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 ผลงานสรางสรรคคณิตศาสตรโดยใช
โปรแกรม GSP ชวงช้ันท่ี 4  

1. นายสิทธินนัท หิรัญโรจน ม.5/3 
2. นายธนิน กองพัฒนพาณิชย ม.5/3 

 
 

 การเลานิทาน (Story Telling)  
ชวงช้ันท่ี 3   

1. นางสาวบณัฑติา วงศวานิช ม.3/2 
 
 

 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ชวงช้ันท่ี 3  

1. นางสาวฮานาน สิดิ  ม.3/1 
 
 

 มารยาทไทย ชวงช้ันท่ี 3 
1. เด็กชายปญุญพัฒน แกวทอง ม.2/2 
2. เด็กหญงิพิชญา โกศิลญวงศ ม.2/2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร
เบ้ืองตน ชวงช้ันท่ี 3 - 4   

1. นายธาดา หวังธรรมม่ัง ม.5/3 
2. นายอภินัทธ สินวิริยะกิจ ม.5/2 
3. นางสาวชลพินท ตันสกุล ม.5/3 

 
 

 การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส  
(E-Book) ชวงช้ันท่ี 3  

1. เด็กชายไพสิฐ ศิริพันธุ   ม.2/3 
2. เด็กชายฐิติ เทพษร  ม.2/2 
3. เด็กหญงินัทธมน เหรียญกิจการ ม.2/2 

 
 

 การใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation) 
ชวงช้ันท่ี 4  

1. นายณัฐพงษ กลาจริง  ม.6/1 
2. นายติมานนท หลอสุพรรณพร ม.6/3 
3. นายชยกร แคยิหวา  ม.6/3 

 
 
 

เหรียญทอง 

ปท่ี 5 ฉบับท่ี 4 ประจําเดือน เมษายน 2553 
รางวัลระดับประเทศ

เหรียญทอง 

เหรียญเงิน 

เหรียญเงิน 

เหรียญทอง 

เหรียญทองแดง 

เหรียญทอง 

นักเรยีนโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จํานวน 15 คน ผานการคัดเลือกเปนตัวแทนระดับภาคใต
เขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนกัเรยีน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปการศึกษา 
2552 เม่ือวันที่ 18 - 20 เมษายน 2553 ณ จังหวดันนทบุรี จํานวน 7 รายการ และไดรับรางวัลระดับประเทศ 
ดังตอไปน้ี 
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นักเรียนดีศรีจุฬาภรณ ระดับหองเรียน ปการศึกษา 2552 

1. ด.ญ.ชุติมา ยังหลัง  ม.1/1  
2. ด.ช.ภากร สมภู  ม.1/2 
3. ด.ญ.ปาลิน รักเถาว  ม.1/2 
4. ด.ญ.กรรณิการ เพ็งแกว ม.1/2 
5. ด.ญ.เจนจิรา จารุสาร  ม.1/2 
6. ด.ช.ภัคธร เพียรเดชา  ม.1/3 
7. ด.ญ.วธิษฐา สอนจอน  ม.1/3 
8. ด.ญ.นันทนัช แกวพูล  ม.1/3 
9. ด.ช.วิชชานนท หนูไหม ม.1/4 
10. ด.ญ.ปยนุช สุขจุล  ม.1/4 
11. ด.ญ.ณัฐรีน สุนทรนันท ม.1/4 
12. ด.ญ.สุทธิดา บกเขาแดง ม.1/4 
13. ด.ญ.ณัฐชยา รักแปน ม.1/4 
14. ด.ช.อนุสิษฐ ชนะสงคราม ม.1/5 
15. ด.ญ.ชนานันท ขุนจันทร ม.1/5 
16. ด.ช.ธนิสร กังวานสกล ม.2/1 
17. ด.ช.ชัชวาล ทิพยมณี  ม.2/1 
18. ด.ช.อิรฟาน ปะดุกา  ม.2/1 
19. ด.ช.ธาวิน สังขศิริ  ม.2/1 
20. ด.ญ.ดวงเนตร กุลจิตติชนก ม.2/1 
21. ด.ญ.ญานิกา ยุทธยศ ม.2/1 
22. ด.ญ.ทวิสรา แซล่ิม  ม.2/1 
23. ด.ช.ปุญญพัฒน แกวทอง ม.2/2 
24. ด.ช.ฐิติ เทพษร  ม.2/2 
25. ด.ญ.นุศรา คังฆะมะโน ม.2/2 
26. ด.ญ.พัชรพร บุญสวาท ม.2/2 
27. ด.ญ.พิชญา โกศิลญวงศ ม.2/2 
28. ด.ญ.กฤตพร จันทรชวย ม.2/2 
29. ด.ญ.ไหมแกว รามแกว ม.2/2 
30. ด.ช.บัญญวัต จางอิสระกุล ม.2/3 

31. ด.ช.ไพสิฐ ศิริพันธุ ม.2/3
32. ด.ญ.โรวนีา หมาดบากา ม.2/3 
33. ด.ญ.สุธิตา ศานนิกรภาพ ม.2/3 
34. ด.ญ.นันทนภัส จันทะโร ม.2/3 
35. ด.ญ.นภัสสร ตันสกุล ม.2/3 
36. ด.ญ.ปญชณิตต เอ่ียวสกุล ม.2/3 
37. ด.ญ.รจนา ฮองสาย  ม.2/3 
38. ด.ญ.มาฮาเราะ พิมพประพันธ ม.2/3
39. น.ส.นฤมล โรยนรินทร ม.3/2 
40. ด.ญ.โมทนา เกล้ียงทอง ม.3/2 
41. น.ส.อุบลวรรณ สองเมือง ม.3/2 
42. น.ส.พรปวีร จิตรัตน  ม.3/3 
43. ด.ญ.ปาลินพร นอบแกว ม.3/3 
44. ด.ญ.นิศานาถ ผิวเหมาะ ม.3/5 
45. ด.ญ.รสิตา หิรัญ  ม.3/5 
46. ด.ญ.ณัฐกานต นอยสราง ม.3/5 
47. ด.ญ.ศศิวรรณ เพชรชกูลู ม.3/5 
48. ด.ญ.ยลรวี สุดใหม  ม.3/5 
49. ด.ช.วัชรนิทร เนติวุฒิสาร ม.4/1 
50. น.ส.อมลรดา สานิง  ม.4/1 
51. น.ส.ประณิธิ บัวดํา  ม.4/1 
52. น.ส.ปูชิตา มุสิกะสิร ิ ม.4/1 
53. น.ส.ทศพร รัตนกูล  ม.4/1 
54. นายธเนศ ชํานาญนา  ม.4/2 
55. นายอดิวชิญ เหล็มปาน ม.4/2 
56. น.ส.นุสลัน ปริยะ  ม.4/2 
57. น.ส.วริญญา หมัดชา ม.4/2 
58. น.ส.มัลลิกา พรหมบุตร ม.4/2 
59. นายนพรตัน เอียดสุย ม.4/3 
60. นายวศิน รุงนิธิไพบูลย ม.4/3 

61. น.ส.แพรวรุง พงศมานะวุฒิ ม.4/3
62. น.ส.ชริตา วิชิตพงศ  ม.4/3 
63. น.ส.วรรษมน ไชยหมาน ม.4/3 
64. น.ส.วาสิณี กิตติสุนทรากุล ม.5/1 
65. น.ส.ปยาภรณ แกวมณโีปรด ม.5/1 
66. น.ส.เสริมศิริ นวลิขิต ม.5/1 
67. น.ส.สิริทรัพย รุงแดง ม.5/1 
68. น.ส.รติกร สมิตไมตรี ม.5/1 
69. นายยทุธพิชัย โตะปลัด ม.5/2 
70. น.ส.ยูมิตา ตําสําสู  ม.5/2 
71. น.ส.รัตติยา มีษา  ม.5/2 
72. น.ส.จิรภัทร ขานโบ  ม.5/2 
73. น.ส.วรรณพร ศานนิกรภาพ ม.5/2 
74. นายกิตติคุณ ซึ้งหฤทัย ม.5/3 
75. นายรงัสิมันต เพชรวิโรจน ม.5/3 
76. นายบญัญวัฒน จักรวาลพิทักษ ม.5/3
77. น.ส.วลัยภรณ คงคําสวน ม.5/3 
78. นายอิสรพงค ตาวาโต ม.6/1 
79. นายจักรี รักหนู  ม.6/1 
80. น.ส.ณัฐชา โสธารัตน ม.6/1 
81. น.ส.นลพรรณ นพสุวรรณ ม.6/1 
82. นายณัฐพร บุญเรือง  ม.6/2 
83. นายอวิรทุธ รัตนชู  ม.6/2 
84. น.ส.ณัฐธิดา ขุนแผว  ม.6/2 
85. น.ส.วันทนีย หลีเยาว ม.6/2 
86. นายติมานนท หลอสุพรรณพร ม.6/3 
87. น.ส.ประภัสสร อนิวรรตวงศ ม.6/3 
88. น.ส.อรวรรณ พูลศรี  ม.6/3 
89. น.ส.สุพรรษา วุนซิ้ว  ม.6/3 


