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1. นายสิทธินันท หิรัญโรจน ม.5/3 
2. นางสาวมนัญชยา ยาหมิน ม.4/3 
3. นายภาสกร โลหะจินดา ม.4/3 
4. นายกิตติคุณ ซึ้งหฤทัย ม.5/3 
5. นางสาววราสินี หะยีหวัง ม.4/3 
6. นางสาวแพรวรุง พงศมานะวุฒิ ม.4/3 
7. นายเขมรัฐ วองนาวี  ม.5/2 
8. นายอยุวัฒน วรรณโร  ม.5/3 
9. นายฟารุค พันธยูโซะ  ม.4/3 
10. นายศุกรี สาและ  ม.4/3 
11. นายจิรัฐติ วิชาธิคุณ  ม.4/2 
12. นายภาณุสิชญ รัตนกรัณฑ ม.4/3 
13. นางสาวอุไซนา นิยมเดชา ม.4/3 
14. นายชิตพล กงเซง  ม.4/2 
15. นายฟาดิล หมุดหวัน  ม.4/3 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

 
 
 
 1. นายปวิชา กาเส็มสะ  ม.4/2 
 2. นายยศวัธน ธีรภาพขจรเดช ม.4/3 
 3. นายสุทธิวัฒน สุวรรณรัตน ม.5/3 
 4. นางสาวณัฐธิดา ขวัญลิขิต ม.5/3 

☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1. นายชนวีร จักรวาลพิทักษ ม.5/3 
 2. นางสาวชริตา วิชิตพงศ ม.4/3 
 3. นางสาวมริษา อีแต  ม.4/2 

☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 
 
 
 1. นางสาววลัยภรณ คงคําสวน ม.5/3 
 2. นายศิริพงศ เล่ืองฤทธิวุฒิ ม.4/3 
 3. นายศิวัช เรืองเริงกุลฤทธ์ิ ม.4/3 
 4. นางสาวศิวนาถ โปษยาอนุวัตร ม.4/3 
 5. นางสาววรรษมน ไชยหมาน ม.4/3 

☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 
 
 
 1. เด็กหญิงยูวิตตา ซีเดะ  ม.3/4 
 2. เด็กหญิงยลรวี สุดใหม ม.3/5 
 3. เด็กชายวาริช ทอดทิ้ง  ม.3/4 
 4. เด็กหญิงชนัตนันท นุนหนู ม.3/3 
 5. เด็กหญิงพัชรธร ยอดรักษ ม.3/5 
 6. เด็กชายภัคธร เพียรเดชา ม.1/3 
 7. เด็กชายวงศธร ตระการกิจนุกูล ม.3/3 
 8. เด็กหญิงดวงเนตร กุลจิตติชนก ม.2/1 

รายช่ือนักเรียนท่ีผานการคัดเลือกเขารวมโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ 
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา คร้ังท่ี 10 ประจําป พ.ศ.2552 (คายท่ี 1) 

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร 

2. สาขาวิชาฟสิกส 

3. สาขาวิชาเคมี 

4. สาขาวิชาชีววิทยา 

5. สาขาวิชาดาราศาสตร ม.ตน
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 9. เด็กหญิงสุธิตา ศานนิกรภาพ ม.2/3 
 10. เด็กหญิงสุพัตรา เกล้ียงจุย ม.3/4 
 11. เด็กหญิงนันทนภัส จันทะโร ม.2/3 
 12. เด็กหญิงนริศา เหมาะทอง ม.1/3 
 13. เด็กหญิงนิศานาถ ผิวเหมาะ ม.3/5 
 14. เด็กหญิงปาลินพร นอบแกว ม.3/3 

☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 
 
 
 1. นายนพรัตน เอียดสุย  ม.4/3 
 2. นายบัญญวัฒน จักรวาลพิทักษ ม.5/3 
 3. นายวริทธ์ิ วิชัยธรรมธร ม.4/3 
 4. นายรังสิมันต เพ็ชรวิโรจน ม.5/3 
 5. นายศราวุฒิ แจงศิริ  ม.4/3 
 6. นางสาวสิริวดี เวทมาหะ ม.5/2 
 7. นายหรรษธร ทิมพวงทอง ม.4/3 
 8. นายอานุ หวังกุหลํา  ม.5/2 

☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 
 
 
 1. เด็กหญิงปุณณภา กลํ่าทิม ม.3/3 
 2. นางสาวรุงทิวา ชีพสฤษดิพงษ ม.5/3 
 3. นางสาวดียานา สันหมุด ม.3/3 
 4. เด็กชายภากร มาตรพลากร ม.3/2 
 5. นายธาดา หวังธรรมม่ัง ม.5/3 
 6. นางสาวณัฐธิดา หลังนุย ม.5/3 
 7. นางสาวศุกรธิดา หลีเดชดํารงคม.5/3 
 8. นายวุฒิชัย พลอินทร  ม.5/1 
 9. เด็กชายวงศธร ตระการกิจนุกูล ม.3/3 
 10. เด็กชายรัฐพงษ ทองมาก ม.3/2 
 11. นายอภินัทธ สินวิริยะกิจ ม.5/2 
 12. เด็กหญิงอลีนา บูสู  ม.3/5 
 13. นางสาวชลพินทุ ตันสกุล ม.5/3 
 14. นางสาวจิรภัทร ขานโบ ม.5/2 
 15. นางสาวสิริวดี เวทมาหะ ม.5/2 

☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

 
 

1. เด็กหญิงบัณฑิตา วงศวานิช    ม.3/2 
 บราซิล 

2. เด็กหญิงอัยดา หะยีบากา    ม.3/3 
 สหรัฐอเมริกา 

3. นางสาวปยาภรณ แกวมณีโปรด   ม.5/1 
 สหรัฐอเมริกา 

4. นายรังสิมันต เพ็ชรวิโรจน    ม.5/3 
 ปารากวยั 

5. นางสาวอวัสดา บินนิโซะ    ม.5/3 
 สหรัฐอเมริกา  

6. นางสาวรุงทิวา ชีพสฤษดิพงศ    ม.5/3 
 สหรัฐอเมริกา 
 ☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 
 
 

นางสาวปานแกว ยักกะพันธ ม.6/3 ไดรับ
การคัดเลือกเปนลําดับท่ี 1 เพ่ือเปนตัวแทนจังหวัด
สตูล เขารับการประเมินคัดเลือกในระดับกลุมจังหวัด 
(สตูล ยะลา ปตตานี นราธิวาส) เ พ่ือรับรางวัล
พระราชทานประจําปการศึกษา 2552 ตอไป 
 ☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 
 
 
 โรงรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ไดรับ
รางวัลชมเชยระดับประเทศ โครงการ “สุดยอดทูต
สงเสริมรักการอานสถาพรบุคส” ปที่ 4 The 
Discovery จากโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลเพียง 6 โรงเรียนท่ัวประเทศ เม่ือวันที่ 18 
ตุลาคม 2552 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 
กรุงเทพฯ 
 ☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 

6. สาขาวิชาดาราศาสตร ม.ปลาย

7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

นักเรียนโครงการ AFS 2553 - 2554 

นักเรียนรางวัลพระราชทานป 2552

รางวัลสุดยอดทูตรักการอาน ระดับประเทศ


