
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล สามารถผานการสอบคัดเลือกนักเรียนเขารวม
โคร งการส ง เ ส ริ มและ พัฒนา อั จฉริ ยภาพด า น
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน (ม.1) โรงเรียนในจังหวัดสตูล จํานวน 28 คน 
จากจํานวนที่รับ 30 คน เม่ือวันที่ 13 กันยายน 2551 
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ดังน้ี 
 1. เด็กหญิงชนิกานต กลับวงศา ม.1/3 
 2. เด็กหญิงสุธิตา ศานนิกรภาพ ม.1/3 
 3. เด็กหญิงญานิกา ยุทธยศ ม.1/1 
 4. เด็กหญิงโจเฟย ลิม ม.1/5 
 5. เด็กชายศุภกิจ กฤตรัชตนันต ม.1/3 
 6. เด็กหญิงปญชณิตต เอ่ียวสกุล ม.1/3 
 7. เด็กหญิงนันทนภัส จันทะโร ม.1/3 
 8. เด็กหญิงอรกัญญา เหล็มปาน ม.1/2 
 9. เด็กหญิงเกษธนา ลือกิจนา ม.1/3 
 10. เด็กชายสุวิจักขณ ชยโสภัฎฐ ม.1/3 
 11. เด็กหญิงชมพูนุช ชูเล่ือน ม.1/4 
 12. เด็กหญิงนภัสสร ตันสกุล ม.1/3 
 13. เด็กหญิงชลธิชา เบ็ญฮาหมาด ม.1/5 
 14. เด็กหญิงโรวีนา หมาดบากา ม.1/3 
 15. เด็กหญิงมาฮาเราะ พิมพประพันธ ม.1/3 
 16. เด็กหญิงรตพร ละมัยสะอาด ม.1/3 
 17. เด็กหญิงณัฐวดี ณ นคร ม.1/5 
 18. เด็กชายอาณัติ เกษา ม.1/4 
 19. เด็กหญิงรจนา ฮองสาย ม.1/3 
 20. เด็กหญิงดวงเนตร กุลจิตติชนก ม.1/1 
 21. เด็กหญิงปาริษา เทพนรินทร ม.1/5 
 22. เด็กหญิงพิชญาภา ศรีสุวงศ ม.1/4 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 23. เด็กหญิงสะนีม แกวสลํา ม.1/2 
 24. เด็กชายธนิสร กังวานสกล ม.1/1 
 25. เด็กหญิงพิชญา โกศิลญวงศ ม.1/2 
 26. เด็กชายสรวิศ รณภูมิ ม.1/5 
 27. เด็กหญิงศรัณยพร กาญจนปรีชากร ม.1/2 
 28. เด็กหญิงวาธินี แกวแสงออน ม.1/1 

สํารอง 5 คน 
 1. เด็กหญิงสิตานันท หวันเก ม.1/1 
 2. เด็กชายชานน ชํานิธุระการ ม.1/1 
 3. เด็กหญิงกัลยาณี กาญจนาภาส ม.1/1 
 4. เด็กหญิงจิตติมา ผาติวิทยาภรณ ม.1/3 
 5. เด็กหญิงชนานิน ถาวรลัญฉ ม.1/3 
 ☺ ขอแสดงความยินดีดวย  
 

 

 
 คณิตศาสตร 

 1. นายบัญญวัฒน จักรวาลพิทักษ ม.4/3 
 2. นายธาดา หวังธรรมม่ัง ม.4/3 
 3. นายสิทธินันท หิรัญโรจน ม.4/3 
 4. นางสาวรัตติยา มีษา ม.4/2 
 5. นายมูฮําหมัดอัฟนัน แวดอเลาะ  ม.4/3 
 6. นายวุฒิชัย พลอินทร ม.4/1 
 7. นางสาวจีรภัทร ขานโบ ม.4/2 
 8. นางสาววลัยภรณ คงคําสวน ม.4/3 
 9. นางสาวสิริทรัพย รุงแดง ม.4/1 
 10. นางสาวณัฐธิดา ขวัญลิขิต ม.4/3 
 11. เด็กชายภาสกร โลหะจินดา ม.3/3 
 12. นายกิตติคุณ ซ้ึงหฤทัย ม.4/3 
 13. เด็กชายภาณุสิชฌ รัตนกรัณฑ ม.3/3 
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 ฟสิกส 
 1. นายระพี เลาประสพวัฒนา ม.5/3 
 2. นายปรเมศวร สุวรรณวงศ ม.5/3 
 3. นายอยุวัฒน วรรณโร ม.4/3 
 4. นางสาวรุงทิวา ชีพสฤษดิพงศ ม.4/3 
 

 คอมพิวเตอร 
 1. นายกฤตขจร ออนแพง ม.5/3 
 2. นายปยวัฒน มณีนวล ม.5/3 
 3. นายชนกัณฑ พรหมใจดี ม.5/3 
 4. นายติมานนท หลอสุพรรณพร ม.5/3 
 5. เด็กหญิงพิรญาณ จันทรงาม ม.3/3 
 6. นางสาวอรวรรณ พูลศรี ม.5/3 
 7. นายอวิรุทธ รัตนชู ม.5/2 
 8. นางสาวตีรณา อารีกุล ม.5/3 
 9. เด็กชายสุกฤษฎ์ิ เหลาเจริญสุข ม.3/4 
 10. นายคีตวุธ ผองแผว ม.5/3 
 11. นายพิพัฒนพล สมบูรณบูรณะ ม.5/2 
 12. นางสาวนิศรา แสนไพร ม.5/3 
 13. นายณัฐดนัย ครสระนอย ม.5/2 
 14. นางสาวสุพรรษา วุนซ้ิว ม.5/3 
 15. เด็กชายรัฐพงษ ทองมาก ม.2/2 
 

 ดาราศาสตร ม.ตน 
 1. เด็กชายนพรัตน เอียดสุย ม.3/3 
 2. เด็กชายศิวัช เรืองเริงกุลฤทธ์ิ ม.3/3 
 3. เด็กชายวริทธ วิชัยธรรมธร ม.3/3 
 4. เด็กชายวงศธร ตระการกิจนุกูล ม.2/3 
 5. เด็กหญิงโมลิยาภรณ สุขมี ม.3/2 
 6. เด็กหญิงนีนิษนา รติปาน ม.2/3 
 7. เด็กชายศราวุฒิ แจงศิริ ม.3/3 
 8. เด็กชายธีรศักด์ิ จุยชุม ม.2/3 
 9. เด็กหญิงมนัญชยา ยาหมิน ม.3/3 
 10. เด็กหญิงปูชิตา มุสิกะศิริ ม.3/4 
 11. เด็กหญิงธนิตา อภิชาติเมธา ม.3/3 
 12. เด็กชายธนวัฒน นวเธียร ม.2/3 
 13. เด็กชายวาริช ทอดท้ิง ม.2/4 
 14. เด็กหญิงวราศิริ ศิริพร ม.3/2 
 

 ดาราศาสตร ม.ปลาย 
 1. นางสาวณัฐธิดา หลังนุย ม.4/3 
 2. นางสาวดลฤพร ศรเกษตริน ม.5/3 
 3. นายอภิศักด์ิ เพ็ชราการ ม.5/3 
 

 เคมี 
 1. นายธนิน กองพัฒนพาณิชย ม.4/3 
 2. นายอภินัทธ สินวิริยะกิจ ม.4/2 
 

 ชีววิทยา 
 1. นายวชิรกรณ พรหมจันทร ม.4/3 
 2. นายชนวีร จักรวาลพิทักษ ม.4/3 
 3. นายชวลิต วงศชวลิต ม.5/3 
 4. นางสาวปานแกว ยักกะพันธ ม.5/3 
 ☺ ขอแสดงความยินดีดวย  
 
 

 
 นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
ควารางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย ระดับภาคใต  
การแขงขันทักษะคอมพิวเตอรชิงแชมปภาคใต ครั้งท่ี 3 
(Computer Contest III) เม่ือวันที่ 6 กันยายน 
2551 ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังตอไปน้ี 
  ชนะเลิศ การแขงขันการสราง Presentation 
ดวยโปรแกรม Power Point 2003 ชวงช้ันที่ 4 
 1. นายชนกัณฑ พรหมใจดี ม.5/3 
 2. นางสาวรักษชนก ผลมานะ ม.5/3 
  ชมเชย  การแข ง ขันการสร า งภาพด วย
โปรแกรม Photoshop 7.0 ชวงช้ันที่ 4 
 1. นางสาวนันทสินี จันทสุวรรณ ม.6/3 
 2. นางสาววรรณลักษณ โสสนุย ม.6/3 
  ชมเชย การแขงขันการสราง Presentation 
ดวยโปรแกรม Power Point 2003 ชวงช้ันที่ 3 
 1. เด็กหญิงดียานา สันหมุด ม.2/3 
 2. เด็กหญิงปุณณภา กลํ่าทิม ม.2/3 
  นายณัฐพงษ กลาจริง ม.5/1
 ประเภทบุคคลไดที่ 18 จากผูเขาสอบ 689 คน 
      นางสาววิชิดา ชูบัวทอง ม.6/1 
 ประเภทบุคคลไดที่ 19 จากผูเขาสอบ 689 คน 

แชมปคอมพิวเตอรภาคใต


