กหญิงชัมซาย์  เส็นเด ม.2/3 67. เด็กชายภูริภัทร  อุบลรัตน์ ม.2/4 
51. เด็กหญิงซัลวานี  มาเส ม.2/3 68. เด็กชายระพีพงศ์  เพชรสังข์ ม.2/4 
52. เด็กหญิงซูเรีย  หวันสู ม.2/3 69. เด็กชายรัชพล  หวันเก ม.2/4 
53. เด็กหญิงโซเฟีย  เซ็งกะชร ี ม.2/3 70. เด็กชายวันอันวา  หวันกะมา ม.2/4 
54. เด็กหญิงญัลวา  กิตติชัย ม.2/3 71. เด็กหญิงกัญจนพร  สงนวล ม.2/4 
55. เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญมา ม.2/3 72. เด็กหญิงกุศลิน  นาคสง่า ม.2/4 
56. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มานะกล้า ม.2/3 72. เด็กหญิงขวัญชนก  จันเขียว ม.2/4 
57. เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชรประดับ ม.2/3 74. เด็กหญิงขวัญชนก  ชอสกุล ม.2/4 
58. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เฮง ม.2/3 75. เด็กหญิงณัฐชยา  นันทกูล ม.2/4 
59. เด็กหญิงสายวรีย์  ชาญวิรวงศ์ ม.2/3 76. เด็กหญิงนันทิตา  น้อยฤทธิ์ ม.2/4 
60. เด็กหญิงสุภาวิตา  แดงน้อย ม.2/3 77. เด็กหญิงนูรีน  ยะโกะ ม.2/4 
61. เด็กหญิงอรณี  จันทร์ดำ ม.2/3 78. เด็กหญิงพรรณภัทรสร  ช่วงหาราช ม.2/4 
62. เด็กชายกิตติคุณ  มาสุข ม.2/4 79. เด็กหญิงพุธิตา  แซ่จ่ึง ม.2/4 
63. เด็กชายจีรพัฒน์  สายจันทร์ ม.2/4 80. เด็กหญิงอณัญชญาณ์  หวันสู ม.2/4 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายคุณานนต์  หนูสอน ม.3/1 24. เด็กชายนิสุลัยมาน สิเดะ ม.3/2 
2. เด็กชายจารุพัฒน์  ยูฮันเงาะ ม.3/1 25. เด็กชายปกป้อง วรรณรัตน์ ม.3/2 
3. เด็กชายชนพัฒน์  จันทรจักษุ ม.3/1 26. เด็กชายปุญญพัฒน์ ไพบูลย์ ม.3/2 
4. เด็กชายณัฐพัฒน์  แก้วมณี ม.3/1 27. เด็กชายพรรษชล วิเศษสิงห์ ม.3/2 
5. เด็กชายธัญยธรณ์  พรหมสุวรรณ์ ม.3/1 28. เด็กชายวิชชานนท์ หมีทอง ม.3/2 
6. เด็กชายนฤชาติ  สุภามาลา ม.3/1 29. เด็กชายสิทธิศักดิ์ ขู่ซุ่ยหลี ม.3/2 
7. เด็กชายนัศรุน  มงคลเจริญ ม.3/1 30. เด็กชายสุริยา แซ่ห้าว ม.3/2 
8. เด็กชายปรมัตถ ์ ปรีชาวุฒิเดช ม.3/1 31. เด็กชายหัสดิน มูซอ ม.3/2 
9. เด็กชายภูธเนศ  อาหลี ม.3/1 32. เด็กชายอินทัช วารีคาม ม.3/2 
10. เด็กชายภูริ  เชาว์พัฒน์พูนผล ม.3/1 33. เด็กหญิงกนกพิชญ์ สัจกุล ม.3/2 
11. เด็กชายรัชชานนท์  อดิศักดิ์ภิรมย์ ม.3/1 34. เด็กหญิงจินดาภา แซ่เจน ม.3/2 
12. เด็กชายอภิรักษ์  สันนก ม.3/1 35. เด็กหญิงซาลาเบีย พืชผล ม.3/2 
13. เด็กหญิงกนิษฐา  สุวรรณโน ม.3/1 36. เด็กหญิงเมธาวี สมัญ ม.3/2 
14. เด็กหญิงชนิกานต์  นนธ ิ ม.3/1 37. เด็กหญิงวรัชยา สันมาแอ ม.3/2 
15. เด็กหญิงซัลมา  มู่เก็ม ม.3/1 38. เด็กหญิงอัญชสา คงมัยลิก ม.3/2 
16. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยรานี ม.3/1 39. เด็กชายคณาธิป  พูลสวัสด์ิ ม.3/3 
17. เด็กหญิงธัญพิมล  แก้วกูล ม.3/1 40. เด็กชายชินชย  ฤทธิชัย ม.3/3 
18. เด็กหญิงพิมพกานต์  ไชยมะโณ ม.3/1 41. เด็กชายณัฏฐ์  ภคพงศ์พันธุ์ ม.3/3 
19. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุวรรณรัตน์ ม.3/1 42. เด็กชายดนัยเทพ  แซ่ตั้ง ม.3/3 
20. เด็กหญิงศลิษา  หนูสวัสด์ิ ม.3/1 43. เด็กชายเดชาธร  มานะจิตต์ ม.3/3 
21. เด็กหญิงอาร์ดา  หัสมา ม.3/1 44. เด็กชายนวพล  เอ็มดู ม.3/3 
22. เด็กชายคุณากร จันทร์เมือง ม.3/2 45. เด็กชายภาณุพงศ์  ยาหยาหมัน ม.3/3 
23. เด็กชายณัฐพล แสงสายฟ้า ม.3/2 46. เด็กชายภูริภัทร  โสสนุ้ย ม.3/3 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. เด็กชายรอฟัยรุซ  ราคุ ม.3/3 64. เด็กชายขัตติพงศ์  จันทวงศ์ ม.3/4 
48. เด็กชายสุกนต์ธี  วงศ์นนทวัชร์ ม.3/3 65. เด็กชายธีทัต  อุษามาลย์เวท ม.3/4 

49. เด็กชายอัฟฮัม  วุฒิโรจนธาดา ม.3/3 66. เด็กชายธีร์ธวัช  ปิยประเสริฐศรี ม.3/4 
50. เด็กหญิงกัญญรัตน์  เสนา ม.3/3 67. เด็กชายธีรัตม์  ปานยิ่ง ม.3/4 
51. เด็กหญิงชฎาพร  มณีราช ม.3/3 68. เด็กชายปรมัตถ ์ ระเมาะ ม.3/4 
52. เด็กหญิงตติยา  ชำนาญ ม.3/3 69. เด็กชายภูวณัฏฐ์  บุราญรมย์ ม.3/4 
53. เด็กหญิงเบญญาภา  บือนา ม.3/3 70. เด็กชายเมธิส  เจริญฤทธิ์ ม.3/4 
54. เด็กหญิงพัชร์ณัฏฐ์  จุลกศิลป์ ม.3/3 71. เด็กชายวิชพล  ปองอนุสรณ์ ม.3/4 
55. เด็กหญิงเพชรดาว  สัญญา ม.3/3 72. เด็กชายศุภณัฐ  กลัดทอง ม.3/4 
56. เด็กหญิงศิรดา  ตรุระจิตต์ ม.3/3 73. เด็กชายอาร์ชวัส  พวงดอกไม้ ม.3/4 
57. เด็กหญิงหัทยา  ดีพาส ม.3/3 74. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เหมหมุน ม.3/4 
58. เด็กหญิงอนันตญา  มินชะ ม.3/3 75. เด็กหญิงพิชชาภา  ดิษฐพงศ์ภักดี ม.3/4 
59. เด็กหญิงอมลิน  ดำรงวีระวิทย ์ ม.3/3 76. เด็กหญิงศศิกานต์  สายัญ ม.3/4 
60. เด็กหญิงอัลเดียร์น่า  ชูแก้ว ม.3/3 77. เด็กหญิงศุภานันท์  สังข์ช่วย ม.3/4 
61. เด็กหญิงฮัซซนู่า  เกปัน ม.3/3 78. เด็กหญิงสุนิศา  มะลี ม.3/4 
62. เด็กชายกิตตินันท์  ไฉนวงศ์ ม.3/4 79. เด็กหญิงเหมือนธาร  เอี้ยวซิโป ม.3/4 
63. เด็กชายกิตติภณ  เจะสา ม.3/4 80. เด็กหญิงอัลนิสรีน  สวาหลัง ม.3/4 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
 1. นายจอมทัพ จีนลิบ ม.4/1 24. นายกาดัตฟีร์ เซ็งกะชร ี ม.4/2 
2. นายซาฮิล  มรราคาเขต ม.4/1 25. นายเทวัญ ทองร้อยช่ัง ม.4/2 
3. นายณฐพร จันทร์นวล ม.4/1 26. นายนาวาวี ปันจอร์ ม.4/2 
4. นายพันธกานต์ รงค์รัตน ์ ม.4/1 27. นายปวีณ วณิชพัฒนะเศรษฐ์  ม.4/2 
5. นายเมธัส บุญแช่มพร ม.4/1 28. นายพชร เอ้งฉ้วน ม.4/2 
6. นายรัฐนนท์ จันทร์แดง ม.4/1 29. นายพิสิษฐ์ ชาวสวน ม.4/2 
7. นายฮาฟิซ สาริปา ม.4/1 30. นายภัทรธร ปันดีกา ม.4/2 
8. นายนิชาบิลล์ ชุมประเวศ ม.4/1 31. นายอนุพงศ์ รองยาง ม.4/2 
9. นายศุภกฤต อังศุภาพงศ์ ม.4/1 32. นางสาวกฤษวรรณ บุญธรรม ม.4/2 
10. นายฟาอีซัน หะยีมะสาและ ม.4/1 33. นางสาวกวินธิดา พิริยศิลป์ ม.4/2 
11. นายสิทธิพล เเซ่หลิน ม.4/1 34. นางสาวณภัทร ฮ่อสกุล ม.4/2 
12. นายนิฟุรกร นิและ ม.4/1 35. นางสาวนวลิน แยบคาย ม.4/2 
13. นางสาวเจนนาฮ์ ใบบิเด็น ม.4/1 36. นางสาวอารียา เนียมไหม ม.4/2 
14. นางสาวพิมพ์ญาณิศ สุดวิไล ม.4/1 37. นางสาวกัญญาณัฐ ก่อประเสริฐ ม.4/2 
15. นางสาวปุญญิศา รูปโฉม ม.4/1 38. นางสาวชาริณี มาหามะ ม.4/2 
16. นางสาวซาเรีย สะรี ม.4/1 39. นางสาวตัญติญา ศรีสุวรรณ์ ม.4/2 
17. นางสาวภัทรธิดา หาดหาย ม.4/1 40. นางสาวนัศรีญา ใจสมุทร ม.4/2 
18. นางสาวอะนิส เจ๊ะและ ม.4/1 41. นางสาวนิกข์ปวีณ์ ทองบาง ม.4/2 
19. นางสาวซัลวา กาดีโลน ม.4/1 42. นางสาวอัจจิตา สาล่าห์ ม.4/2 
20. นางสาวนูเรีย ยูโซะ ม.4/1 43. นางสาวอารเวียร์ และเจริญ ม.4/2 
21. นางสาวพัณณิตา ทองมาก ม.4/1 44. นางสาวฮาเดียร์ มะเดหมะ ม.4/2 
22. นางสาวสิริขวัญ เบญจวัฒนสวัสด์ิ ม.4/1 45. นายอัสมาฮาน สัญญา ม.4/3 
23. นายฟารูก อาแว ม.4/2 46. นายณัฏฐชัย แจ่มขุนทด ม.4/3 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. นายธนวัฒน์ ชะนะมณี ม.4/3 70. นายฐิติพงศ์ ลีลาจิรวัฒน์ ม.4/4 
48. นายปัณณธร หนูสวัสด์ิ ม.4/3 71. นายธีธัช พรมแก้ว ม.4/4 
49. นายฟัยรุซ หะยีอาแว ม.4/3 72. นายธีรเมธ ฐิติชวลิตกุล ม.4/4 
50. นายศิรชัช ไกรคุ้ม ม.4/3 73. นายมุทธากร หวันสู ม.4/4 
51. นายอธิภัทร จิราภารัญชน์ ม.4/3 74. นายยามิน โอกฤษ ม.4/4 
52. นางสาวณิชนันทน์ แสงศรี ม.4/3 75. นางสาวพรนัชชา สุภาพบุรุษ ม.4/4 
53. นางสาวมาตา งะสมัน ม.4/3 76. นางสาวราวีนา มรรคาเขต ม.4/4 
54. นางสาววธูสิริ เจริญกิจ ม.4/3 77. นางสาวศุภิสรา ขวัญชุม ม.4/4 
55. นางสาวกฤตพร พงษ์พานิชย์ ม.4/3 78. นางสาวณพิชญา  พิริยะเพียรพันธ ์ ม.4/4 
56. นางสาวญาดา มาเพ็ง ม.4/3 79. นางสาวนภสร ชูช่วย ม.4/4 
57. นางสาวธนัญญา ปะดุกา ม.4/3 80. นางสาวนูรมุซิลลา หลีเส็น ม.4/4 
58. นางสาวนัจวาญ์ มะสง ม.4/3 81. นางสาวณัฐรินา จิเหม ม.4/4 
59. นางสาวนัสรีน สุนทรรัตน์ ม.4/3 82. นางสาวทรรศนีย์  หวังโชคผดุง ม.4/4 
60. นางสาววชิรญาณ์ดา ศุภสารสาทร ม.4/3 83. นางสาวนภัทรทสร ณ พัทลุง ม.4/4 
61. นางสาวศิรประภา จานทอง ม.4/3 84. นางสาวนัซนนี สะมะแอ ม.4/4 
62. นางสาวสุพิชญา จีระวรศาวงศ์ ม.4/3 85. นายอานนท์ พูนสิน ม.4/5 
63. นางสาวอนิสา ดือราเเม ม.4/3 86. นายปณิธิ ปรีชาวุฒิเดช ม.4/5 
64. นายกันตพงศ์ ส้มเกิด ม.4/4 87. นายธฤตวัน ธัญธาดาพันธ ์ ม.4/5 
65. นายพาโชค เขจรรักษ์ ม.4/4 88. นายภูตะวัน ขจีรัมย์ ม.4/5 
66. นายพิทักษ์ ทุนเกิด ม.4/4 89. นายอานัส บินเสะ ม.4/5 
67. นายอิซวาน ยุโซะ ม.4/4 90. นายฮาสันฮัดสรี ขุนนา ม.4/5 
68. นายอุกฤษฏ์  แดงแต้ ม.4/4 91. นางสาวญาณิศา อังสุธรรม ม.4/5 
69. นายโนอาร์ มะหะหมัด ม.4/4 92. นางสาวอามาลีนา อุสมา ม.4/5 

 

-81- 



 

 

 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
93. นางสาวอัลวานี  แมะอูมา ม.4/5 109. นายอรรถกมล นาคสง่า ม.4/6 
94. นางสาวจิณณพัต ชูสิทธิ์ ม.4/5 110. นายฮานีฟ วัฒนะ ม.4/6 
95. นางสาวชนัญชิดา ถิระผจญ ม.4/5 111. นางสาวนาตาลี สองเมือง ม.4/6 
96. นางสาวต่วนอิมตินาน คาเว็ง ม.4/5 112. นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีบริรักษ์ ม.4/6 
97. นางสาวนภกุล ปริเปรมกุล ม.4/5 113. นางสาวกิรติกานต์ รัตนสันต์ ม.4/6 
98. นางสาวศศินา ชำนิธุระการ ม.4/5 114. นางสาวจิราพร  แดหวามาลัย ม.4/6 
99. นางสาวศิริประภา ศรีสองคอน ม.4/5 115. นางสาวซาซาน่า ยอดรัก ม.4/6 
100. นางสาวอรทัย วุ่นดี ม.4/5 116. นางสาวนิมุสลีมะฮ์ หะยีนาแว ม.4/6 
101. นางสาวอัสมี หยาหลี ม.4/5 117. นางสาวพรชิตา ชอบงาม ม.4/6 
102. นางสาวอามานี่ หมันล๊ะ ม.4/5 118. นางสาวพรรณวดี แก้วการ  ม.4/6 
103. นายสิริกร อิสสระ ม.4/6 119. นางสาวพัณณ์ชิตา บาโง้ย ม.4/6 
104. นายฐปนวัฒน์ ทองจันทร ์ ม.4/6 120. นางสาวฟิรฮาน ยูโซะ ม.4/6 
105. นายณัฐชพล คงทน ม.4/6 121. นางสาวมุนิซ เจ๊ะกอ ม.4/6 
106. นายกวิน โรจนเสาวภาคย์ ม.4/6 122. นางสาวลลิดา แสงเหมือน ม.4/6 
107. นายวันอาดิล แวอาแซ ม.4/6 123. นางสาวอัญชิยฎา เท่งวา ม.4/6 
108. นายอภิราชย์ มะหัปผลา ม.4/6 124. นางสาวอัสรินดา สูเด็น ม.4/6 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นายอธิคม  เวชโช ม.5/1 24. นายชาริส  ยาฮังเกียคาน ม.5/2 
2. นายอานัส  สุยี ม.5/1 25. นายธีรภัทร์  แซ่ลู่ ม.5/2 
3. นายไตรภพ  พงษ์พานิช ม.5/1 26. นายนะอีม  ดาโอะ ม.5/2 
4. นายวรภพ  พงษ์พานิช ม.5/1 27. นายศิวกร  วรรคย์ทัญญู ม.5/2 
5. นายปัญญพฒัน์  อังสุภานิช ม.5/1 28. นางสาวพัชชา  บุญช่วย ม.5/2 
6. นายณัฐพงษ์  นุ่นมี ม.5/1 29. นางสาวจตุรพร   เช้ือวงศ์ ม.5/2 
7. นายตะวันฉาย  สุรภี ม.5/1 30. นางสาวบัซลา  เกปัน ม.5/2 
8. นายธนกร  แสงจันทร์ ม.5/1 31. นางสาวกัลยกร  พิชัยรัตน์ ม.5/2 
9. นายธนพล  ยาบา ม.5/1 32. นางสาวเกวลิน  โต๊ะดำ ม.5/2 
10. นายรุสลี  หลีมานัน ม.5/1 33. นางสาวรุ่งกานต์  สงเสน ม.5/2 
11. นายอารีเฟน  รังสรรค์ ม.5/1 34. นางสาวกรวินท์  ภูมิรัตน์พงศ์ ม.5/2 
12. นางสาวกมลชนก  หนูละออง ม.5/1 35. นางสาวฐิติพร   แรกจำนงค์ ม.5/2 
13. นางสาวโซฮารา  มะหะหมัด ม.5/1 36. นางสาวณดา  เจะมะ ม.5/2 
14. นางสาวนัซนนี  นุ้ยไฉน ม.5/1 37. นางสาวธิญาดา  เศียรอุ่น ม.5/2 
15. นางสาวนลินี  นนธ ิ ม.5/1 38. นางสาวนันทิวา   ทองฉิม ม.5/2 
16. นางสาวแพรวา  รอดสมบูรณ์ ม.5/1 39. นางสาวบัณฑิตา  อินต๊ะใจ ม.5/2 
17. นางสาวขวัญหทัย  ณ น่าน ม.5/1 40. นางสาวปาริฉัตร  เจะแมะเหาะ ม.5/2 
18. นางสาวนัจญมา  เกษา ม.5/1 41. นายณัฐวุฒิ  สงคง ม.5/3 
19. นางสาวกัญญาภัค  นราธนากร ม.5/1 42. นายกรวิชญ์  ดวงตา ม.5/3 
20. นางสาวซันวานี   หลังยาหน่าย ม.5/1 43. นายทิวัตถ์   หลงแก้ว ม.5/3 
21. นางสาวติญานา  เตาวะโต ม.5/1 44. นายธนัช  เตชะอัครมงคล ม.5/3 
22. นายรุจินพ  ปักครึก ม.5/2 45. นายธีรโชติ  รังสฤษฏ์วีระโชติ ม.5/3 
23. นายชญานนท์  ดีพาส ม.5/2 46. นายน็อตฟาซิน  ศรีริภาพ ม.5/3 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. นายอนัญลักษณ์  สุขเสนา ม.5/3 70. นางสาวมุกอันดา  เจริญขวัญ ม.5/4 
48. นางสาวเซลีนท์  องสารา ม.5/3 71. นางสาววันนาซนนี  พานิช ม.5/4 
49. นางสาวบิลกีส  มาราสา ม.5/3 72. นางสาวนวพร  แซ่ห้าว ม.5/4 
50. นางสาวสิริวิภา  สวัสดีรักษา ม.5/3 73. นางสาวณัฏฐณิชา  มณีแจ่มใส ม.5/4 
51. นางสาวมนัสชนก  ธรรมชาติ ม.5/3 74. นางสาวปัณฑารีย์  โชติพันธ์ ม.5/4 
52. นางสาวศศิมา  ศิริมาศ ม.5/3 75. นางสาวกฤตพร  พรหมชาติ ม.5/4 
53. นางสาวสุชานรี  ชมเชย ม.5/3 76. นายนพณัช  เเก้วห่อทอง ม.5/5 
54. นางสาวนูรไรมี  หลังเกตุ ม.5/3 77. นายกฤษฏิ ์ ช่วงหาราช ม.5/5 
55. นางสาวกังสดาล  ศรีสุวรรณ ม.5/3 78. นายอภิสิทธิ์   เย็นจิต ม.5/5 
56. นางสาวจัสมิน   มะลี ม.5/3 79. นายซาบิต  วารีรัตน์ ม.5/5 
57. นางสาวซัลมา  วามะ ม.5/3 80. นายปุณณกัณฐ์  หนูน้อย ม.5/5 
58. นางสาวธนพร  เรืองสิริวนา ม.5/3 81. นายยศธร  วงษ์คลัง ม.5/5 
59. นางสาวปิ่นจรัส  รุ่งโรจน์กำเนิด ม.5/3 82. นายวสวัตต์ิ  จุนณศักดิ์ศรี ม.5/5 
60. นางสาวพัทธ์ธีรา  อิสโร ม.5/3 83. นางสาวตัสนีม  ยาชะรัด ม.5/5 
61. นางสาวมัลลิษา  วรรณรัตน์ ม.5/3 84. นางสาวณิชารีวรรณ   สีสุข ม.5/5 
62. นางสาวรัตติยา  แวหามะ ม.5/3 85. นางสาวอัมมา  สมันเหมือน ม.5/5 
63. นางสาวอิรฟานา  ปะดุกา ม.5/3 86. นางสาวกฤติกา  จิตหลัง ม.5/5 
64. นายรัฐวัชร์  เดชาชัยรัฐพงศ์ ม.5/4 87. นางสาวจุฬารัตน์  รอดเซ็น ม.5/5 
65. นายอัซกัส  กุลโรจนสิริ ม.5/4 88. นางสาวณฐมน  สุระกำแหง ม.5/5 
66. นายกฤตยชญ์   สุกป่าน ม.5/4 89. นางสาวณัฐธยาห์  สัสดี ม.5/5 
67. นายบุญยวีร์  บุตรแก้ว ม.5/4 90. นางสาวนัฏนันท  สุดรักษ์ ม.5/5 
68. นายพิทวัส  เฉิน ม.5/4 91. นางสาวพรกนก  คงพรหม ม.5/5 
69. นางสาวนันทสัณห์  อรุณพันธุ์ ม.5/4 92. นางสาววัลนิลา  วรรณรัตน์ ม.5/5 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
93. นางสาวศุจิกา  แซ่อึ่ง ม.5/5 99. นางสาวปณิชามาส  สุวรรณฤทธิ์ ม.5/6 
94. นายอิรฟาน  ปาทาน ม.5/6 100. นางสาวเมฤดีล  หะมะ ม.5/6 
95. นายฟรูซาน  อีซอ ม.5/6 101. นางสาวรุจิภา  อินทรทอง ม.5/6 
96. นางสาวสุพิชญา  มุสิกพงศ์ ม.5/6 102. นางสาวลภัทรดา  ช่วยชู ม.5/6 
97. นางสาวศิศิรา  สุขแก้ว ม.5/6 103. นางสาววรัทยา  ดุลยาภรณ์ ม.5/6 
98. นางสาวชมพูนุท  อึ้งรักษ์ ม.5/6 104. นางสาวอริสรา   สูเร่ ม.5/6 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นายพัชรพล  เเซ่หลิน ม.6/1 24. นางสาวนดา  โย๊ะหมาด ม.6/2 
2. นายปญวัฒ  จันทรจักษุ ม.6/1 25. นางสาวนะดา  สะตาปอ ม.6/2 
3. นายวงศธร  จรัสวิโรจน์ ม.6/1 26. นางสาวนาดา  สุวรรณมณี ม.6/2 
4. นายนนทนันท์  จินตเมฆา ม.6/1 27. นางสาวมูณา  หะยีอีแต ม.6/2 
5. นายนรวิชญ์  กันตวิชญ์วงศ์ ม.6/1 28. นางสาวอัสรา   สาเก ม.6/2 
6. นางสาวกัณฐิกา  ทศานนท์ ม.6/1 29. นางสาวฮุสนา  เหมนะ ม.6/2 
7. นางสาวจัยดาฮ์  ใบบิเด็น ม.6/1 30. นายกรินทร์  สิกขฤทธิ์ ม.6/3 
8. นางสาวสุพิชฌาย์  ปรีชาหาญ ม.6/1 31. นายธีร์ธนัตถ ์ นิลพันธ ์ ม.6/3 
9. นางสาวปราณปรียา  แก้วประทุม ม.6/1 32. นายภูวินท์  โพธิ์เงิน ม.6/3 
10. นางสาวนภัทร   ทิพกองลาด ม.6/1 33. นายอรรถกานต์   ดาจิ ม.6/3 
11. นางสาวสิรินารถ  หนูสง ม.6/1 34. นายณัฐกรณ์  คลังข้อง ม.6/3 
12. นางสาวณัฐฐาวีรนุช  วีระทวีวิทย์ ม.6/1 35. นายนเรศรินทร์  ธาตรีนรานนท์ ม.6/3 
13. นางสาวทิพปภา  เจนกุลประสูตร ม.6/1 36. นายปณชัย  วณิชพัฒนะเศรษฐ์ ม.6/3 
14. นางสาวสิรีธร   นวลแก้ว ม.6/1 37. นายอัดดานัน  มรรคาเขต ม.6/3 
15. นายชามิล  ยังปากน้ำ ม.6/2 38. นายอาลีฟ  สะมะลอ ม.6/3 
16. นายนรวิชญ์  มาลีวัด ม.6/2 39. นางสาวยมลพร  จิระรัตน์ ม.6/3 
17. นายชัชภณ  วงศ์อกนิษฐ์ ม.6/2 40. นางสาวฮัซซูน่า  งะสยัง ม.6/3 
18. นายนิติโชติ  กุณนา ม.6/2 41. นางสาวกาญจนา  นิกาเส็ม ม.6/3 
19. นายพงศ์พิสิฏฐ์  บุญทิพย์ ม.6/2 42. นางสาวเครือวัลย์  จันแดง ม.6/3 
20. นางสาวผกาพันธุ์   รังษีสว่าง ม.6/2 43. นางสาวปิยากร  รัตนมูสิก ม.6/3 
21. นางสาวนฤพร  เอียดสงคราม ม.6/2 44. นางสาวพิชามญช์ุ  สุวรรณ ม.6/3 
22. นางสาวอานันตยา  กระจ่างลิขิต ม.6/2 45. นางสาวพิมพ์นิภา  เผือกสม ม.6/3 
23. นางสาวอริสรา  ชอบงาม ม.6/2 46. นางสาวลดา  ลีเมาะ ม.6/3 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
47. นางสาววรวลัญช์  ง๊ะสมัน ม.6/3 70. นายเฟาซาล  หมื่นสมาน ม.6/5 
48. นางสาวศุภมาส    ชูช่วย ม.6/3 71. นายสกรรจ์  บัวเพขร ม.6/5 
49. นายปานระพี  ปานดำ ม.6/4 72. นายสัณหณัฐ  สำเร ม.6/5 
50. นายพชรพงษ์  ขวัญนิคม ม.6/4 73. นางสาวอมล  ตันติคุปต์ ม.6/5 
51. นายนะอีม  มาลิกุลสลาม ม.6/4 74. นางสาวจิณณพัต  สงสุรินทร์ ม.6/5 
52. นายธารทอง  คงพรหม ม.6/4 75. นางสาวธฤษวรรณ  ล่ิวคุณูปการ ม.6/5 
53. นายธีธัช  ศรีชุมเเสง ม.6/4 76. นางสาวนัสรีน  แดงคง ม.6/5 
54. นายเจียรนัย  บิลหมัด ม.6/4 77. นางสาวเมธาวด ี สุขหรรษา ม.6/5 
55. นางสาวนุรนาณีย์  บิสนุม ม.6/4 78. นางสาวณัฏฐ์กิฎา  ชายวงศ์ ม.6/5 
56. นางสาวพิณวดี  รัตนกาญจน์ ม.6/4 79. นางสาวทัศนวรรณ  ปุย ม.6/5 
57. นางสาวกมลรัตน์  รัตนะ ม.6/4 80. นางสาวณิชาพัชร์  จิตต์หลัง ม.6/5 
58. นางสาวณัฐสินี  เรืองศิริ ม.6/4 81. นางสาวนัสสวียา  ไชยมล ม.6/5 
59. นางสาวบัณฑิตา  มีเสน ม.6/4 82. นางสาวฟาห์เดีย  ปีแนบาโง ม.6/5 
60. นางสาวณัฐธิดา  หวันสมัน ม.6/4 83. นางสาวอัสนา  สาเก ม.6/5 
61. นางสาวปัณฑิตา  สว่างแจ้ง ม.6/4 84. นางสาวอัสรีมา  หะยีหวัง ม.6/5 
62. นางสาวกุลทรัพย์  ช่วยเสน ม.6/4 85. นางสาวอาดีลา  เจ๊ะและ ม.6/5 
63. นางสาวจริญญา  ใจแปง ม.6/4 86. นายกอฟฟารี่  หมาดท้ิง ม.6/6 
64. นางสาวชญานิศ  วัฒนเกษมสกุล ม.6/4 87. นายซัลมาน  รงค์สมัคร ม.6/6 
65. นางสาวสิรินยา  แซะอาหลำ ม.6/4 88. นายณัฐวุฒิ  ศรีระนำ ม.6/6 
66. นายรัยยาน  หะยีอาแซ ม.6/5 89. นายเวสสาราช  ผาเเก้ว ม.6/6 
67. นายพงศ์อมร   แก้วอุพัย ม.6/5 90. นายปิยะ  ปิอาตู ม.6/6 
68. นายกรวิทย์  กอหลัง ม.6/5 91. นายภัพชยกัณฑ์  ขวัญดี ม.6/6 
69. นายภัทรพล   กุลมาตย์ ม.6/5 92. นายอัลอามีน  ยีดอรอแม ม.6/6 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
93. นางสาวฟิรฮานา   นาคสง่า ม.6/6 100. นางสาวนันท์นภัส  เพชรไชย ม.6/6 
94. นางสาวภูริชญา   เหมะรักษ์ ม.6/6 101. นางสาวบุสริน   เจ๊ะสา ม.6/6 
95. นางสาวโยษิตา  สวนแก้ว ม.6/6 102. นางสาวเปรมประภา   เจิมขวัญ ม.6/6 
96. นางสาวนนทญา  เพชรคง ม.6/6 103. นางสาวฟัยรูซ  จันทร์สนิท ม.6/6 
97. นางสาวศศิวิมล  ชมเชย ม.6/6 104. นางสาวริสกี  ดำกระบี่ ม.6/6 
98. นางสาวชนิกานต์  แหละยูหีม ม.6/6 105. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณโกศัย ม.6/6 
99. นางสาวณิชกานต์  นิลหัสรังษี ม.6/6 
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             โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษด้านกีฬา(แบดมินตัน) 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุมเกื้อ ม.1/1 15. เด็กหญิงแพรวา  มั่นคง ม.2/2 
2. เด็กชายกิตติกวิน ดำรงกูล ม.1/3 16. เด็กหญิงภัททิยา  อารุมาณี ม.2/2 
3. เด็กชายจิตรภณ  แสงสุวรรณ ม.2/1 17. เด็กหญิงศิริณัญญา  หมานยวง ม.2/2 
4. เด็กชายบาซิล  หวังกุหลำ ม.2/1 18. เด็กหญิงอาฟาร่า  นิยมเดชา ม.2/2 
5. เด็กชายกฤตภาส  พัฒนจินดา ม.2/2 19. เด็กหญิงอูบัยดิลละห์  วาอายีตา ม.2/2 
6. เด็กชายณชภัสกร  หนูยวญ ม.2/2 20. เด็กหญิงประกายดาว  กลิ่นทอง ม.2/2 
7. เด็กชายธฤต  มีบุญลาภ ม.2/2 21. เด็กชายจีรพัฒน์  สายจันทร์ ม.2/4 
8. เด็กชายปณชัย  ทองบุญเรือง ม.2/2 22. เด็กหญิงขวัญชนก  ชอสกุล ม.2/4 
9. เด็กชายพรรษวัฏ  ผลบุญ ม.2/2 23. เด็กหญิงพชดาภา  บุญช่วย ม.3/1 
10. เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขสะปาน ม.2/2 24. นายธนวัฒน์ ฉายศิริวัฒนา ม.4/3 
11. เด็กชายสัลน์ษณ  เมฆตรง ม.2/2 25. นายธนัช  เตชะอัครมงคล ม.5/3 
12. เด็กหญิงนัจญวา  ติงหวัง ม.2/2 26. นายวัชริศ  คงเรือง ม.5/4 
13. เด็กหญิงนิติลดา  ขุนจันทร์ ม.2/2 27. นายนิติโชติ  กุณนา ม.6/2 
14. เด็กหญิงพรรษชล  เพ็งแก้ว ม.2/2    

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษด้านกีฬา(ฟุตบอล) 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นายวันอาดิล แวอาแซ ม.4/6 7. นายปุณณกัณฐ์  หนูน้อย ม.5/5 
2. นายณัฐพงษ์  นุ่นมี ม.5/1 8. นายอรรถกานต์   ดาจิ ม.6/3 
3. นายณัฐวุฒิ  สงคง ม.5/3 9. นายธนภูมิ    ไชยสวัสด์ิ ม.6/4 
4. นายทิวัตถ์   หลงแก้ว ม.5/3 10. นายพงศ์อมร   แก้วอุพัย ม.6/5 
5. นายอัซกัส  กุลโรจนสิริ ม.5/4 11. นายซัลมาน  รงค์สมัคร ม.6/6 
6. นายอภิสิทธิ์   เย็นจิต ม.5/5    
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             โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษด้านกีฬา(เทเบิลเทนนิส) 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายมูฮัมหมัดฟาดิล  สามัญ ม.2/2 9. นายกรวิชญ์  ดวงตา ม.5/3 
2. เด็กหญิงปาลิตา  หวันประรัตน ์ ม.2/2 10. นายอนัญลักษณ์  สุขเสนา ม.5/3 
3. เด็กชายจีฮาน  หลังยาหน่าย ม.2/4 11. นางสาวซัลมา  วามะ ม.5/3 
4. เด็กชายสรวิชญ์  พรหมคล้าย ม.2/4 12. นางสาวธนพร  เรืองสิริวนา ม.5/3 
5. เด็กชายพรรษชล วิเศษสิงห์ ม.3/2 13. นางสาวปิ่นจรัส  รุ่งโรจน์กำเนิด ม.5/3 
6. นายสตินันต์   แสงแก้ว ม.5/1 14. นายบุญยวีร์  บุตรแก้ว ม.5/4 
7. นางสาวกรวินท์  ภูมิรัตน์พงศ์ ม.5/2 15. นางสาวเปรมสินี  เปาตะเด ม.5/6 
8. นางสาวบัณฑิตา  อินต๊ะใจ ม.5/2    

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษด้านกีฬา(วอลเลย์บอล) 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กหญิงขวัญฤดี กิตติวราภรณ์ ม.1/3 8. นายกิตติภณ  เจะสา ม.3/4 
2. เด็กหญิงวรรณกานต์ จันทคาม ม.1/3 9. นางสาวศศิกานต์  สายัน ม.3/4 
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์ กาไรภูมิกุลกานต์ ม.1/3 10. นายพิทักษ์ ทุนเกิด ม.4/4 
4. เด็กหญิงชญานิศ อินปลอด ม.1/4 11. นายอุกฤษฏ์  แดงแต้ ม.4/4 
5. เด็กหญิงฟาราส  สุหลง ม.2/2 12. นายไกรวฒุิ  แซ่จง ม.6/5 
6. เด็กชายกิตติคุณ  มาสุข ม.2/4 13. นายกอฟฟารี่  หมาดท้ิง ม.6/6 
7. นายนวพล  เอ็มดู ม.3/3    
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              โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษด้านกีฬา(บาสเก็ตบอล) 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายกิตติภูมิ  ทองอ่อน ม.2/1 18. เด็กชายธีรวรรธน์  เทพาสิต ม.2/4 
2. เด็กชายชวนากร  คงเกิด ม.2/1 19. เด็กชายภูริภัทร  อุบลรัตน์ ม.2/4 
3. เด็กชายบาซิล  หวังกุหลำ ม.2/1 20. เด็กชายวันอันวา  หวันกะมา ม.2/4 
4. เด็กชายตอวูซ  เปรมใจ ม.2/2 21. เด็กหญิงนูรีน  ยะโกะ ม.2/4 
5. เด็กชายฟัยซาล  หะยีอาแว ม.2/2 22. เด็กหญิงอณัญชญาณ์  หวันสู ม.2/4 
6. เด็กชายอันวาซ  หะยีเยะ ม.2/2 23. เด็กหญิงอรรัฐฐา  เนาวเกตุ ม.2/4 
7. เด็กหญิงธัญครัตน์  วงศ์อิสริยานนท์ ม.2/2 24. เด็กหญิงฮัซวานีย์  หมาดเหยด ม.2/4 
8. เด็กหญิงนวพร  บุญเลิศ ม.2/2 25. นายนฤชาติ  สุภามาลา ม.3/1 
9. เด็กชายเจนภพ  แก้วหล้า ม.2/3 26. นายนัศรุน  มงคลเจริญ ม.3/1 
10. เด็กชายญาณเทพ  ณ ถลาง ม.2/3 27. นายวุทธ  เบ็ญฤทธิ์ ม.5/1 
11. เด็กชายตนุภัทร  ชนะสุวรรณ ม.2/3 28. นางสาวมนัสชนก ธรรมชาติ ม.5/3 
12. เด็กชายปภังกร  เพชรดำ ม.2/3 29. นายรัฐวัชร์  เดชาชัยรัฐพงศ์ ม.5/4 
13. เด็กชายวุฒิกร  เดชณรงค์ ม.2/3 30. นายพฤกษ์   วั่นซ้วน ม.5/4 
14. เด็กชายอนุภาพ  มะรอเซะ ม.2/3 31. นายวชิรวิทย์   ศรีสุนทรเกษม ม.5/5 
15. เด็กหญิงชัมซาย์  เส็นเด ม.2/3 32. นายนพรุจ  คงแก้ว ม.6/1 
16. เด็กหญิงซัลวานี  มาเส ม.2/3 33. นายไกรวฒุิ  แซ่จง ม.6/5 
17. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เฮง ม.2/3 34. นางสาวอมล  ตันติคุปต์ ม.6/5 

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษด้านพิธีกร 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นางสาวนัซนนี  นุ้ยไฉน ม.5/1 5. นางสาวฟิตดาว  หีมปอง ม.6/3 
2. นายอนัญลักษณ์  สุขเสนา ม.5/3 6. นางสาวณัฐสินี  เรืองศิริ ม.6/4 
3. นางสาวลภัทรดา  ช่วยชู ม.5/6 7. นางสาวนัสรีน  แดงคง ม.6/5 
4. นางสาวณัฐฐาวีรนุช  วีระทวีวิทย์ ม.6/1 8. นายเวสสาราช  ผาเเก้ว      ม.6/6 
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             โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
                                              รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษด้านศลิปะ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กหญิงนัสมี สาดีน ม.1/1 11. นางสาวนวลิน แยบคาย ม.4/2 
2. เด็กหญิงสุประวีณ์ จิตรนุ่ม ม.1/1 12. นางสาวศิรประภา จานทอง ม.4/3 
3. เด็กหญิงแอรินญา หาญสงคราม ม.1/2 13. นางสาวณพิชญา พิริยะเพียรพันธ์ ม.4/4 
4. เด็กหญิงณกมล ศิริเสถียร ม.1/2 14. นางสาวราวีนา มรรคาเขต ม.4/4 
5. เด็กชายมัชอาริน รอดเข็ม ม.1/2 15. นางสาวอามาลีนา อุสมา ม.4/5 
6. เด็กหญิงอัลมีร่า ศรีปุตรา ณ ยะลา ม.1/2 16. นางสาวกรวินท์  ภูมิรัตน์พงศ์ ม.5/2 

    7. เด็กหญิงณัฐวศา ชูอ่อน ม.1/4 17. นางสาวสุชานรี  ชมเชย ม.5/3 
8. เด็กหญิงอาฟาริน ขาวเชาะ ม.1/4 18. นางสาวนภัทร   ทิพกองลาด ม.6/1 
9. เด็กหญิงฮุสนา เส็นหมาน ม.1/4 19. นางสาวอัสรา   สาเก ม.6/2 
10. นางสาวกวินธิดา พิรัยศิลป์ ม.4/2 20. นางสาวอัสนา  สาเก ม.6/5 

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษด้านดนตร ี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นางสาวเกวลิน  โต๊ะดำ ม.5/2 6. นายนนทนันท์  จินตเมฆา ม.6/1 
2. นางสาวศศิมา  ศิริมาศ ม.5/3 7. นายธีร์ธนัตถ์  นิลพันธ ์ ม.6/3 
3. นางสาวอาทิตา  จอมสุริยะ ม.5/6 8. นายธนภูมิ    ไชยสวัสด์ิ ม.6/4 
4. นายนพรุจ  คงแก้ว ม.6/1 9. นางสาวปัณฑิตา  สว่างแจ้ง ม.6/4 
5. นายวีรภัทร  อดิศักดิ์ภิรมย์ ม.6/1    
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            โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษด้านนาฏศลิป์ 

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน ลำดับที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน 

1. เด็กหญิงกนกวรรณ ชุมเกื้อ ม.1/1 25. นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีบริรักษ์ ม.4/6 

2. เด็กหญิงกุลปริยา หนูละออง ม.1/1 26. นางสาวประภาศิริ บุญมากช่วย ม.5/1 

3. เด็กหญิงรติยากรณ์  จันทร์สุวรรณ ม.1/2 27. นายรุสลี หลีมานัน ม.5/1 

4. เด็กหญิงสาริศา สมันตรัฐ ม.1/3 28. นางสาวจตุรพร เช้ือวงศ์ ม.5/2 

5. เด็กหญิงเกศษิญา สุทธิพัฒน์อนันต์ ม.2/1 29. นางสาวเกวลิน โต๊ะดำ ม.5/2 
6. เด็กหญิงนวพร บุญเลิศ ม.2/2 30. นายกฤตยชญ์   สุกป่าน ม.5/4 
7. เด็กชายกฤตภาส  พัฒนจินดา ม.2/2 31. นางสาวปัณฑารีย์ โชติพันธ์ ม.5/4 
8. เด็กหญิงนันทิกานต์ บุญมา ม.2/3 32. นายธนทัต สุวรรณนึก ม.5/6 
9. เด็กหญิงอรณี  จันทร์ดำ ม.2/3 33. นายฟรูซาน อีซอ ม.5/6 
10. เด็กหญิงกนกพิชญ์ สัจกุล ม.3/2 34. นางสาววรรณวนัช เอกเจริญกุล ม.5/6 

11. นางสาวจินดาภา แซ่เจน ม.3/2 35. นางสาวศิศิรา สุขแก้ว ม.5/6 

12. นางสาวซาลาเบีย พืชผล ม.3/2 36. นายพัชรพล แซ่หลิน ม.6/1 

13. เด็กหญิงปุณยนุช แก้วหนู ม.3/2 37. นางสาวกัณฐิกา ทศานนท์ ม.6/1 

14. นางสาวเพชรลดา ศรีเพชรแก้ว ม.3/2 38. นางสาวสุพิชฌาย์ ปรีชาหาญ ม.6/1 

15. เด็กหญิงภัทรศิริ ดาเดะ ม.3/2 39. นางสาวผกาพันธุ์ รังษีสว่าง ม.6/2 

16. เด็กหญิงชฎาพร มณีราช ม.3/3 40. นางสาวณัฐณิชา ปาละสัน ม.6/2 

17. นางสาวเบญญาภา บือนา ม.3/3 41. นายธีร์ธนัตถ์ นิลพันธ ์ ม.6/3 

18. นางสาวพิชชาภา ดิษฐพงศ์ภักดี ม.3/4 42. นายกรินทร์ สิกขฤทธิ์ ม.6/3 

19. นางสาวสุนิศา มะลี ม.3/4 43. นายสิรวิชญ์ สุทธิพงศ์ ม.6/4 

20. นายปรมัตถ์ ระเมาะ ม.3/4 44. นายธารทอง คงพรหม ม.6/4 

21. นางสาวปุญญิศา รูปโฉม ม.4/1 45. นางสาวณัฐสินี เรืองศิริ ม.6/4 

22. นางสาวณิชารีย์ ตู้เซ่ง ม.4/3 46. นางสาวพิณวดี รัตนกาญจน์ ม.6/4 

23. นางสาวณิชนันทน์ แสงศรี ม.4/3 47. นางสาวปัณฑิตา สว่างแจ้ง ม.6/4 

24. นางสาวญาณิศา อังสุธรรม ม.4/5 48. นางสาวนนทญา เพชรคง ม.6/6 
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            โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษด้านภาษาตา่งประเทศ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายศักดิ์วุฒิ กุลวงษ์มาณะโส ม.1/2 23. นายฮานีฟ วัฒนะ ม.4/6 
2. นางสาวซัลมา  มู่เก็ม ม.3/1 24. นายตะวันฉาย  สุรภี ม.5/1 
3. นางสาวอาร์ดา  หัสมา ม.3/1 25. นายอารีเฟน  รังสรรค์ ม.5/1 
4. เด็กหญิงพลอยจรัส  ปานกำเนิด ม.3/1 26. นางสาวกมลชนก  หนูละออง ม.5/1 
5. นางสาวณิชชา กาญจนบุรพิภพ ม.3/2 27. นางสาวโซฮารา  มะหะหมัด ม.5/1 
6. นางสาวพัชร์ณัฏฐ์  จุลกศิลป์ ม.3/3 28. นางสาวฮัซซูน่า  เศษระนำ ม.5/1 
7. นางสาวอัลเดียร์น่า  ชูแก้ว ม.3/3 29. นางสาวซันวานี   หลังยาหน่าย ม.5/1 
8. นายธีรัตม์  ปานยิ่ง ม.3/4 30. นางสาวติญานา  เตาวะโต ม.5/1 
9. นายจอมทัพ จีนลิบ ม.4/1 31. นายรุจินพ  ปักครึก ม.5/2 
10. นายพันธกานต์ รงค์รัตน ์ ม.4/1 32. นายชาริส  ยาฮังเกียคาน ม.5/2 
11. นายนิชาบิลล์ ชุมประเวศ ม.4/1 33. นายธีรภัทร์  แซ่ลู่ ม.5/2 
12. นางสาวเจนนาฮ์ ใบบิเด็น ม.4/1 34. นางสาวพัชชา  บุญช่วย ม.5/2 
13. นางสาวภัทรธิดา หาดหาย ม.4/1 35. นางสาวบัซลา  เกปัน ม.5/2 
14. นายนาวาวี ปันจอร์ ม.4/2 36. นางสาวกัลยกร  พิชัยรัตน์ ม.5/2 
15. นางสาวณภัทร ฮ่อสกุล ม.4/2 37. นางสาวฟาฏิมะห์  ราโอ๊ะ ม.5/2 
16. นายศิรชัช ไกรคุ้ม ม.4/3 38. นางสาวราเนียร์   เปรมใจ ม.5/2 
17. นายอธิภัทร จิราภารัญชน์ ม.4/3 39. นางสาววริศรา  เฉิดฉิ้ม ม.5/2 
18. นางสาวณิชนันทน์ แสงศรี ม.4/3 40. นางสาวกรวินท์  ภูมิรัตน์พงศ์ ม.5/2 
19. นางสาวณพิชญา  พิริยะเพียรพันธ์ ม.4/4 41. นางสาวฐิติพร   แรกจำนงค์ ม.5/2 
20. นางสาวนภัทรทสร ณ พัทลุง ม.4/4 42. นางสาวปาริฉัตร  เจะแมะเหาะ ม.5/2 
21. นางสาวราวีนา มรรคาเขต ม.4/4 43. นายณัฐวุฒิ  สงคง ม.5/3 
22. นายธฤตวัน ธัญธาดาพันธ ์ ม.4/5 44. นายธีรโชติ  รังสฤษฏ์วีระโชติ ม.5/3 
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              โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรแววความสามารถพิเศษด้านภาษาตา่งประเทศ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
45. นายน็อตฟาซิน  ศรีริภาพ ม.5/3 70. นางสาวนัฏนันท  สุดรักษ์ ม.5/5 
46. นายอนัญลักษณ์  สุขเสนา ม.5/3 71. นางสาวพรกนก  คงพรหม ม.5/5 
47. นางสาวบิลกีส  มาราสา ม.5/3 72. นางสาวศุจิกา  แซ่อึ่ง ม.5/5 
48. นางสาวศศิมา  ศิริมาศ ม.5/3 73. นางสาวณัฐธยาห์  สัสดี ม.5/5 
49. นางสาวนูรไรมี  หลังเกตุ ม.5/3 74. นางสาวตัสนีม  ยาชะรัด ม.5/5 
50. นางสาวจัสมิน   มะลี ม.5/3 75. นางสาวรอดียะฮ์  ภักด ี ม.5/5 
51. นางสาวซัลมา  วามะ ม.5/3 76. นายอานัส  สตาปอ ม.5/6 
52. นางสาวพัทธ์ธีรา  อิสโร ม.5/3 77. นายฟรูซาน  อีซอ ม.5/6 
53. นางสาวรัตติยา  แวหามะ ม.5/3 78. นายกฤตชญา   เชาวะเจริญ ม.5/6 
54. นายวัชริศ  คงเรือง ม.5/4 79. นายอิรฟาน  ปาทาน ม.5/6 
55. นายกฤตยชญ์   สุกป่าน ม.5/4 80. นางสาวอาทิตา  จอมสุริยะ ม.5/6 
56. นายพิทวัส  เฉิน ม.5/4 81. นางสาวฐิติรัตน์  แสงดำ ม.5/6 
57. นางสาวมุกอันดา  เจริญขวัญ ม.5/4 82. นางสาวเขมิกา  คำดี ม.5/6 
58. นางสาวนวพร  แซ่ห้าว ม.5/4 83. นางสาวพรรณพัชร    เทพชูแดง ม.5/6 
59. นางสาวปิ่นมณี   อาหน่าย ม.5/4 84. นางสาวลภัทรดา  ช่วยชู ม.5/6 
60. นางสาวปัณฑารีย์  โชติพันธ์ ม.5/4 85. นางสาวสุรัยญา  ลิมานิ ม.5/6 
61. นางสาวกฤตพร  พรหมชาติ ม.5/4 86. นางสาวอริสรา   สูเร่ ม.5/6 
62. นางสาวเปรมธิดา  ภาเสโร ม.5/4 87. นายวงศธร  จรัสวิโรจน์ ม.6/1 
63. นายนพณัช  เเก้วห่อทอง ม.5/5 88. นางสาวฟิตดาว  หีมปอง ม.6/3 
64. นายซาบิต  วารีรัตน์ ม.5/5 89. นางสาวนฤมินทรา  พันธ์ยานุกูล ม.6/3 
65. นายปุณณกัณฐ์  หนูน้อย ม.5/5 90. นายนะอีม  มาลิกุลสลาม ม.6/4 
66. นายยศธร  วงษ์คลัง ม.5/5 91. นางสาวนุรนาณีย์  บิสนุม ม.6/4 
67. นางสาวอัมมา  สมันเหมือน ม.5/5 92. นางสาวทัศนวรรณ  ปุย ม.6/5 
68. นางสาวกานติยา  เด่นกาญจนศักด์ิ ม.5/5 93. นายอัลอามีน  ยีดอรอแม ม.6/6 
69. นางสาวจุฬารัตน์  รอดเซ็น ม.5/5    
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
แบบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคณะกรรมการนักเรียน               

ประจำปี 2565 – 2566 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชั้น 
1. นายตะวันฉาย  สุรภี ประธาน  ม.5/1 
2. นายอานัส  สุยี รองประธาน   ม.5/1 
3. นางสาวกชพร  บุญเลิศ รองประธาน ม.5/3 
4. นางสาวกรวินท์  ภูมิรัตน์พงศ์ เลขานุการ ม.5/1 
5. นางสาวอามาลีนา อุสมา ผู้ช่วยเลขานุการ ม.4/1 
6. นางสาวอัมมา  สมันเหมือน หัวหน้าเหรัญญิก ม.5/5 
7. นางสาวสิริวิภา  สวัสดีรักษา ผู้ช่วยเหรัญญิก ม.5/3 
8. นางสาวนัซนนี  นุ้ยไฉน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.5/1 
9. นางสาวลภัทรดา  ช่วยชู ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.5/6 
10. นางสาวภริม  บุญเพิ่ม ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.5/4 
11. นางสาวนลินี  นนธ ิ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ม.5/1 
12. นางสาวเงินตรา  พรหมประสิทธิ์ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ม.5/4 
13. นางสาวเกวลิน โต๊ะดำ หัวหน้าฝ่ายสันทนาการ ม.5/2 
14. นายเอกรัตน์  สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยฝ่ายสันทนาการ ม.5/4 
15. นางสาวบัซลา  เกปัน ผู้ช่วยฝ่ายสันทนาการ ม.5/2 
16. นายอัซกัส  กุลโรจนสิริ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ม.5/4 
17. นางสาวมนัสชนก  ธรรมชาติ  ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ม.5/3 
18. นายจอมทัพ จีนลิบ ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ม.4/1 
19. นางสาวฐิติรัตน์  แสงดำ หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ ม.5/6 
20. นางสาวณพิชญา พิริยะเพียรพันธ ์ ผู้ช่วยฝ่ายโภชนาการ ม.4/4 
21. นายหรรษธร สัจกุล หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี ม.5/3 
22. นายวสวัตต์ิ  จุนณศักดิ์ศรี ผู้ช่วยฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี ม.5/5 
23. นายวรภพ  พงษ์พานิช ผู้ช่วยฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี ม.5/1 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
แบบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคณะกรรมการนักเรียน               

ประจำปี 2565 - 2566 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชั้น 

24. นายรัฐวัชร์  เดชาชัยรัฐพงศ์ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานท่ี ม.5/4 
25. นางสาวนัจญมา  เกษา ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานท่ี ม.5/1 
26. นายโนอาร์  มะหะหมัด ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานท่ี ม.4/1 
27. นางสาวจัสมิน   มะลี หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และปฏิคม ม.5/3 
28. นางสาวณิชารีวรรณ   สีสุข ผู้ช่วยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และปฏิคม ม.5/5 
29. นางสาวขวัญหทัย  ณ น่าน หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข ม.5/1 
30. นายพฤกษ์  วั่นซ้วน ผู้ช่วยฝ่ายสาธารณสุข ม.5/4 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะช่วยงาน 

   คณะกรรมการนักเรียนหอพัก  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565  (หอพักชายอาดัง) 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น ตำแหน่ง 
1. เด็กชายคุณากร จันทร์เมือง ม.3/2 ประธาน 
2. เด็กชายปุญญพัฒน์ ไพบูลย์ ม.3/2 รองประธาน 
3. เด็กชายนิสุลัยมาน สิเดะ ม.3/2 เหรัญญิก 
4. เด็กชายหัสดิน มูซอ ม.3/2 เลขานุการ 
5. เด็กชายอาร์ชวัส  พวงดอกไม้ ม.3/4 กรรมการ 
6. เด็กชายขัตติพงศ์  จันทวงศ์ ม.3/4 กรรมการ 

 

 
   คณะกรรมการนักเรียนหอพัก  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565  (หอพักชายเภตรา) 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น ตำแหน่ง 
1. นายทิวัตถ์   หลงแก้ว ม.5/3 ประธาน 
2. นายณัฐชพล คงทน ม.4/6 รองประธาน 
3. นายฟัยรุซ หะยีอาแว ม.4/3 กรรมการ 
4. นายนายอดิเทพ ชูศรี ม.4/5 กรรมการ 
5. นายอานัส  สุยี ม.5/1 กรรมการ 
6. นายปัญญพฒัน์  อังสุภานิช ม.5/1 กรรมการ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะช่วยงาน 

 

    คณะกรรมการนักเรียนหอพัก ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565  (หอพักหญิงปาหนัน) 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น ตำแหน่ง 
1. นางสาวราวีนา มรรคาเขต ม.4/4 ประธาน 
2. นางสาวกวินธิดา พิริยศิลป์ ม.4/2 รองประธาน 
3. นางสาวภัทรธิดา หาดหาย ม.4/1 เหรัญญิก 
4. นางสาวกฤตพร พงษ์พานิชย์ ม.4/3 เลขานุการ 
5. นางสาวณิชารีย์ ตู้เซ่ง ม.4/3 กรรมการ 
6. นางสาวศุภิสรา ขวัญชุม ม.4/4 กรรมการ 
7. นางสาวนาตาลี สองเมือง ม.4/6 กรรมการ 
8. นางสาวพรรณวดี แก้วการ ม.4/6 กรรมการ 
9. เด็กหญิงกานต์สิมา ดำเต๊ะ ม.1/1 กรรมการ 
10. เด็กหญิงกัญญว์รา ใบบิเด็น ม.1/1 กรรมการ 
11. เด็กหญิงชญานิศ อินปลอด ม.1/4 กรรมการ 

 
 

     

    คณะกรรมการนักเรียนหอพัก ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565  (หอพักหญิงธารปลิว) 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น ตำแหน่ง 
1. นางสาววันนาซนนี พานิช  ม.5/4 ประธาน 
2. นางสาวศศิมา ศิริมาศ  ม.5/3 รองประธาน 
3. นางสาววัลนิลา วรรณรัตน์ ม.5/5 เหรัญญิก 
4. นางสาวกัญญาภัค นราธนากร ม.5/1 เลขานุการ 
5. นางสาวขวัญชนก ชอสกุล ม.2/4 กรรมการ 
6. นางสาวนิติลดา ขุนจันทร์ ม.2/2 กรรมการ 

-99- 



 

 

 
  

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะช่วยงาน 

  

      คณะกรรมการนักเรียนหอพัก ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565  (หอพักหญิงธาราสวรรค์) 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น ตำแหน่ง 
1. นางสาวสิรินารถ  หนูสง ม.6/1 ประธาน 
2. นางสาวจริญญา  ใจแปง ม.6/4 รองประธาน 
3. นางสาวนะดา  สะตาปอ ม.6/2 เหรัญญิก 
4. นางสาวเขมจิรา   กั่วพานิช ม.6/3 เลขานุการ 
5. นางสาววรวลัญช์  ง๊ะสมัน ม.6/3 กรรมการ 
6. นางสาวพัทธนันท์  พรหมสุวรรณ์ ม.6/3 กรรมการ 
7. นางสาวพิยดา  ภูธรารักษ์ ม.6/2 กรรมการ 
8. นางสาวฟิตดาว  หีมปอง ม.6/3 กรรมการ 
9. นางสาวอริสรา  ชอบงาม ม.6/2 กรรมการ 

 

     คณะกรรมการนักเรียนหอพัก ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  (หอพักหญิงกล้วยไม้) 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น ตำแหน่ง 
1. เด็กหญิงกนกพิชญ์ สัจกุล ม.3/2 ประธาน 
2. เด็กหญิงสุนิศา  มะลี ม.3/4 รองประธาน 
3. เด็กหญิงจินดาภา แซ่เจน ม.3/2 เลขานุการ 
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยรานี ม.3/1 เหรัญญิก 
5. เด็กหญิงฐิติวรดา มนูญดาหวี ม.3/2 กรรมการ 
6. เด็กหญิงภัทรศิริ ดาเดะ ม.3/2 กรรมการ 
7. เด็กหญิงอาร์ดา  หัสมา ม.3/1 กรรมการ 
8. เด็กหญิงพิชชาภา  ดิษฐพงศ์ภักดี ม.3/4 กรรมการ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับเกียรติบัตรหัวหน้าห้อง 6 ภาคเรียนติดต่อกัน 

 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ช้ัน 
1. เด็กหญิงซัลมา  มู่เก็ม ม.3/1 
2. เด็กชายคุณากร  จันทร์เมือง ม.3/2 
3. เด็กหญิงพัชร์ณัฏฐ์  จุลกศิลป์ ม.3/3 
4. เด็กชายอาร์ชวัส  พวงดอกไม้ ม.3/4 
5. นายนนทนันท์  จินตเมฆา ม.6/1 
6. นายชามิล  ยังปากน้ำ ม.6/2 
7. นายอรรถกานต์  ดาจิ ม.6/3 
8. นางสาวณัฐธิดา  หวันสมัน ม.6/4 
9. นางสาวอมล  ตันติคุปต์ ม.6/5 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะ ช่วยงานกล ุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายอภิวิชญ์ มูนีกุล ม.1/1 3. นายอุกฤษฏ์ แดงแต้ ม.4/4 
2. เด็กหญิงฐิติชญาน์ หน่อทอง ม.1/2 4. นางสาวปุญชรัศมิ์ แววแสนรัตน์ ม.5/4 

 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะ ช่วยงานกล ุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายจิรายุ โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ ม.1/4 14. นายอรรถกานต์ ดาจิ ม.6/3 
2. เด็กชายเตชินท์ สำเร ม.1/4 15. นางสาวฟิตดาว หีมปอง ม.6/3 
3. นายฮานีฟ วัฒนะ  ม.4/6 16. นายธีธัช ศรีชุมแสง ม.6/4 
4. นางสาวราวีนา มรรคาเขต ม.4/4 17. นายกิตตินันท์ เกตุแก้ว ม.6/4 
5. นายอรรถกมล นาคสง่า ม.4/6 18. นายนะอีม มาลิกุลสลาม ม.6/4 
6. นายณัฐชพล คงทน ม.4/6 19. นายธารทอง คงพรหม ม.6/4 
7. นายวันอาดิล แวอาแซ ม.4/6 20. นายสิรวิชญ์ สุทธิพงศ์ ม.6/4 
8. นางสาวโซฮารา มะหะหมัด ม.5/1 21. นายปานระพี ปานดำ  ม.6/4 
9. นางสาวกมลชนก หนูละออง ม.5/1 22. นายธนภูมิ ไชยสวัสด์ิ ม.6/4 
10. นางสาวพัชชา บุญช่วย ม.5/2 23. นางสาวนุรนาณีย์ บิสนุม ม.6/4 
11. นายวงศธร จรัสวิโรจน์ ม.6/1 24. นางสาวณัฐธิดา หวันสมัน ม.6/4 
12. นายนนทนันท์ จินตเมฆา ม.6/1 25. นางสาวอมล ตันติคุปต์ ม.6/5 
13. นายชามิล ยังปากน้ำ ม.6/2 26. นางสาวนันท์นภัส เพชรไชย ม.6/6 

 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะ ช่วยงานกล ุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นายปิยะ ปิอาตู ม.6/6    
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะ ช่วยงานธนาคารโรงเรียน 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายนฤเบศ นันตา ม.1/1 9. เด็กหญิงกนกวรรณ เกตแก้ว ม.1/3 
2. เด็กหญิงนัสมี สาดีน ม.1/1 10. เด็กหญิงกฤตยา แซ่อึ้ง ม.1/4 
3. เด็กหญิงสุประวีณ์ จิตรนุ่ม ม.1/1 11. เด็กหญิงโชติกา พิชัยรัตน์ ม.1/4 
4. เด็กหญิงกุลปริยา หนูละออง ม.1/1 12. เด็กหญิงณัฐวศา ชูอ่อน ม.1/4 
5. เด็กหญิงณัฐชยา ก้องเอกภพ ม.1/1 13. เด็กหญิงชญานิศ  อินปลอด ม.1/4 
6. เด็กหญิงแอรินญา หาญสงคราม ม.1/2 14. เด็กชายอนุรักษ์  ธรรมชาติ ม.1/4 
7. เด็กหญิงสาริศา สมันตรัฐ ม.1/3 15. เด็กหญิงนูรฮูดา มาลินี ม.1/4 
8. เด็กหญิงชญานัน มาลัยสนั่น ม.1/3    

 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะ ช่วยงานประชาสัมพันธ์ 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. นายวรภพ พงษ์พานิช ม.5/1 3. นายวสวัตต์ิ  จุนณศักดิ์ศรี ม.5/5 
2. นายหรรษธร สัจกุล ม.5/3    

 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะ ช่วยงานฝ่ายบริหารวิชาการ 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
1. เด็กชายอภิวิชญ์ มูนีกุล ม.1/1 11. นางสาวณภัทร ฮ่อสกุล ม.4/2 

2. เด็กชายมัชอาริน รอดเข็ม ม.1/2 12. นางสาวณิชารีย์ ตู้เซ่ง ม.4/3 

3. เด็กหญิงชญานัน มาลัยสนั่น ม.1/3 13. นายโนอาร์ มะหะหมัด ม.4/4 

4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุญเลิศ ม.2/1 14. นางสาวณพิชญา พิริยะเพียรพันธ ์ ม.4/4 

5. เด็กหญิงนันทิกานต์ บุญมา ม.2/3 15. นางสาวญาณิศา อังสุธรรม ม.4/5 

6. เด็กชายรัชชานนท์ อดิศักด์ิภิรมย์ ม.3/1 16. นางสาวนาตาลี สองเมือง ม.4/6 

7. เด็กหญิงอัลนิสรีน สวาหลัง ม.3/4 17. นายอานัส สุยี ม.5/1 
8. เด็กชายอาร์ชวัส พวงดอกไม้ ม.3/4 18. นายวรภพ พงษ์พานิช ม.5/1 
9. นางสาวเจนนาฮ์ ใบบิเด็น ม.4/1 19. นางสาวกชพร บุญเลิศ ม.5/1 
10. นายจอมทัพ จีนลิบ ม.4/1 20. นางสาวนลินี นนธ ิ ม.5/1 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีจิตสาธารณะ ช่วยงานฝ่ายบริหารวิชาการ 

ลำดับที่              ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 
21. นายตะวันฉาย สุรภี ม.5/1 31. นายเอกรัตน์ สุวรรณรัตน์ ม.5/4 
22. นางสาวนัจญมา เกษา ม.5/1 32. นางสาวเงินตรา พรหมประสิทธิ์ ม.5/4 
23. นางสาวนัซนนี นุ้ยไฉน ม.5/1 33. นางสาวภริม บุญเพิ่ม ม.5/4 
24. นางสาวขวัญหทัย ณ น่าน ม.5/1 34. นางสาวปิ่นมณี อาหน่าย ม.5/4 
25. นางสาวเกวลิน โต๊ะดำ ม.5/2 35. นายวสวัตต์ิ จุนณศักดิ์ศรี ม.5/5 
26. นางสาวบัซลา เกปัน ม.5/2 36. นางสาวณิชารีวรรณ สีสุข ม.5/5 
27. นางสาวกังสดาล ศรีสุวรรณ ม.5/3 37. นายณัฐวัตร สะอาดแก้ว ม.6/2 
28. นางสาวสิริวิภา สวัสดีรักษา ม.5/3 38. นางสาวเปรมประภา เจิมขวัญ ม.6/6 
29. นายพฤกษ์ วั่นซ้วน ม.5/4 39. นายปิยะ ปิอาตู ม.6/6 
30. นายอัซกัส กุลโรจนสิริ ม.5/4 40. นางสาวชัญญานุช บำรุง ม.6/6 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91140 

โทร 074-725985 แฟกซ์ 074-725981 


