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1. นายสิทธินันท หิรัญโรจน ม.5/3 
2. นายภาสกร โลหะจินดา ม.4/3 
3. นางสาววราสินี หะยีหวัง ม.4/3 
4. นางสาวแพรวรุง พงศมานะวุฒิ ม.4/3 
5. นายเขมรัฐ วองนาวี  ม.5/2 
6. นายศุกรี สาและ  ม.4/3 
7. นายภาณุสิชฌ รัตนกรัณฑ ม.4/3 
8. นางสาวอุไซนา นิยมเดชา ม.4/3 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

 
 
 
 1. นางสาวณัฐธิดา ขวัญลิขิต ม.5/3  
 2. นายยศวัธน ธีรภาพขจรเดช ม.4/3 

☺ 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. เด็กหญิงปาลินพร นอบแกว ม.3/3  

3. เด็กหญิงยลรวี สุดใหม ม.3/5 
 4. เด็กหญิงชนัตนนัท นุนหนู ม.3/3 
 5. เด็กหญิงพัชรธร ยอดรักษ ม.3/5 
 6. เด็กชายภัคธร เพียรเดชา ม.1/3 
 7. เด็กหญิงดวงเนตร กุลจิตติชนก ม.2/1 
 8. เด็กหญิงสุธิตา ศานนิกรภาพ ม.2/3 
 9. เด็กหญิงสุพัตรา เกล้ียงจุย ม.3/4 
 10. เด็กหญิงนันทนภัส จันทะโร ม.2/3 
 11. เด็กหญิงนิศานาถ ผิวเหมาะ ม.3/5 

☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 
 

โอลิมปกวิชาการ คาย 2 
รายช่ือนักเรียนท่ีผานการคัดเลือกเขารวมโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ 

และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา คร้ังท่ี 10 ประจําป พ.ศ.2552 (คายท่ี 2)

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร 

2. สาขาวิชาฟสิกส 

3. สาขาวิชาเคมี 

4. สาขาวิชาชีววิทยา 

5. สาขาวิชาดาราศาสตร ม.ตน
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 1. นายบัญญวัฒน จักรวาลพิทักษ ม.5/3 
 2. นายวริทธ์ิ วิชัยธรรมธร ม.4/3 
 3. นายศราวุฒิ แจงศิริ  ม.4/3 
 4. นายอานุ หวังกุหลํา  ม.5/2 
 5. นายหรรษธร ทิมพวงทอง ม.4/3 

☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 
 
 
 1. เด็กหญิงปุณณภา กลํ่าทิม ม.3/3 
 2. เด็กหญิงดียานา สันหมุด ม.3/3 
 3. เด็กชายภากร มาตรพลากร ม.3/2 
 4. นายธาดา หวังธรรมม่ัง ม.5/3 
 5. นางสาวศุกรธิดา หลีเดชดํารงคม.5/3 
 6. เด็กชายวงศธร ตระการกิจนุกูล ม.3/3 
 7. เด็กชายรัฐพงษ ทองมาก ม.3/2 
 8. นางสาวชลพินทุ ตันสกุล ม.5/3 
 9. นางสาวจิรภัทร ขานโบ ม.5/2 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 
 
 

ผลการสอบโครงการทดสอบวัดความรู
ภาษาอังกฤษ คร้ังท่ี 24/2552 บริษัท เสริมปญญา 
จํากัด  

 เด็กชายภัคธร เพียรเดชา  ม.1/3  
ที่ 2 จังหวัดสตูล 
 เด็กหญงิมาฮาเราะ พิมพประพันธ ม.2/3 
ที่ 3 จังหวัดสตูล  
 เด็กชายธีระศักด์ิ จุยชุม  ม.3/3 
ที่ 2 จังหวัดสตูล 
 เด็กหญงิอัยดา หะยีบากา  ม.3/3 
ที่ 2 จังหวัดสตูล 
 

 เด็กหญงิเปมิกา ปรัชญาวงศศานต ม.3/4 
ที่ 2 จังหวัดสตูล 
 นายกิตติคุณ ซึ้งหฤทัย  ม.5/3 
ที่ 1 จังหวัดสตูล 
 นางสาวปานแกว ยกักะพันธ ม.6/3 
ที่ 1 จังหวัดสตูล 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 

 
 

นัก เ รียน โครงการส ง เ ส ริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัด
สตูล ประจําปการศึกษา 2552 (2552 - 2554) 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย สตูล สอบผานการคัดเลือก 18 คน 
( เ รี ย งตาม ลํา ดับคะแนนจากมากไปหาน อย ) 
ประกอบดวย 

1. เด็กชายภัคธร เพียรเดชา  ม.1/3 
2. เด็กหญิงนริศา เหมาะทอง ม.1/3 
3. เด็กชายจิราวัฒน นัยกองศิริ ม.1/3 
4. เด็กชายอนิรุตต มานิช  ม.1/4 
5. เด็กหญิงพิชชาภา ตรียงค ม.1/3 
6. เด็กหญิงอารีเซีย บวรวัฒนพงศ ม.1/3 
7. เด็กหญิงอลิสา สมานวิวัฒน ม.1/3 
8. เด็กหญิงศิรดา ชินทอง ม.1/4 
9. เด็กชายธีธัช จรัสภิญโญวงศ ม.1/3 
10. เด็กชายธนธร บุญอดิสัย ม.1/3 
11. เด็กชายนพรุจ พัสสระ ม.1/3 
12. เด็กหญิงเจนจิรา จารุสาร ม.1/2 
13. เด็กหญิงวธิษฐา สอนจอน ม.1/3 
14. เด็กหญิงทิศารัส จันแกมแกว ม.1/3 
15. เด็กชายภากร สมภู  ม.1/2 
16. เด็กชายสุรวิชญ พรหมนวล ม.1/1 
17. เด็กหญิงณัฐชญา รักแปน ม.1/4 
18. เด็กชายณัฐนันท มาสินธุ ม.1/3 

 ☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

6. สาขาวิชาดาราศาสตร ม.ปลาย

7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

รางวัลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

SCIENCE - MATH GIFTED ม.1 จ.สตูล 


