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วิชา สพท.สตูล จ.ภ. สตูล
วิทยาศาสตร 35.60 53.13
คณิตศาสตร 24.24 59.40
ภาษาอังกฤษ 33.28 58.16
ภาษาไทย 42.69 62.95
สังคมศึกษา ฯ 42.87 65.57
รวมทุกวิชา 35.36 60.06
 
 
 
 
 นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
5 คน ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนตหมู 
สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ประจําป 
2553 ระดับมัธยมศึกษา เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ 
2553 ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อําเภอ
เมือง จังหวัดสตูล จัดโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สตูล 
 1. เด็กหญงิปุณณภา กลํ่าทมิ ม.3/3 
 2. เด็กหญงิเปมิกา ปรัชญาวงศานต ม.3/4 
 3. เด็กหญงิญาดา มหัทธโน ม.3/4 
 4. เด็กหญงิณฐักานต นอยสราง ม.3/5 
 5. เด็กหญงิเปรมสุภา เหลือพงศ ม.3/4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
2 คน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปญหา
วันผูบริจาคโลหิตโลก 2553 เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 
2553 ณ สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดสตูล 
 1. นายอานุ  หวังกุหลํา  ม.6/2 
 2. นายธนกฤต  จิตเขตร  ม.6/3 
 
  
 

 
นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

2 คน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศการแขงขันตอบปญหา
ธรรมะ  ระดับมัธยมศึกษา ณ วัดชนาธิปเฉลิม  
พระอารามหลวง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 

 รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ม.ตน 
 1. เด็กหญงิตรีลักษณ ธรรมดี ม.1/4 
 2. เด็กหญงิณชิกานต ทัพชัยยุทธ ม.1/4 
 3. เด็กชายสุชาติ อักษรช่ืน ม.1/4 

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ม.ปลาย 
 1. นางสาวนรมน วงศประดิษฐ ม.6/2 
 2. นางสาวอานามิกา เกสโร ม.6/2 
 3. นางสาวรัตติยา มีษา  ม.6/2 
 
 
 
 
 

ชนะเลิศสวดมนตหมูฯ จังหวัดสตูล  

ปท่ี 5 ฉบับท่ี 7 ประจําเดือน กรกฎาคม 2553 

ผลคะแนน LAS ม.2 ปการศึกษา 2552 รองชนะเลิศตอบปญหา จังหวัดสตูล  

รองชนะเลิศตอบปญหาธรรมะ จังหวัดสตูล  
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 ผูอํานวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ไดเขาเฝาฯ 
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี เม่ือเวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย  
สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ ประกอบดวย 

1. นายสรยทุธ หนูเกื้อ   
2. นางเพ็ญนภา รัตโนดม   
3. นายวิจิตร นยิมเดชา   
4. นายวชิัย บัวเนี่ยว 
5. นายยทุธพิชัย โตะปลัด ม.6/2 
6. นายนที อนดํา  ม.6/1 
7. นายพงศธร จันทรเพ็ญ ม.6/2 
8. น.ส.รติกร สมิตไมตรี ม.6/1 
9. น.ส.รัตติยา มีษา  ม.6/2 
10. น.ส.ปาลีรัฐ สวัสดี  ม.6/2 

 
 
 

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
จํานวน 4 คน ไดรับการคัดเลือก จาก สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสตูล ใหเขารวมงานชุมนุมลูกเสือ
มิตรภาพมาเลเซีย 2010 เม่ือวันที่ 25 - 30 มิถุนายน 
2553 ณ ศูนยหลักสูตรรวม รัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย 
ประกอบดวย 

1. นายอัลฮาฟซ เจะมูซอ ม.5/2 
2. นายอดิวิชญ เหล็มปาน ม.5/2 
3. น.ส.ฮานาน สิดิ  ม.4/2 
4. น.ส.ดียานา สันหมุด  ม.4/3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ขอเชิญ
รวมกิจกรรมทางวิชาการ งาน จ.ภ.วิชาการ’53 
(PCCST ACADEMIC FESTIVAL 2010)  
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 08.00 - 
16.00 น. ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ตําบลฉลุง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล กิจกรรมในงาน
ประกอบดวย 

 การแข ง ขันทักษะทางวิชาการและ
ความสามารถของนักเรียน ระดับประถมศึกษา ม.ตน 
ม.ปลาย ทุกกลุมสาระการเรียนรูจากโรงเรียนตางๆ 
ในภาคใต 

 การแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน 
และครูทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 การแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร ของ 
คณะวิทยาศาสตร จากสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต 

สอบถามรายละเอียดไดที่ โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย สตูล โทรศัพท 074 - 725985 
โทรสาร 074 - 725981 
 
 
 
 

เขาเฝาฯ สมเด็จพระเจาลูกเธอ  
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

งานชุมนุมลูกเสือมิตรภาพมาเลเซีย 2010 

งาน จ.ภ.วิชาการ’53 
(PCCST ACADEMIC FESTIVAL 2010) 

จัดทําโดย : งานสํานักงานผูอํานวยการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140 
โทร. 074-725985 โทรสาร 074-725981 
คณะผูจัดทํา  นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด 
                นางสาวนันทนัช คงอินทร 
                นายอับดุลอาซีร ยาหมาย 
                นายวชิัย บัวเนี่ยว 


