
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   นายจักรพงษ  ทองเพ็ชร  
   รองผูอํานวยการสํานักงาน 
   เขตพ้ืนที่การศึกษา สตูล 
    เปนประธานในพิธีเปด 
   หองดนตรีไทยและรวมชม 
 

ความสามารถของนักเรียน เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

 
 
 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
จัดประชุมผูปกครองช้ันเรียน (Classroom Meeting) 
ชั้น ม.1 - ม.6 เม่ือวันอาทิตยที่ 27 กรกฎาคม 2551 
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย สตูล 

 
 4 สิงหาคม 2551  วิชาภาษาไทย 

นางพิบูลยวรรณ กุลประสูติ นางเกศรา อัครบวร   
นางสาวอุษณีย  สัตยนนท โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 

 15 สิงหาคม 2551  วิชาฟสิกส 
นายจบ จันแกว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

 20 สิงหาคม 2551  วิชาภาษาอังกฤษ 
นายบัญญัติ  กุลมาตย  โรงเรียนละงูพิทยาคม 

 25 สิงหาคม 2551  วิชาสังคมศึกษา 
นายสาคร คงทอง โรงเรียนพัทลุง 

 28 สิงหาคม 2551 วิชาเคมี 
นางสาวนงนาฏ ชูขาว โรงเรียนสตรีพัทลุง 

 28 สิงหาคม 2551 วิชาชีววิทยา 
นางรัชรินทร  สุทธิศักด์ิ  โรงเรียนสตรีพัทลุง 

 
 

   นายอดินันท  ปากบารา  
   ผูอํานวยการสํานักงาน 
   เขตพ้ืนที่การศึกษา สตูล  
   เปนประธานในพิธีเปด 
   โครงการ One Day Camp 
เม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2551 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย สตูล ซึ่งมีนักเรียนจํานวน 50 คน  
เขารวมโครงการ ณ อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา  
และทาเทียบเรือปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล 
 
 
 

  
 นักเรยีนโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
2 คน ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การแขงขันเขยีนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร (ภาษา C) ชวงชั้นที่ 4 
ระดับภาคใต เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2551  
ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบดวย 
1. นายรังสิมันต  นรารัตนวงศ  ม.6/3 
2. นายธาดา หวังธรรมม่ัง ม.4/3 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 
 
 

 นักเรยีนโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
2 คน ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน
เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร (ภาษา C)  
ชวงชั้นที่ 4 ระดับภาคใต เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2551  
ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบดวย 
1. นายปยวัฒน  มณีนวล  ม.5/3 
2. นายชนกัณฑ  พรหมใจดี ม.5/3 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

พิธีเปดหองดนตรีไทย 

CLASSROOM MEETING

วิทยากรติวโอเน็ต ม.6 

ชนะเลิศ คอมพิวเตอรระดับภาคใต

รองชนะเลิศ คอมพิวเตอรระดับภาคใต

One Day Camp 



 
 
 
 
 
 นักเรยีนโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
2 คน เปนตัวแทน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สตูล 
ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ การแขงขันทกัษะการพูด
ภาษาอังกฤษระดับเขตตรวจราชการท่ี 19 จังหวัดสงขลา 
เม่ือวันที่  29 กรกฎาคม 2551 ประกอบดวย 
1. เด็กหญิงฮานาน สิดิ ม.2/1 
2. นายปธานิน ปาณะศรี ม.5/3 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 
 
 
 นักเรยีนโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
4 คน ผานการสอบสัมภาษณเพ่ือเขารวมโครงการ
เยาวชน เอเอฟเอส รุนที่ 48 ดังตอไปน้ี 
1. นายปธานิน  ปาณะศรี  ม.5/3 สหรัฐอเมริกา 
2. นายกิตติคุณ ซ้ึงหฤทัย  ม.4/3 ภาคพ้ืนทวีปเหนือ 
3. นายกฤตยชญ  ขุนทอง  ม.4/2 ภาคพ้ืนทวีปเหนือ 
4. นายนที อนดํา ม.4/1 ภาคพ้ืนทวีปเหนือ 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 
 
 
 นายกิตติคุณ ซ้ึงหฤทัย ม.4/3 ผานการสอบ
ขอเขียนเพ่ือเขารวมโครงการเอเอฟเอสระยะส้ัน 
ณ ประเทศญีปุ่น 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 
 
 
 
 

 นางสาวปานแกว ยักกะพันธ ม.5/3  ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ การแตงกลอนสุภาพ ชวงช้ันที่ 4  
ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สตูล เนื่องในงาน
สัปดาหวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป 2551 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 
 
 

 
 
 
 
 นักเรยีน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
9 คน ไดรับรางวัลการแขงขันทักษะภาษาไทย  
“งานสัปดาหวนัภาษาไทยแหงชาติ” เม่ือวันที่ 29 
กรกฎาคม 2551 ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สตูล 
ดังตอไปน้ี 

การแขงขันการพูดในท่ีชุมชน ชวงช้ันที่ 3 
1. เด็กชายอดิวิชญ  เหล็มปาน ม.3/3  เหรียญทอง 
2. เด็กชายปญุญพัฒน  แกวทอง ม.1/2  เหรียญทอง 

การแขงขันกลาวสุนทรพจน ชวงช้ันที่ 4 
1. นางสาวปานแกว ยักกะพันธ  ม.5/3 เหรียญทอง 
2. นายภูมิศักด์ิ  รักปล้ืม ม.6/3 เหรียญเงิน 

การแขงขันแตงโคลงส่ีสุภาพ ชวงช้ันที่ 4  
1. นายรงัสิมันต  นรารัตนวงศ ม.6/3 เหรียญทอง 

การแขงขันตอบปญหาภาษาไทย ชวงช้ันที่ 3 
1. เด็กชายนพรัตน  เอียดสุย  ม.3/3 เหรียญเงิน 
2. เด็กหญงิพริมา  สุวรรณเรืองศรี ม.3/3 เหรียญเงิน 
3. เด็กหญงิชนิตา  อภิชาติเมธา ม.3/3 เหรียญทองแดง

การแขงขันตอบปญหาภาษาไทย ชวงช้ันที่ 4 
1. นายปวงสรรค ยักกะพันธ ม.6/3 เหรียญทองแดง   
   (ไมมีเหรียญทอง, เงิน) 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
        
       จัดทําโดย : งานสํานักงานผูอํานวยการ 
         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
         ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140 
         โทร. 074-736117 โทรสาร 074-799253 
         E-Mail : pcc_satun@yahoo.com 
         คณะผูจัดทํา นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด 
                       นางสาวจันทิมา อิ๋วสกุล 
                       นายวิชัย บัวเนี่ยว 
 

รองชนะเลิศการพูดอังกฤษ 
ระดับเขตตรวจราชการ 

AFS รุนท่ี 48 

AFS ญ่ีปุน 

รางวัลทักษะภาษาไทย 
ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สตูล

ชนะเลิศ บทรอยกรอง 
ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สตูล


