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 ผลก า รแข ง ขั น ทั กษ ะทา ง วิ ช า ก า รแล ะ
ความสามารถของนักเรียน งาน จ.ภ.วิชาการ’51  
8 มกราคม 2552 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล ระดับชวงช้ันที่ 3,4 จากโรงเรียนใน 7 จังหวัด
ภาคใต (สตูล ยะลา ปตตานี นราธิวาส สงขลา 
พัทลุง ตรัง) 
 
 
ตอบปญหาวิทยาศาสตร ชวงช้ันท่ี 3 (ทีม 2 คน) 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 เด็กหญงิพิศพร ไหมใจดี   ม.2/3 
 เด็กหญงินิภาภัทร นิเฮาะ  ม.2/3 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 เด็กหญงิชนธิชา เชื้อบุญ  ม.2/3 
 เด็กหญงิสุจิรา สกุลประดิษฐ ม.2/5 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 เด็กชายนววิช ต้ังบวรพิเชษฐ ม.2/3 
 เด็กหญงิศุภมาศ รัตนพยัต ม.2/3 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กหญงิปริยาภรณ บุญสุวรรณ ม.2/3 
 เด็กหญงิพรปวรี จิตรัตน  ม.2/3 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กหญงิพุทธชาติ ศรีประไพ ม.2/3 
 เด็กหญงิอัญลดา พลดอน  ม.2/3 

 

เรือประดิษฐ ชวงช้ันท่ี 3 (ทีม 3 คน) 
ชนะเลิศ 

 นายบญุรินทร นพสุวรรณ  ม.3/2 
 นายวรพจน จันทรอินทร  ม.3/2 
 นายอัลฮาฟซ เจะมูซอ  ม.3/2 

 
 
 
 
 
 
 

 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

 เด็กหญงิจิตตา สัสดี  ม.2/1 
 เด็กหญงิธีรดา ลีวานิชย  ม.2/1 
 เด็กหญงิมนสิชา ชํานาญเวช ม.2/1 

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ชวงช้ันท่ี 3 (ทีม 3 คน) 
ชนะเลิศ 

 เด็กหญงิซารีฟะหนูรลีซา สาเหะมะหะหมัด ม.3/1 
 เด็กหญงิปฎิญญา เรืองฉิม ม.3/1 
 เด็กหญงิอัสนียา ยีสะอุ  ม.3/1 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
 เด็กหญงิเก็จแกว สวนทอง ม.3/1 
 เด็กหญงิวราสินี หะยีหวงั  ม.3/1 
 เด็กหญงิวริญญา หมัดชา  ม.3/1 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
 เด็กหญงิปาลินพร นอบแกว ม.2/3 
 เด็กหญงิเปรมสุภา เหลือพงศ ม.2/4 
 เด็กหญงิลภัส เทพเฉลิม  ม.2/4 

 

ตอบปญหาวิทยาศาสตร ชวงช้ันท่ี 4 (ทีม 2 คน) 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นายยุคุณธร ยาหลี  ม.4/3 
 นายวชิรกรณ พรหมจันทร ม.4/3 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 นางสาวณัฐธิดา ขวัญลิขิต ม.4/3 
 นางสาวณัฐธิดา หลังนุย  ม.4/3 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 นายชนวีร จักรวาลพิทักษ  ม.4/3 
 นายธนิน กองพัฒนพาณิชย ม.4/3 

 
 

วิทยาศาสตร 
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การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ชวงช้ันท่ี 4 (ทีม 3 คน) 
ชนะเลิศ 

 นางสาวปณิตา แหลมทองประทีป ม.5/3 
 นางสาวอริษรา หมีดเส็น  ม.5/3 
 นายระพี เลาประสพวัฒนา ม.5/3 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
 นางสาวแรมรัศมี พูลเทพ  ม.5/3 
 นางสาววรียา รักษชนม  ม.5/3 
 นางสาวศศิกานต ยี่โป  ม.5/3 

 

การพูดดานวิทยาศาสตร ชวงช้ันท่ี 4 (ทีม 2 คน) 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 นางสาวปานแกว ยกักะพันธ ม.5/3 
 นายรงัสิมันต นรารัตนวงศ ม.6/3 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 นางสาวณัฐิดา ขุนแผว  ม.5/2 
 นายอวิรทุธ รัตนชู  ม.5/2 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 นางสาวรัตติยา มีษา  ม.4/2 
 นางสาวรุงทิวา ชีพสฤษดิพงศ ม.4/3 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 นางสาวปาลีรฐั สวัสดี  ม.4/2 
 นางสาวยูมิตา ตําสําสู  ม.4/2 

 

เรือประดิษฐ ชวงช้ันท่ี 4 (ทีม 3 คน) 
ชนะเลิศ 

 นายชวณัฐ กิตติโชควัฒนา ม.5/1 
 นายณัฐดนัย ครสระนอย  ม.5/2 
 นายอติชาต ขวัญปลอด  ม.5/1 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
 นายจีรภัทร ทองธรรมชาติ ม.5/2 
 นายนวพงศ จีนเมือง  ม.5/1 
 นายอิสรพงค ตาวาโต  ม.5/1 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
 นางสาวจิรัฐติกาล จิรศิริมาศ ม.5/2 
 นางสาววริชา โตะหลี  ม.5/1 
 นางสาวอัสรีนา แดงหลัง  ม.5/1 

 

จรวดขวดนํ้า ประเภทความไกล ชวงช้ันท่ี 3-4  
(ทีม 3 คน) 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

 เด็กหญงิจินศุจี อารีวรกุล  ม.2/2 
 เด็กหญงิมาริษา หวันจิ  ม.2/3 
 เด็กหญงิสุภัชฌา ณะนวล  ม.2/1 

 

 
ความสามารถทางคณิตศาสตร ชวงช้ันท่ี 3 (บุคคล) 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กหญงินีนิษนา รติปาณ  ม.2/3 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 เด็กชายพีระพล โอนิกะ  ม.3/3 
 เด็กชายฟารุค พันธยูโซะ  ม.3/4 

 

เกมส IQ 180 ชวงช้ันท่ี 3 (บุคคล) 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 เด็กชายซยันุดดีน นุยผอม ม.2/3 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กชายธีระศักด์ิ จุยชุม  ม.2/3 
 เด็กชายรัฐพงษ ทองมาก  ม.2/2 
 เด็กชายศุภกิจ กฤตรัชตนันท ม.1/3 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กชายวงศธร ขาวเรือง  ม.1/2 
 เด็กชายกิตติธัช ไชยศักด์ิ  ม.1/3 
 เด็กชายกฤติน เกียรติธนภูษติ ม.2/2 

 

ความสามารถทางคณิตศาสตร ชวงช้ันท่ี 4 (บุคคล) 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 นางสาวกนกพร งามเช้ือ  ม.6/3 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นายปวงสรรค ยักกะพันธ  ม.6/3 
 นายระพี เลาประสพวัฒนา ม.5/3 
 นายศศิพงศ ตรงนิตย  ม.6/3 
 นายณัฎฐ ยองห้ิน  ม.6/3 

 
 

คณิตศาสตร 
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เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 นางสาวเนตรชนก วิศรุตมนตรี ม.6/3 
 นางสาวแรมรัศมี พูลเทพ  ม.5/3 
 นายปรเมศวร สุวรรณวงศ ม.5/3 

 
 
 
 

Reading ชวงช้ันท่ี 3 (บุคคล) 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 เด็กหญงิฮานาน สิดิ  ม.2/1 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กหญงิจัสมิล มุมินรุงเรืองเดช ม.2/3 
 

Spelling Bee ชวงช้ันท่ี 4 (บุคคล) 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 นางสาวเสาวนิตย แซอ่ึง  ม.5/3 
 

Crossword Puzzle ชวงช้ันท่ี 3 (ทีม 2 คน) 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กหญงิจุฑามาศ ชมจําป ม.2/1 
 เด็กหญงิอัยดา หะยีบากา  ม.2/3 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กชายวัชรินทร เนติวุฒิสาร ม.3/4 
 เด็กชายสิทธิกร หวังคุณากร ม.3/1 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กหญงิวรรณิตา ตอแลมา ม.3/5 
 เด็กหญงิอรอนงค หมันเส็น ม.3/5 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กหญงินฤมล พลศิริ  ม.2/1 
 เด็กหญงิวรรณรดา รักนุย  ม.2/1 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กชายธเนศ ชํานาญนา  ม.3/4 
 เด็กชายสุกฤษณ เหลาเจริญสุข ม.3/4 

 
 

 
 
 

 

ความสามารถทางภาษาไทย ชวงช้ันท่ี 3 (บุคคล) 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 เด็กหญงิอิชยากรณ กาญจนะ ม.3/4 
 เด็กหญงิอรอินทุ สุกใส  ม.3/3 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กหญงิพิชญพิมล เจริญสุข ม.3/3 

 

การเปดพจนานุกรม ชวงช้ันท่ี 3 (บุคคล) 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 เด็กหญงิวรรสิยา วิไลลักษณ ม.1/4 
 เด็กหญงิหทัยรัตน ศรีแสงจันทร ม.1/4 
 เด็กหญงิณรูิซม เด็นจิ  ม.2/3 
 เด็กหญงิธัญจิรา เรืองหิรัญ ม.2/5 
 เด็กชายฟาดิล หมุดหวัน  ม.3/4 
 เด็กหญงิณัฐสุดา เพชรหัวบัว ม.3/4 
 เด็กหญงิศศิชา เชาวไวพจน ม.3/4 
 เด็กหญงิโสตถภัิค ไหมเหลือง ม.3/4 
 เด็กหญงิกาญจนา ชะอุมเอียด ม.3/5 
 เด็กหญงิปริชญา อังโชติพันธุ ม.3/5 

 

ความสามารถทางภาษาไทย ชวงช้ันท่ี 4 (บุคคล) 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 นางสาวสุดารตัน แกวจันทร ม.6/3 
 นายพีรัสม ราชจันทร  ม.6/3 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 นายภาณุศักด์ิ หลอตระกูล ม.6/3 
 นายพศิน ณัฐชีพเดชา  ม.6/2 
 นางสาวสาลีรตัน คงสาลี  ม.6/2 
 นางสาวเกวลี เพชรศรีชาติ ม.6/2 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 นางสาวนภสร ฝาละเหย็บ ม.6/3 
 นางสาวบัสรีย กอเด็ม  ม.6/3 
 นางสาวมัสรีนา นารีเปน  ม.6/3 
 นางสาวภัทรกนัย ทองทว ี ม.6/3 
 นางสาวพิมพจิรา วุฒิประดิษฐ ม.6/3 
 นายกิตติธัช วรรธนะนาถ  ม.6/3 
 นางสาวชุติมณฑน สมุทรจินดา ม.6/2 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย 
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บรรยายธรรม (ศาสนาอิสลาม) ชวงช้ันท่ี 3 (บุคคล) 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 เด็กหญงิมาฮาเราะ พิมพประพันธ  ม.1/3 
 เด็กชายวาริช ทอดทิ้ง  ม.2/4 
 เด็กชายอิรฟาน ปะดุกา  ม.1/1 

 

ความสามารถทางสังคมศึกษา ชวงช้ันท่ี 3 (ทีม 2 คน) 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 เด็กชายณัฐรัฐ สุนทรนันท ม.2/1 
 เด็กชายตะวัน หมาดท้ิง  ม.2/4 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 เด็กหญงิพฤกษา จันทรประทีป ม.3/1 
 เด็กหญงิรัตติฟา จิชอง  ม.3/1 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 เด็กชายปรเมศวร วชิรแพทย ม.3/2 
 เด็กหญงิโมลิยาภรณ สุขมี ม.3/2 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กชายปุญญพัฒน แกวทอง ม.1/2 
 เด็กหญงิเกษกาญจน ไชยลํายา ม.2/4 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กชายปรวีย ฮองสาย  ม.1/5 
 เด็กหญงิอิงมาดา วงษสวัสด์ิ ม.1/5 

 

ความสามารถทางสังคมศึกษา ชวงช้ันท่ี 4 (ทีม 2 คน) 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 นายชยกร แคยิหวา  ม.5/3- 
 นายสิวณัฐ เหล็มปาน  ม.5/2 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 นางสาวรัตติฟา หวันสู  ม.5/2 
 นางสาวลดาพร บุญพรัด  ม.5/2 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 นางสาวนาฬิกา ทิพยสมบัติ ม.5/1 
 นางสาวเนตรนภิส ลายทิพย ม.5/1 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 นางสาวคนึงนิตย ขุนอําไพ ม.5/1 
 นางสาวจุฑามณี ศรีสุวรรณ ม.5/2 

การประกวดสวดมนตหมู ทํานองสรภัญญะ  
ชวงช้ันท่ี 3-4 (ทีม 5 คน) 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 เด็กหญงิเปมิกา ปรัชญาวงศศานต์ิ ม.2/4 
 เด็กหญงิวรธิดา แสงโชติ  ม.1/3 
 เด็กหญงิณัฐกานต นอยสราง ม.2/5 
 เด็กหญงิปุณณภา กลํ่าทิม ม.2/3 
 เด็กหญงิญาดา มหัทธโน  ม.2/4 

 
 

 
 
 
 

ทดสอบความรูทางสุขศึกษา ชวงช้ันท่ี 3 (บุคคล) 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 เด็กหญงิธวัลพร วัฒนาศรีโรจน ม.2/4 
 เด็กหญงิฉัตรวรินทร ศิริรัตน ม.3/5 
 เด็กหญงินันทนัช จิตตะเสนา ม.3/5 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 เด็กชายสันติพร สอสืบ  ม.3/5 
 เด็กหญงิฐิติรัตน ธรรมพูนพิสัย ม.3/5 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กหญงิปาริฉตัร แสงดํา  ม.2/4 
 เด็กหญงิสุพัตรา เกล้ียงจุย ม.2/4 
 นางสาวอัสมา หมีนสุก  ม.3/1 

 

ทดสอบความรูทางสุขศึกษา ชวงช้ันท่ี 4 (บุคคล) 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 นางสาววิชิดา ชูบัวทอง  ม.6/1 
 นางสาวศศินาถ มาศววิัฒน ม.6/2 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 นางสาวพรรณชิยา นพสุวรรณ ม.6/2 
 นางสาวดาเรศ กั่วพานิช  ม.6/1 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 นายประทีป เบ็ญหมาน  ม.6/1 
 นางสาวกาญจนา สัญญากุล ม.6/2 

 
 
 
 
 
 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม
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วาดภาพดวยสีโปสเตอร ชวงช้ันท่ี 3 (บุคคล) 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 เด็กหญงิกฤตพร จันทรชวย ม.1/2 
 เด็กหญงิเสาวลักษณ ทองเอียด ม.2/1 
 เด็กหญงิดวงฤทัย ลอมเมือง ม.2/1 
 เด็กหญงินฤมล โรยนรินทร ม.2/2 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 เด็กหญงิสุรยีกาญจน เหลาะหมาน  ม.2/1 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กหญงินัทธมน เหรียญกิจการ ม.1/2 
 เด็กหญงิชนัตนันท นุนหนู  ม.2/3 

 

วาดภาพดวยสีโปสเตอร ชวงช้ันท่ี 4 (บุคคล) 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 นางสาวสุพรรษา วุนซิว้  ม.5/3 
 นางสาวสิริกร สุขใส  ม.5/3 

 
 
 
 
 

ประดิษฐดอกไมจากแปงสําเร็จรูป ชวงช้ันท่ี 3 (ทีม 3 คน) 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 เด็กหญงิจิตติมา ผาติวิทยาภรณ ม.1/3 
 เด็กหญงิชุลีกร ศรีสุข  ม.1/4 
 เด็กหญงิวรรณดี เลิศจิตตธรรม ม.1/5 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 เด็กชายสิริวิชญ ไชยพงศ  ม.1/5 
 เด็กหญงิมัลลิกา พรหมบุตร ม.3/2 
 เด็กหญงิสกาวเดือน จํานง ม.1/1 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 เด็กหญงิโกมลชนก แซจัน  ม.1/5 
 เด็กหญงิพิชามญชุ สุวรรณมณ ี ม.1/5 
 เด็กหญงิอรุณลักษณ อรชร ม.1/4 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 เด็กหญงิจิดาภา ยากะบิล  ม.1/1 
 เด็กหญงิศิริลักษณ พิมพา  ม.1/5 
 เด็กหญงิสุตาภัทร เพชรเต็ม ม.1/5 

ประดิษฐดอกไมจากแปงสําเร็จรูป ชวงช้ันท่ี 4 (ทีม 3 คน) 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นางสาวจิรภัทร ขานโบ  ม.4/2 
 นางสาววาสินี กิตติสุนทรากลุ ม.4/1 
 นางสาวเสริมศิริ นวลิขิต  ม.4/1 

 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Word ชวงช้ันท่ี 3 
(บุคคล) 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 เด็กชายภาณวุฒัน นุนชื่น  ม.1/4 
 เด็กหญงิไพลิน ทองศิริ  ม.2/5 
 เด็กชายฐิติ เทพษร  ม.1/2 
 เด็กชายนุอา รงัสรรค  ม.3/4 
 เด็กชายณฐพล เลิศสูงเนิน ม.3/4 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 เด็กหญงิโรวีนา หมาดบากา ม.1/3 
 เด็กหญงิรตพร ละมัยสะอาด ม.1/3 
 เด็กหญงิพิริยา อนันตชัยวนิช ม.1/5 
 เด็กหญงินารีนาฎ อินปลอด ม.2/4 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กหญงินภัสสร ตันสกุล  ม.1/3 
 เด็กหญงิสุจิราพร โอภาศรีโรจน ม.2/4 

 

  การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel ชวงช้ันท่ี 3(บุคคล) 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 เด็กชายภากร มาตรพลากร ม.2/2 
 เด็กหญงิดียานา สันหมุด  ม.2/3 
 เด็กหญงิอัสมา หลีเยาว  ม.2/5 
 เด็กหญงิอลีนา บูสู  ม.2/5 
 เด็กหญงิกาํพร ราชโรชน  ม.2/4 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 เด็กหญงินิศานาถ ผิวเหมาะ ม.2/5 
 เด็กหญงิรสิตา หิรัญ  ม.2/5 
 เด็กหญงิดิษวรรณ สันหมุด ม.2/1 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กชายศิริศักด์ิ บางัสสาเระ ม.2/2 
 เด็กชายชัยวัฒน ลิมปนศิลป ม.2/2 

ศิลปะ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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 เด็กหญงิกมลชนก คาระวะวฒันา ม.2/2 
 เด็กหญงิธันยชนก แซเอ้ียว ม.2/4 

 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ชวงช้ันท่ี 3-4 (บุคคล) 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 นายชนกัณฑ พรหมใจดี  ม.5/3 
 นายปยวัฒน มณีนวล  ม.5/3 
 นายติมานนท หลอสุพรรณพร ม.5/3 
 นายธาดา หวงัธรรมม่ัง  ม.4/3 
 เด็กหญงิพิรญาณ จันทรงาม ม.3/3 
 เด็กชายวงศธร ตระการกิจนุกูล ม.2/3 

เกยีรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กชายศศิพงศ รัญตะเสว ี ม.2/3 

 
 

นักเรียนท่ีสอบผานการคัดเลือกโอลิมปกวิชาการ 
เพ่ือเขาคาย 2 ประจําป พ.ศ. 2551  

 
 

 นางสาวรัตติยา มีษา  ม.4/2 
 นางสาววลัยภรณ คงคําสวน ม.4/3 
 นายบญัญวัฒน จักรวาลพิทกัษ ม.4/3 
 นายสิทธินันท หิรัญโรจน  ม.4/3 
 นางสาวจิรภัทธ ขานโบ  ม.4/2 
 นายธาดา หวงัธรรมม่ัง  ม.4/3 
 นายวุฒิชัย พลอินทร  ม.4/1 

 

 
 

 นายชนกัณฑ พรหมใจดี  ม.5/3 
 นายติมานนท หลอสุพรรณพร ม.5/3 
 นายปยวัฒน มณีนวล  ม.5/3 
 เด็กหญงิพิรญาณ จันทรงาม ม.3/3 
 นางสาวนิศรา แสนไพร  ม.5/3 
 นางสาวอรวรรณ พูลศรี  ม.5/3 
 นายกฤตขจร ออนแพง  ม.5/3 
 นางสาวตีรณา อารีกุล  ม.5/3 

 
 

 นายระพี เลาประสพวัฒนา ม.5/3 
 นายปรเมศวร สุวรรณวงศ ม.5/3 
 นายอยวุัฒน วรรณโร  ม.4/3 

 
 
 

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

 
 
 

 นางสาวปานแกว ยกักะพันธ ม.5/3 
 นายชนวีร จักรวาลพิทักษ  ม.4/3 
 นายวชิรกรณ พรหมจันทร ม.4/3 
 นายชวลิต วงศชวลิต  ม.5/3 

 
 
 

 เด็กชายนพรัตน เอียดสุย  ม.3/3 
 เด็กหญงิมนัญชยา ยาหมิน ม.3/3 
 นางสาววราศิริ ศิริพร  ม.3/2 
 เด็กหญงินีนิษนา รติปาน  ม.2/3 
 เด็กชายวริทธ์ิ วิชัยธรรมธร ม.3/3 
 เด็กชายศิวัช เรืองเริงกุลฤทธ์ิ ม.3/3 
 เด็กชายศราวฒิุ แจงศิริ  ม.3/3 
 เด็กหญงิโมลิยาภรณ สุขมี ม.3/2 
 เด็กหญงิปูชิตา มุสิกะศิริ  ม.3/3 
 เด็กชายธีระศักด์ิ จุยชุม  ม.2/3 

 
 
 

 นางสาวณัฐธิดา หลังนุย  ม.4/3 
 นางสาวดลฤพร ศรเกษตริน ม.5/3 
 นายอภิศักด์ิ เพ็ชราการ  ม.5/3 

สาขาวิชาคณิตศาสตร 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

สาขาวิชาฟสิกส 

สาขาวิชาเคม ี

สาขาวิชาชีววิทยา 

สาขาวิชาดาราศาสตร ม.ตน 

สาขาวิชาดาราศาสตร ม.ปลาย

โอลิมปกวิชาการ คาย 2 ป 2551 


