
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   นายจักรพงษ ทองเพ็ชร  
   รองผูอํานวยการสํานักงาน
   เขตพ้ืนที่การศึกษา สตูล  
   เปนประธานในพิธีเปด 
   โครงการพ่ีชวยนอง  
สอนเสริมวิชาการ โดยนักเรยีนเกาโรงเรียนมหิดล-
วิทยานุสรณ เม่ือวันที่ 6 กันยายน 2551 ณ โรงเรียน
จุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล  

นักเรยีนเกาโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ 
จํานวน 2 คน มาชวยสอนเสริมวิชาการ แกนกัเรียน
ชั้น ม.4/3(หองวิทยาศาสตร) และ ม.4/1 ม.4/2
รวม 88 คน วิชาฟสิกส และคณิตศาสตร เม่ือวันที่  
6 - 7 กันยายน 2551 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
โดยความอนเุคราะหของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ประกอบดวย 

1. นายวทานต ประทุมวัลย วท.บ.ฟสิกส 
เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวทิยาลัยมหิดล 

ปจจุบันกําลังศึกษาปริญญาโท สาขาฟสิกส 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. นายสิทธิโชค โสมอํ่า วท.บ.คณิตศาสตร 
เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปจจุบันกําลังศึกษาปริญญาโท  
สาขาคณิตศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 นางสาวโรสลีนา สุมาลี  ม.4/2 ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศการแขงขันการพูดภาษาอังกฤษในชุมชน 
ชวงช้ันที่ 4 ระดับภาคใต เม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 
2551 ณ มหาวิทยาลัยทักษณิ วิทยาเขตสงขลา 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นักเรยีนโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
2 คน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับภาคใต 
การตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ตน เม่ือวันที่ 
16 สิงหาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยทักษณิ  
วิทยาเขตสงขลา 

1. เด็กหญิงเปรมกมล ชัยพาณิชยกุล ม.3/3 
 2. เด็กหญิงสุธาสิณีย หลังจิ      ม.3/3 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย  
 
 
 
  
 นักเรยีนโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
จํานวน 6 คน ควารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ 
การแขงขันปนดินเปนเงิน ประเภทสวยงาม  
ระดับภาคใต เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2551 ณ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ ประกอบดวย 
ชนะเลิศ 

1. นางสาวแรมรัศมี พูลเทพ  ม.5/3 
2. นางสาวศศิกานต ย่ีโป  ม.5/3 
3. นางสาววีรยา รักษชนม ม.5/3 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
1. นางสาวเสริมศิริ นวลิขิต ม.4/1 
2. นางสาววาสินี กิตติสุนทรากุล  ม.4/1 
3. นางสาวจิรภัทร ขานโบ  ม.4/2 

☺ ขอแสดงความยินดีดวย  
 
 
 
 

พ่ีชวยนอง สอนเสริมวิชาการ 

รองชนะเลิศการพูดอังกฤษ ระดับภาคใต

ชนะเลิศแขงขันปนดินเปนเงิน ระดับภาคใต

รองชนะเลิศตอบปญหาอังกฤษ ระดับภาคใต



 

 
นายปยวัฒน มณีนวล ม.5/3 ไดรับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคใต การออกแบบเว็บ 
(Web Design) เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2551    
ณ มหาวทิยาลัยทักษณิ วิทยาเขตสงขลา  
☺ ขอแสดงความยินดีดวย  
 
 
 

นักเรยีนโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
3 คน ไดรับรางวัลชมเชยระดับภาคใต การแขงขัน
โครงการ PSU SOUTHERN IT CHALLENGE 2008 
เม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2551 ณ มหาวทิยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

1. นางสาวนันทสินี จันทสุวรรณ  ม.6/3 
2. นางสาววรรณลักษณ โสสนุย ม.6/3 
3. นางสาววิชิดา ชูบัวทอง  ม.6/1 

☺ ขอแสดงความยินดีดวย  
 

 
นักเรยีนโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

3 คน ไดรับรางวัลชมเชย ระดับภาคใต การประกวด
ส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช เม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 
2551 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตหาดใหญ  

1. นางสาวชนกนาถ พุฒเมือง  ม.6/1 
2. นางสาวปรียภัสร สิปปกรณ  ม.6/3 
3. นางสาวจิราภรณ  พอคาชาง  ม.6/3 

☺ ขอแสดงความยินดีดวย  
 

 
 
 นักเรยีนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
3 คน ไดรับรางวลั รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับภาคใต 
การโตวาทีคารมมัธยมศึกษา เม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 
2551 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตหาดใหญ 

1. นางสาวปานแกว ยักกะพันธ  ม.5/3 
2. นางสาวญาณิกา ปานเพชร  ม.5/3 
3. นางสาวแรมรัศมี พูลเทพ  ม.5/3 

☺ ขอแสดงความยินดีดวย  

 
 
 นักเรยีนโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
3 คน ควารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการแขงขัน
พัฒนาเวบ็เพจการทองเท่ียวจังหวัดสตูล เม่ือวันที่  
29 - 30 สิงหาคม 2551 ณ ศูนยขอมูลการทองเท่ียว
และการคา จังหวัดสตูล 
ชนะเลิศ 

1. นายปยวัฒน มณีนวล   ม.5/3 
2. นางสาวนิศรา แสนไพร  ม.5/3 

รองชนะเลิศอันดับ 2  
1. นายรังสิมันต นรารัตนวงศ  ม.6/3 

☺ ขอแสดงความยินดีดวย  
 
 
 

1 กันยายน 2551 วิชาสังคมศึกษา 
 นายสาคร คงทอง โรงเรียนพัทลุง 

3 กันยายน 2551 วิชาภาษาอังกฤษ 
 นายบัญญัติ กุลมาตย โรงเรียนละงูพิทยาคม 

5 กันยายน 2551 วิชาฟสิกส  
 นายจบ จันแกว โรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรงั 

11 กันยายน 2551 วิชาเคมี 
 นางสาวนงนาฏ ชูขาว โรงเรียนสตรีพัทลุง 

11 กันยายน 2551 วิชาชวีวทิยา 
 นางรัชรินทร สุทธิศักด์ิ โรงเรียนสตรีพัทลุง 

12 กันยายน 2551 วิชาฟสิกส 
 นายจบ จันแกว โรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรงั 
 
 

รางวัลชมเชย IT ระดับภาคใต 

รองชนะเลิศโตวาที ระดับภาคใต

วิทยากรติวโอเน็ต ม.6

รองชนะเลิศคอมพิวเตอร ระดับภาคใต

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 อ๋ิวสกุล 
               นายวชิัย บัวเนี่ยว 

ชนะเลิศการพัฒนาเว็บเพจ ระดับจังหวัดสตูล

รางวัลชมเชยส่ิงประดิษฐ ระดับภาคใต


