
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โ ร ง เ รียน จุฬาภรณราชวิทยา ลัย  สตูล 

รับผิดชอบศูนยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
และคณิตศาสตร  ของ ศูนย เครือข ายส ง เสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสตูล 
ต้ังแตปการศึกษา 2549  
 

 
โ ร ง เ รียน จุฬาภรณราชวิทยา ลัย  สตูล  

เปนสถานศึกษาประเภทท่ีหน่ึง สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาสตูล ต้ังแตปการศึกษา 2550  
 

 
สสวท .  ได คัดเ ลือก  โรงเ รียนจุฬาภรณ 

ราชวิทยาลัย สตูล เปนศูนยอบรม เพ่ือพัฒนาการ
เรี ยนการสอนคณิตศาสตร  โดยใช โปรแกรม  
The Geometer’s Sketchpad (GSP) 
ปงบประมาณ 2552 เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2551 ซึ่ง 
20 โรงเรียนทั่วประเทศ (ภาคใต 4 โรงเรียน) เปน
ศูนยอบรม GSP ของ สสวท. 
 

 
สพฐ .  ได คัด เ ลือก  โ ร ง เ รียน จุฬาภรณ 

ราชวิทยาลัย สตูล เปนโรงเรียนซึ่ง จัดกิจกรรม 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาดีเดน เ ม่ือวันที่  10 
ตุลาคม 2551 ซึ่ง 36 โรงเรียนทั่วประเทศ (ภาคใต 
7 โรงเรียน) ไดรับการคัดเลือก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
จํานวน 6 คน ควาที่ 1  5 คน และท่ี 2  1 คน ระดับ
จังหวัดสตูล โครงการทดสอบวัดความรู ภาษาอังกฤษ 
ครั้งท่ี 23 ปการศึกษา 2551 ของบริษัทเสริมปญญา 
จํากัด 

ที่ 1 จังหวัดสตูล ม.1  
 เด็กหญิงวรธิดา แสงโชติ ม.1/3 
 เด็กชายจิรวัฒน จันทรรักษ ม.1/4 
 ที่ 1 จังหวัดสตูล ม.2  
 เด็กหญิงอัยดา หะยีบากา ม.2/3 
 ที่ 2 จังหวัดสตูล ม.4 
 นางสาวณัฐธิดา หลังนุย ม.4/3 
 ที่ 1 จังหวัดสตูล ม.5 
 นายปธานิน ปาณะศรี ม.5/3 
 ที่ 1 จังหวัดสตูล ม.6 
 นายฮัมดี อาแซ ม.6/2 

*** ม.3 ไมมีผูสมัครสอบ 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

 

 
นักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

สตูล 2 คน ผานการสอบคัดเลือกเขารวมโครงการ 
เยาวชนเอเอฟเอส เพ่ือการศึกษาและแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ป รุนที่ 48 (พ.ศ. 
2552 - 2553) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

1. นายปธานิน ปาณะศรี   ม.5/3 
2. นายมูฮัมหมัดอัฟนัน  แวดอเลาะ   ม.4/3  
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

 

ศูนยฯ วิทย - คณิต จังหวัดสตูล 

สถานศึกษาประเภทท่ี 1 จังหวัดสตูล 

ศูนยอบรม GSP ของ สสวท. 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาดีเดน 

ท่ี 1 ภาษาอังกฤษระดับจังหวัดสตูล
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 นางสาวกฤตยาพร พวงมณี หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย สตูล ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ  
เอเอฟเอส ประเทศไทย ใหเดินทางไปปฏิบัติหนาที่
ผู ดู แล นัก เ รี ยน เยาวชน เอ เฟ เอส  เ ดินทาง ไป
ตางประเทศ รุนที่ 47 ณ ประเทศอิตาลี และ 
ทัศนศึกษาประเทศสวิตเซอรแลนด เม่ือวันที่ 3-17 
กันยายน 2551  
  
 
 
 

คณาจารยจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กรุงเทพฯ มาชวยติวโอเน็ต ม.5 และ ม.6 เม่ือวันที่ 
1 - 8 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย สตูล 
 1. นายบัณฑิต ฝอยทอง คณิตศาสตร 
 2. นายคมกฤษณ ศิริวงษ สังคมศึกษา 
 3. นายสุทัศน ภูมิรัตนจรินทร สังคมศึกษา 
 4. นายสมเจตน กุลออน ภาษาอังกฤษ 
 5. นายจงชัย เจนหัตถการกิจ ภาษาไทย 
 6. นายวิรัตน ปานเจริญ ฟสิกส 
 7. ดร.พจน แสงมณี ชีววิทยา 
 
 
 
 

 หัวหนาระดับดีเดน 
หัวหนาระดับ ม.6  
นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด 
 

 ครูท่ีปรึกษาดีเดน 
ม.1 นางคนึงนิตย ไชยมณี 
ม.2 นางนิศาชล เอียดดี 
ม.3 นายสันติพร ตันติหาชัย 
ม.4 นายธรรมศักด์ิ ปานย่ิง 
ม.5 นางสาวนงลักษณ คลังของ 
ม.6 นางสาวขนิษฐา สะอา 

 
 

 
นักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

สตูล 8 คน ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
ระดับภาคใต ในการประกวดผลงานสรางสรรคบน 
Sketchpad ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร 
ประเภททีม 2 คน เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 
2551 ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี 
 ระดับ ม.ตน 

 1. เด็กชายวงศธร ตระการกิจนุกูล  ม.2/3 
 2. เด็กชายศศิพงศ รัญตะเสวี  ม.2/3 

 1. เด็กชายฤทธิกร อรุณแสงสด  ม.2/3 
 2. เด็กชายสุรเชษฐ แซปง   ม.2/1 

 1. เด็กชายภากร มาตรพลากร  ม.2/2 
 2. เด็กชายอามาน มะสะนิง    ม.2/5  
 ระดับ ม.ปลาย 

 1. นายอภินัทธ สินวิริยะกิจ  ม.4/2 
2. นายกิตติคุณ ซ้ึงหฤทัย  ม.4/3 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

 
 
 

ม.1 นางแววไว เอียดนุช 
ม.2 นางเดือนฉาย สุวรรณมุสิก 
ม.3 นางณพิชา จันทวดี 
ม.4 นายอนัน จันทรัตน 
ม.5 นายจักรี วัฒนะ 
ม.6 นายสันติพร ตันติหาชัย 

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 

ผูดูแลนักเรียนเยาวชน AFS 

วิทยากรติวโอเน็ต ม.6  
จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

เหรียญทองแดง Sketchpad 
ระดับภาคใต 

หัวหนาระดับและครูท่ีปรึกษาดีเดน 
ภาคเรียนท่ี 1/2551 

ครูผูสอนดีเดน ภาคเรียนท่ี 1/2551 


