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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’52  
7 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล ระดับชวงช้ันที่ 3,4 จากโรงเรียนใน 8 จังหวัด
ภาคใต (สตูล ยะลา ปตตานี นราธิวาส สงขลา 
พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช) 
 

 
 
การทดสอบความรูทางวิทยาศาสตร ชวงช้ันท่ี 3 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 เด็กหญงิศุภมาศ รัตนพยัต ม.3/3 
 เด็กหญงิปาลินพร นอบแกว ม.3/3 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 เด็กหญงิปริยาภรณ บุญสุวรรณ ม.3/3 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กหญงิชนธิชา เชื้อบุญ  ม.3/3 
 เด็กหญงิเจณิสตา เจะเลาะ ม.2/4 
 เด็กหญงิพิศพร ไหมใจดี   ม.3/3 
 เด็ดหญิงสุพัตรา เกล้ียงจุย ม.3/4 

 

เรือประดิษฐ ชวงช้ันท่ี 3 (ทีม 3 คน) 
ชนะเลิศ 

 เด็กหญงิคุณิตา สมศักด์ิ   ม.3/2 
 เด็กหญงิชนิสรา ไชยชนะ  ม.3/2 
 เด็กหญงิพสิกา รักษกาฬ  ม.3/2 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
 เด็กหญงินิศานาถ ผิวเหมาะ  ม.3/5 
 เด็กหญงิรสิตา หิรัญ  ม.3/5 
 เด็กหญงิสุทธวรี อินทรกูล ม.3/5 

 
 
 
 
 
 
 
 
การทดสอบความรูทางฟสิกส ชวงช้ันท่ี 4 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นายอยวุัฒน วรรณโร  ม.5/3 
 นางสาวอักษิพร ศิลปสอน ม.5/3 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 นายธนิน กองพัฒนพาณิชย ม.5/3 
 นางสาวณัฐธิดา ขวัญลิขิต ม.5/3 

  

การทดสอบความรูทางเคมี ชวงช้ันท่ี 4 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นางสาวเวสุนยี จารีมิตร  ม.5/2 
 นางสาวมริษา อีแต  ม.4/2 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 นางสาวชริตา วิชิตพงศ  ม.4/3 

 

การทดสอบความรูทางชีววิทยา ชวงช้ันท่ี 4 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นายศิริพงศ เล่ืองฤทธิวุฒิ  ม.4/3 
 นางสาววลัยภรณ คงคําสวน ม.5/3 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 นายศิวัช เรืองเริงกุลฤทธ์ิ  ม.4/3 
 นางสาวศิวนาถ โปษยาอนุวตัร ม.4/3 

 

การพูดดานวิทยาศาสตร ชวงช้ันท่ี 4 (ทีม 2 คน) 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 นางสาวรัตติยา มีษา  ม.5/2  
 นายกฤตยชญ ขุนทอง  ม.5/2 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 นางสาวปาลีรฐั สวัสดี  ม.5/2 
 นางสาวยูมิตา ตําสําสู  ม.5/2 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2553 
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เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 นางสาวประณธิิ บัวดํา  ม.4/1 
 นางสาววริาภรณ แกวขาว ม.4/2 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 นางสาวเก็จแกว สวนทอง  ม.4/2 
 นายนพรัตน เอียดสุย  ม.4/3 

 

เรือประดิษฐ ชวงช้ันท่ี 4 (ทีม 3 คน) 
ชนะเลิศ  

 นายคีตวุธ ผองแผว  ม.6/3 
 นายณัฐดนัย ครสระนอย  ม.6/2 
 นายอติชาต ขวัญปลอด  ม.6/1 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
 นายจีรภัทร ทองธรรมชาติ ม.6/2 
 นายชวณัฐ กิตติโชควัฒนา ม.6/1 
 นายอิสรพงค ตาวาโต  ม.6/1 

 

จรวดขวดนํ้า ประเภทแมนยํา ชวงช้ันท่ี 3-4  
(ทีม 3 คน) 
ชนะเลิศ 

 เด็กหญงิจินตศุจี อารีวรกุล ม.3/2 
 เด็กหญงิศุภัชฌา ณะนวล  ม.3/1 
 เด็กหญงิเสาวลักษณ ทองเอียด ม.3/1 

 

 
 
 

การทดสอบความรูทางคณิตศาสตร ชวงช้ันท่ี 3 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กหญงิมาริษา หวันจิ  ม.3/3 
 เด็กชายธนพล นิยมเดช  ม.3/3 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กชายฤทธิกร อรุณแสงสด ม.3/3 
 เด็กชายวงศธร ตระการกิจนุกูล ม.3/3 
 เด็กหญงินีนิษนา รติปาน  ม.3/3 
 เด็กชายธีระศักด์ิ จุยชุม  ม.3/3 
 เด็กชายนววิช ต้ังบวรพิเชษฐ ม.3/3 

 
 

เกมส IQ 180 ชวงช้ันท่ี 3  
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 เด็กชายรัฐพงษ ทองมาก  ม.3/2 
 เด็กชายสรวิชญ พรหมนวล ม.1/1 
 เด็กชายกิตติธัช ไชยศักด์ิ  ม.2/3 
 เด็กหญงิรักษสิมา สิทธิวัย ม.2/3 
 เด็กชายธนิสร กังวานสกล ม.2/1 
 เด็กชายธาวนิ สังขศิร ิ  ม.2/1 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 เด็กหญงินภัสสร ตันสกุล  ม.2/3 
 เด็กหญงิมาฮาเราะ พิมพประพันธ ม.2/3 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กหญงิดวงเนตร กุลจิตติชนก ม.2/1 

 

การทดสอบความรูทางคณิตศาสตร ชวงช้ันท่ี 4 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 นายระพี เลาประสพวัฒนา ม.6/3 
 นายกฤตขจร ออนแพง  ม.6/3 
 นายปรเมศวร สุวรรณวงศ ม.6/3 
 นายเขมรัฐ วองนาว ี  ม.5/2 

 

 
 
 

การทดสอบความรูทางภาษาอังกฤษ ชวงช้ันท่ี 3 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 นางสาวจัสมิล มุมินรุงเรืองเดช ม.3/3 
 

Reading ชวงช้ันท่ี 3  
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 เด็กหญงิโซเฟย อุมาจิ  ม.2/2 
 เด็กหญงิชมพูนุท ชูเล่ือน  ม.2/4 
 เด็กชายวิชชานนท หนูไหม ม.1/4 
 เด็กชายนพรุจ พัสสระ  ม.1/3 
 เด็กชายฟาอิส เล็งฮะ  ม.1/3 
 เด็กหญงิไหมฟา คงเสน  ม.1/3 
 เด็กหญงิฮานาน สิดิ  ม.3/1 
 เด็กหญงินฤมล พลศิริ  ม.3/1 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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 เด็กหญงิบัณฑติา วงศวานิช ม.3/2 
 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 เด็กหญงิวรรลิยา วิไลลักษณ ม.2/4 
 เด็กหญงิอัญลดา พลดอน  ม.3/3 

 

การทดสอบความรูทางภาษาอังกฤษ ชวงช้ันท่ี 4 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 นางสาวสุธาสิณีย หลังจิ  ม.4/2 
 นางสาวอมลรดา สานิง  ม.4/1 
 นางสาวนุสลัน ปริยะ  ม.4/2 
 นายธนกฤต จิตตเขต  ม.5/3 
 นางสาวณัฐธิดา หลังนุย  ม.5/3 

 

Spelling Bee ชวงช้ันท่ี 4  
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 นางสาวเสาวนิตย แซอ่ึง  ม.6/3 
 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 นายกิตติคุณ ซึ้งหฤทัย  ม.5/3 

 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 นายวศิน รุงนิธิไพบูลย  ม.4/3 

 

 
 
การเปดพจนานุกรม ชวงช้ันท่ี 3  
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 เด็กหญงิศุภมาส เซงขุนทอง ม.3/2 
 เด็กหญงิณัฐชยา เขียดสังข ม.3/4 
 เด็กหญงิธัญจิรา เรืองหิรัญ ม.3/5 
 เด็กหญงิกมลชนก ชอบชิงชัย ม.3/2 
 เด็กหญงิอุบลวรรณ สองเมือง ม.3/2 
 เด็กหญงิอรุณธิดา ทองจีน ม.3/2 
 เด็กหญงิปภัสสร ปล้ืมใจ  ม.3/1 
 เด็กหญงิญาดา มหัทธโน  ม.3/4 
 เด็กหญงิวรรณรัตน กองแกว ม.3/1 

 

 
 

การทดสอบความรูทางภาษาไทย ชวงช้ันท่ี 3 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กหญงิพิชญานัน ศรีสุวรรณ ม.3/4 
 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
 เด็กหญงิธิชา เจะสา  ม.3/2 
 เด็กหญงิพรรณิภา ฉิ้มลอง ม.3/1 
 เด็กหญงิแกวอักษร เสารวงษ ม.3/1 

 

การทดสอบความรูทางภาษาไทย ชวงช้ันท่ี 4 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นางสาวภัสภิชา คงยอด  ม.6/2 
 นางสาวนาฬิกา ทิพยสมบัติ ม.6/1 

 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
 นางสาวพรทิพย เรืองแกว ม.6/1 
 นางสาวนลพรรณ นพสุวรรณ ม.6/1 
 นางสาวนูรฮูดา หลีมานัน  ม.6/1 
 นางสาวอธิปติยา สังแกว  ม.6/1 
 นางสาวพรกนก นองมณ ี  ม.6/2 

 

 

 
การทดสอบความรูทางสังคมศึกษา ชวงช้ันท่ี 3 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 เด็กชายปรวีย ฮองสาย  ม.2/5 
 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 เด็กหญงิสุรีพร ศรีเพ็ชรใส ม.3/2 
 เด็กชายตะวัน หมาดท้ิง  ม.3/4 

 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 นางสาวเกษกาญจน ไชยลํายา ม.3/4 
 เด็กชายปุญญพัฒน แกวทอง ม.2/2 
 เด็กหญงิธันยชนก แซเอ้ียว ม.3/4 
 เด็กหญงิอิงมาดา วงษสวัสด์ิ ม.2/5 
 เด็กหญงิชลธิชา ไชยรัตน  ม.3/2 
 เด็กชายณัฐรัฐ สุนทรนันท ม.3/1 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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การทดสอบความรูทางอิสลามศึกษา ชวงช้ันท่ี 3  
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 เด็กชายวาริช ทอดทิ้ง  ม.3/4 
 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 เด็กหญงิอรกญัญา เหล็มปาน ม.2/2 
 เด็กชายอิรฟาน ปะดุกา  ม.2/1 
 เด็กหญงิมาฮาเราะ พิมพประพันธ  ม.2/3 
 เด็กชายอักรอม หลีนุย  ม.1/1 

 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กหญงิดียานา สันหมุด  ม.3/3 
 เด็กหญงิอัฟณาญ เจะสาเระ ม.1/5 
 เด็กหญงิสิตานันท หวันเก  ม.2/1 
 เด็กชายศราวธุ ปาติง  ม.1/1 

 

การทดสอบความรูทางสังคมศึกษา ชวงช้ันท่ี 4 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นายชยกร แคยิหวา  ม.6/3 
 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 นางสาวคนึงนิตย ขุนอําไพ ม.6/1 
 นางสาวประภัสสร อนิวรรตวงษ ม.6/3 
 นางสาวจุฑามณี ศรีสุวรรณ ม.6/2 

 

การทดสอบความรูทางอิสลามศึกษา ชวงช้ันท่ี 4  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 นางสาวปยาภรณ แกวมณีโปรด ม.5/1 
 นายอานุ หวังกุหลํา  ม.5/2 
 นางสาวจิรัฐติกาล จิรศิริมาศ ม.6/2 

 

 
 
 

วาดภาพดวยสีโปสเตอร ชวงช้ันท่ี 3  
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 เด็กหญงิดวงฤทัย ลอมเมือง ม.3/1 
 เด็กหญงิกฤตพร จันทรชวย ม.2/2 
 เด็กหญงินฤมล โรยนรินทร ม.3/2 

 
 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 เด็กหญงิสุรียกาญจน เหลาะหมาน  ม.3/1 
 เด็กหญงิกญัญวรา เจริญทรัพย ม.2/4 

 

วาดภาพดวยสีโปสเตอร ชวงช้ันท่ี 4  
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 นางสาวสิริกร สุขใส  ม.6/3 
 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 นางสาวสุพรรษา วุนซิว้  ม.6/3 
 นางสาวชนิกานต สระมุณี  ม.5/2 

 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 นางสาวบงกชกร แซเซง  ม.6/2 

 

วาดภาพแสง - เงาหุนน่ิงดวยดินสอ ชวงช้ันท่ี 4  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นางสาวสิริทรัพย รุงแดง  ม.5/1 
 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 นางสาวธีราวรรณ ไชยานวุงศ ม.6/1 
 นางสาวเนตรชนก พรมบุญแกว ม.5/1 
 นางสาวพฤกษา จันทรประทีป ม.4/1 

 

 
 
การทดสอบความรูทางสุขศึกษา ชวงช้ันท่ี 3  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กหญงิญาณิกา ยุทธยศ  ม.2/1 
 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กหญงิธวัลพร วัฒนาศรีโรจน ม.3/4 
 เด็กหญงิสินิวรรณ ปะลาวัน ม.2/1 
 เด็กหญงินารีตา เปรมใจ  ม.2/1 
 เด็กหญงิกนกพร ผลมานะ ม.3/4 
 นายณัฐชนน สุวรรณจินดา ม.3/4 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
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การทดสอบความรูทางสุขศึกษา ชวงช้ันท่ี 4  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 นางสาวฟารฮานา ผดุงรักษศาสตร ม.6/1 
 นางสาวสุกญัญา พันธดวง ม.6/1 
 นางสาวธนิตา อุดมพงษ  ม.6/2 
 นางสาวพุธิดา สุภากาญจน ม.6/2 
 นางสาวฉัตรวรินทร ศิริรัตน ม.4/2 

 
 

 
 
ประดิษฐดอกไมจากแปงสําเร็จรูป ชวงช้ันท่ี 3 (ทีม 3 คน) 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 เด็กหญงิโกมลชนก แซจ่ัน  ม.2/5 
 เด็กหญงิพิชามญชุ สุวรรณมณ ี ม.2/5 
 เด็กหญงิอรุณลักษณ อรชร ม.2/4 

 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 เด็กหญงิจิดาภา ยากะบิล  ม.2/1 
 เด็กหญงิวรรษชล สุขแกว  ม.2/4 
 เด็กหญงิสกาวเดือน จํานง ม.2/1 

 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 เด็กหญงิจิตติมา ผาติวิทยาภรณ ม.2/3 
 เด็กหญงิชุลีกร ศรีสุข  ม.2/4 
 เด็กหญงิวรรณดี เลิศจิตตธรรม ม.2/5 

 
 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Word ชวงช้ันท่ี 3  
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 เด็กหญงิอลิสา สมานวิวัฒน ม.1/3 
 เด็กหญงิปาลิน รักเถาว  ม.1/2 
 เด็กชายบัญญวัต จางอิสระกลุ ม.2/3 
 เด็กหญงิวธิษฐา สอนจอน  ม.1/3 

 

 
 
 
 
 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 เด็กหญงินัทธมน เหรียญกิจการ ม.2/2 
 เด็กชายอาริฟ ศิริวัฒน  ม.2/2 
 เด็กหญงิอารีเซีย บวรวัฒนพงศ ม.1/3 
 เด็กหญงิทิศารศั จันแกมแกว ม.1/3 

 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กชายวงศธร ขาวเรือง  ม.2/2 

 
 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel ชวงช้ันท่ี 3  
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 เด็กชายไพสิฐ ศิริพันธุ  ม.2/3 
 เด็กหญงิพิริยา อนันตชัยวณชิ ม.2/5 
 เด็กชายนภชนชัญ ขูไพ  ม.2/2 
 เด็กชายวรพงศ พรหมแกว ม.2/1 
 เด็กหญงิกนกพร แกวหลา ม.2/4 
 เด็กชายภาณวุฒัน นุนชื่น  ม.2/4 

 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 เด็กชายภคพล สังขแสตม ม.2/2 
 เด็กชายภากร แหลมทองประทีป ม.2/2 

 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กชายฐิติ เทพษร  ม.2/2 
 เด็กชายเสฎฐวุฒิ นอยเอียด ม.2/1 

 
 

ประดิษฐดอกไมจากแปงสําเร็จรูป ชวงช้ันท่ี 4 (ทีม 3 คน) 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 นางสาววาสิน ีกิตติสุนทรากลุ ม.5/1 
 นางสาวเสริมศิริ นวลิขิต  ม.5/1 
 นางสาวจิรภัทร ขานโบ  ม.5/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 



 6

 
 

 
นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  

2 คน ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดผลงาน
สรางสรรคของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร 
โดยใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
ระดับประเทศ เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2553 โดยมี
ครูอนัน จันทรัตน เปนครูที่ปรึกษาการประกวด จัด
โดย สสวท. ประกอบดวย 

1. นายกิตติคุณ ซึ้งหฤทัย  ม.5/3 
2. นายบัญญวัฒน จักรวาลพิทักษ ม.5/3 

 

 
 

 
นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 3 

คน ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ  
การแขงขัน MWITS Young Physicists’ 
Tournament 2010 (MYPT) งาน MWITS 
Science Fair 2010 เม่ือวันที่ 28 มกราคม 
2553 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จังหวัด
นครปฐม 

 นายอยุวัฒน วรรณโร  ม.5/3 
 นายบัญญวัฒน จักรวาลพิทักษ ม.5/3 
 นางสาววลัยภรณ คงคําสวน ม.5/3 

 

 
 

 
นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  

2 คน ควารางวัลระดับภาคใต การแขงขันการพูด
ภาษาอังกฤษ ในท่ีชุมชน (Public Speaking 
Contest) เม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ 2553  
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

ชนะเลิศ 
 นายสุทธิรักษ สันงะ  ม.4/3 
รองชนะเลิศอันดับ 2 
 นายวศิน รุงนิธิไพบูลย  ม.4/3 

 

 
 

 
นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 2 คน 

ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคใต  
การแขงขันตอบปญหาภูมิศาสตรของประเทศไทย เม่ือ
วันที่ 27 มกราคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา 

 ด.ช.ณัฐรัฐ สุนทรนันท  ม.3/1 
 ด.ช.ตะวัน หมาดท้ิง  ม.3/4 

 
 

 
นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ไดรับ

รางวัล การแขงขันตอบปญหาศาสนาแกเยาวชน ระดับ
อําเภอ เม่ือวันที่ 14 มกราคม 2553 ณ โรงเรียน 
สตูลวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสตูล และระดับจังหวัด 
เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 ณ โรงเรียนสตูลวิทยา 
อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ประกอบดวย 

ทีมท่ี 1 รางวัลชนะเลิศ ระดับอําเภอเมืองสตูล และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดสตูล 

1. นายวาริช ทอดทิ้ง   ม.3/4 
2. นายวิศรุต สองเมือง  ม.3/1 
3. ด.ญ.ศุภมาศ รัตนพยัต  ม.3/3 
4. ด.ญ.ญาดา มหัทธโน  ม.3/4 
5. น.ส.สริตา พุฒแกว  ม.3/1 
ทีมท่ี 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอําเภอ

เมืองสตูล 
1. น.ส.ฮานาน สิดิ   ม.3/1 
2. ด.ช.ณัฐรัฐ สุนทรนันท  ม.3/1 
3. น.ส.พรปวีณ จิตรัตน  ม.3/3 
4. ด.ญ.วรรณรดา รักนุย  ม.3/1 
5. ด.ญ.จุฑามาศ ชมจําป  ม.3/1 
ทีมท่ี 3 รางวัลชมเชย ระดับอําเภอเมืองสตูล 
1. น.ส.ดียานา สันหมุด  ม.3/3 
2. น.ส.กานตกนก วองนาวี  ม.3/1 
3. นายภากร มาตรพลากร  ม.3/2 
4. น.ส.นฤมล พลศิริ   ม.3/1 
5. น.ส.สุชัญญา เสาวพงศ  ม.3/2 

แชมปการพูดภาษาอังกฤษ ระดับภาคใต 

รองชนะเลิศตอบปญหาภูมิศาสตร ระดับภาคใต 

รางวัลการแขงขันตอบปญหาศาสนา 

เหรียญทองแดง GSP ระดับประเทศ 

รองชนะเลิศ ฟสิกสระดับประเทศ 


