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1)  การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  

ชวงช้ันที่ 3 (ทมี 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.สุธิตา ศานนิกรภาพ  ม.3/3 
2. ด.ญ.ญานิกา ยุทธยศ   ม.3/1 
3. ด.ช.วรพงศ พรหมแกว   ม.3/1 

 

2)  การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  
ชวงช้ันที่ 4 (ทมี 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. นายชนวีร จักรวาลพิทักษ  ม.6/3 
2. น.ส.วลัยภรณ คงคําสวน  ม.6/3 
3. น.ส.ณัฐธิดา ขวัญลิขิต   ม.6/3 

 

3)  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง 
ชวงช้ันที่ 3 (ทมี 3 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ช.กิตติธัช บริรักษนรากุล ม.3/1 
2. ด.ช.ธนิสร กังวาลสกล   ม.3/1  
3. ด.ญ.ดวงเนตร กุลจิตติชนก ม.3/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4)  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง 

ชวงช้ันที่ 4 (ทมี 3 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.รัตติยา  มีษา  ม.6/2 
2. น.ส.พรทิพา  ชาลีผล  ม.6/2 
3. น.ส.สิริวดี  เวทมาหะ  ม.6/2 

 
5)  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรประเภทส่ิงประดิษฐ 

ชวงช้ันที่ 3 (ทมี 3 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.เกศสุดา  จันแกว  ม.3/3 
2. ด.ญ.จิตติมา ผาติวิทยาภรณ ม.3/3 
3. ด.ญ.ชนิกานต  กลับวงศา ม.3/3 

 
6)  การแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) 

ชวงช้ันที่ 3 (ทมี 3 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ช.รามิล เชาวพาณิชยเจรญิ ม.3/3 
2. ด.ญ.วรธิดา แสงโชติ  ม.3/3 
3. ด.ช.พีรพฤษภ  รัตนะ  ม.3/1 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ปท่ี 5 ฉบับท่ี 9 ประจําเดือน กันยายน 2553 

ผลการแขงขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน 
ในงานมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

100 ป การศึกษาสตูล เม่ือวันท่ี 5 - 7 สิงหาคม 2553  
ณ หางสรรพสินคาเทสโกโลตัส สาขาสตูล และโรงเรียนใกลเคียง 
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7)  การแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) 
ชวงช้ันที่ 4 (ทมี 3 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง   
1. น.ส.ประณิธิ  บัวดํา  ม.5/1 
2. นายธนวัฒน  วรสาร  ม.5/1 
3. นายณัฐวุฒิ  ธรรมโสภณ  ม.5/1 

 
8)  การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตร 

ชวงช้ันที่ 3 (ทมี 2 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. ด.ญ.เกษธนา  ลือกิจนา  ม.3/3 
2. ด.ญ.นภัสพร บูรพาวัลย  ม.3/3 

 

☺ ขอแสดงความยนิดีดวย ☺ 
 

 
 
 

 
1)  การแขงขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร ชวงช้ันที่ 3  

ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ช.เกริกพล ขุนเพ็ชร   ม.3/3 

 
2)  การแขงขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร ชวงช้ันที่ 4  

ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. นายบญัญวัฒน จักรวาลพิทกัษ ม.6/3 

 
3)  การแขงขันโครงงานคณติศาสตร  

ชวงช้ันที่ 3 (ทมี 3 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.รจนา ฮองสาย   ม.3/3 
2. ด.ญ.โรวีนา หมาดบากา   ม.3/3 
3. ด.ญ.พิชญา โกศิลญวงศ  ม.3/2 

 
4)  การแขงขันโครงงานคณติศาสตร  

ชวงช้ันที่ 4 (ทมี 3 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.สุวิสา ไสลรัตน  ม.5/2 
2. น.ส.นสุลัน  ปริยะ  ม.5/2 
3. นายสุดเขตต  อนุชิต   ม.5/2 

5)  การแขงขันผลงานสรางสรรคคณิตศาสตร  
โดยใชโปรแกรม GSP ชวงช้ันที่ 3 (ทีม 2 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. ด.ช.ภัคธร  เพียรเดชา  ม.2/3 
2. ด.ช.จิราวัฒน  นัยกองศิร ิ ม.2/3 

 
6)  การแขงขันผลงานสรางสรรคคณิตศาสตร 

โดยใชโปรแกรม GSP ชวงช้ันที่ 4 (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. นายสิทธินันท  หิรัญโรจน  ม.6/3 
2. นายธนิน  กองพัฒนพาณิชย ม.6/3 

 
7)  การแขงขันคิดเลขเร็ว ชวงช้ันที่ 3    

ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ช.สรวิชญ พรหมนวล   ม.2/1 

 
8)  การแขงขันคิดเลขเร็ว ชวงช้ันที่ 4  

ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. นายรัฐพงษ ทองมาก  ม.4/3 

 

☺ ขอแสดงความยนิดีดวย ☺ 
 

 

 
 
1)  การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu  

Speech) ชวงช้ันที่ 3  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.ชมพูนุช ชูเล่ือน  ม.3/4 

 
2)  การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu  

Speech) ชวงช้ันที่ 4  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. นายสุทธิรักษ สันงะ  ม.5/3 

 
3)  การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ชวงช้ันที่ 3 

ผลการแขงขัน เหรียญทอง 
1. ด.ช.อนุทัต แสงบัวหมัด  ม.3/5 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
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4)  การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee  
ชวงช้ันที่ 4  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. นายวศิน รุงนิธิไพบูลย  ม.5/3 

 

5)  การแขงขันเลานิทาน (Story Telling)  
ชวงช้ันที่ 4  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.ยูมิตา ตําสําสู  ม.6/2 

 
6)  การแขงขัน Multi Skills Competition 

ชวงช้ันที่ 3 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ช.จิรวัฒน  จันทรรักษ  ม.3/4 

 
7)  การแขงขัน Multi Skills Competition 

ชวงช้ันที่ 4 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. นายยุคุณธร  ยาหลี  ม.6/3 

 
 8)  การแขงขนัภาษาอังกฤษ Crossword  

ชวงชั้นที่ 3 (ทมี 2 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.นันทนภัส  จันทะโร  ม.3/3 
2. ด.ญ.มาฮาเราะ  พิมพประพันธ ม.3/3 

 
9) การแขงขันละครส้ันภาษาอังกฤษ 

ชวงชั้นที่ 3 (ทมี 5 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.ณัฐชาญ   สุภาพ  ม.1/6 
2. ด.ญ.พิชามญชุ  เกียรติธนภูษิต ม.2/3 
3. ด.ญ.นัทธมน  เกล้ียงทอง  ม.2/3 
4. ด.ช.วิชชานนท  หนูไหม  ม.2/4 
5. ด.ญ.โจเฟย  ลิม   ม.3/5 

 
 
 
 

10)  การแขงขันภาษาอังกฤษ Crossword  
ชวงชั้นที่ 4 (ทมี 2 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.นฤมล  พลศิริ  ม.4/3 
2. น.ส.วรรณรดา  รักนุย  ม.4/2 

 

☺ ขอแสดงความยนิดีดวย ☺ 
 

 
 
 

1)  การแขงขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ชวงช้ันที่ 3 
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. ด.ญ.อรกัญญา เหล็มปาน ม.3/2 

 
2)  การแขงขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ชวงช้ันที่ 4 

ผลการแขงขัน เหรียญทอง 
1. น.ส.ศุภกัญญา โอมณ ี  ม.5/1 

 
3)  การแขงขันโตวาที ชวงช้ันที่ 3 (ทีม 3 คน)   

ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.ชนากานต  จุฑาศิโรรัตน    ม.3/2                    
2. ด.ญ.อิงทุอร  วงศชวลิต  ม.3/2 
3. ด.ญ.ศรัณยพร  กาญจนปรีชากร ม.3/2 

 
4)  การประกวดหนังสือเลมเล็ก ชวงช้ันที่ 4 

(ทีม 3 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.พฤกษา  จันทรประทีป ม.5/1 
2. น.ส.พัชรีวรรณ  พรหมเดช ม.5/1 
3. นายอดิวิชญ  เหล็มปาน  ม.5/2 

 
5)  การแขงขันขับเสภา ชวงชั้นที่ 3 

ผลการแขงขัน เหรียญทอง 
1. ด.ญ.จันจิรา ตําภู  ม.1/3 

 
6)  การประกวดแตงกลอน ชวงช้ันที่ 3 

ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ช.ชัชวาล ทพิยมณ ี  ม.3/1 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
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7)  การประกวดแตงกลอน ชวงช้ันที่ 4 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง 
1. นายนพรัตน เอียดสุย  ม.5/3 

 
8)  การแขงขันตอบคําถามสารานุกรมไทย 

ชวงช้ันที่ 4 (ทมี 3 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง  
1. น.ส.แพรวรุง  พงศมานะวุฒิ ม.5/3 
2. นายฟาดิล  หมุดหวัน  ม.5/3 
3. นายฟารุค  พันธยูโซะ  ม.5/3 

 
9)  การแขงขันเลานิทานพ้ืนบานภาคใต ชวงช้ันที่ 3 

ผลการแขงขัน เหรียญทอง 
1. ด.ช.เมธาสิทธ์ิ บุญยิ่ง  ม.1/4 

 

☺ ขอแสดงความยนิดีดวย ☺ 
 

 

 

 
 

1)  การประกวดโครงงานคุณธรรม  
ชวงช้ันที่ 3 (ทีม 5 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.ปรีชยา แจงทว ี  ม.2/4 
2. ด.ญ.กัญชลิตา รอดเพ็ง  ม.2/5 
3. ด.ญ.ณัฐชยา รักแปน  ม.2/4 
4. ด.ญ.จิณณพัต สุทัศน ณ อยุธยา ม.2/5 
5. ด.ญ.ชนากานต  สงวนศักด์ิ  ม.2/4 

 
2)  การประกวดมารยาทไทย ชวงช้ันที่ 3 (ทีม 2 คน) 

ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ช.ปุญญพัฒน แกวทอง  ม.3/2 
2. ด.ญ.พัชรพร บุญสวาท  ม.3/2 

 
3)  การประกวดเลานิทานคุณธรรม ชวงช้ันที่ 4  

ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.ปานขวญั แอหลัง  ม.4/2 

 

☺ ขอแสดงความยนิดีดวย ☺ 
 

 

 
1)  การแขงขันตอบปญหาสุขภาพ  

ชวงช้ันที่ 3 (ทมี 2 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง 
1. ด.ญ.รักษสิมา สิทธิวัย  ม.3/3 
2. ด.ญ.ณัฐนรี เนื่องนํา  ม.3/4 

 
2)  การแขงขันตอบปญหาสุขภาพ  

ชวงช้ันที่ 4 (ทมี 2 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง 
1. น.ส.ฮัสวานี  พันหวัง  ม.5/2 
2. น.ส.ฉัตรวรินทร  ศิริรัตน  ม.5/2 

 

☺ ขอแสดงความยนิดีดวย ☺ 
 

 

 
 
1)  การแขงขันรวมศิลปสรางสรรค  

ชวงช้ันที่ 3 (ทีม 3 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.กญัญวรา เจรญิทรัพย  ม.3/4 
2. ด.ญ.รตพร ละมัยสะอาด  ม.3/3 
3. ด.ญ.นูรอัสมา อีแต  ม.3/4 

 
2)  การแขงขันรวมศิลปสรางสรรค  

ชวงช้ันที่ 4 (ทีม 3 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.วาสิน ี กติติสุนทรากุล ม.6/1 
2. น.ส.ชนิกานต  สระมุณี  ม.6/2 
3. น.ส.ธีรนันท  บุญมาก  ม.6/2 

 
3)  การแขงขันวาดภาพระบายสี ชวงช้ันที่ 4 

ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.มัลลิกา พรหมบุตร   ม.5/2 

 
 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
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4)  การสรางสรรคภาพดวยการปะติด 
ชวงช้ันที่ 3 (ทมี 2 คน) 
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.นูรียา  หมีนเด็น  ม.2/5 
2. ด.ช.อนุสิษฐ  ชนะสงคราม ม.2/5 

 

☺ ขอแสดงความยนิดีดวย ☺ 
 

 
 
 

1)  การแขงขันการแกะสลักผักผลไม  
ชวงช้ันที่ 4 (ทมี 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.นฤมล  โรยนรินทร  ม.4/3 
2. น.ส.มนสิชา  ชํานาญเวช  ม.4/2 
3. น.ส.เสาวลักษณ  ทองเอียด  ม.4/2 

 
2)  การแขงขันสรางภาพเคลื่อนไหว 

ชวงช้ันที่ 3 (ทมี 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. ด.ช.ชานน ชํานิธุระการ    ม.3/1 
2. ด.ช.บญัญวัต จางอิสระกุล  ม.3/3 
3. ด.ญ.อนุสรา ปะวะเสริม    ม.2/4 

 
3)  การแขงขันออกแบบบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑ 

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
ชวงช้ันที่ 3 (ทมี 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ช.ฐิติ  เทพษร   ม.3/2 
2. ด.ช.เสฏฐวุฒิ  นอยเอียด  ม.3/1 
3. ด.ช.บุพกร อดิเศรษฐกุล  ม.2/3 

 
4)  การแขงขันออกแบบบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑ 

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
ชวงช้ันที่ 4 (ทมี 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.วรรณิตา ตอแลมา  ม.5/2 
2. น.ส.อัสนียา ยสีะอุ  ม.5/2 
3. น.ส.ลัญวชัร หมาดปูเตะ  ม.5/1 

5)  การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจาก 
    คอมพิวเตอร  ชวงช้ันที่ 3 (ทีม 3 คน)  

ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.ปรัชญา บํารงุเสนา  ม.2/3 
2. ด.ญ.อารีซา เหร็มดี  ม.2/3 
3. ด.ญ.บิลกิสย เด็นเบน็  ม.2/1 

 
6)  การแขงขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 

ชวงช้ันที่ 3 (ทมี 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. ด.ญ.ณัฐรนี สุนทรนันท  ม.2/4 
2. ด.ญ.จุฬาลักษณ  พรหมจันทร ม.1/4 
3. ด.ญ.ธมลวรรณ  โอสถาน  ม.1/2 

 
7)  การแขงขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 

ชวงช้ันที่ 4 (ทมี 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. นายฤทธิกร  อรุณแสงสด  ม.4/2 
2. น.ส.ชนัตนันท  นุนหนู  ม.4/3 
3. น.ส.ณูรซิม  เด็นจิ  ม.4/3 

 
8)  การแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

กราฟก ชวงช้ันที่ 3 (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ช.ศุภกร  ชวนวัฒนา  ม.1/4 
2. ด.ช.จิณณวัตร  ศรีชุม  ม.1/3 
3. ด.ช.อิรฟาน  ปะดุกา  ม.3/1 

 
9)  การแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

กราฟก ชวงช้ันที่ 4 (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.อรอินทุ สุกใส  ม.5/2 
2. น.ส.นุสริน แตมามุ  ม.5/2 
3. น.ส.ไพลิน  ทองศิร ิ  ม.4/2 
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10)  การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ  
(Presentation) ชวงช้ันที่ 3 (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.นัทธมน  เหรียญกิจการ ม.3/2 
2. ด.ญ.พิรยิา  อนันตชยัวณิช ม.3/5 
3. ด.ญ.กฤตพร  จันทรชวย  ม.3/2 

 
11)  การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ  

(Presentation) ชวงช้ันที่ 4 (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. น.ส.ศุกรธิดา    หลีเดชดํารงค ม.6/3 
2. นายพุทธเทวญั  หยัง่ยนืยง ม.4/3 
3. น.ส.ธิชา เจะสา   ม.4/2 

 
12)  การสราง Webpage ดวยโปรแกรม  

Web Editor ชวงช้ันที่ 3 (ทีม 3 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ญ.ณัฐนชิ อิสรเสรีธรรม  ม.2/2 
2. ด.ช.รัตภูมิ  นพพัตร  ม.1/3 
3. ด.ญ.รัชยา ศิรพัินธ  ม.2/1 

 
13)  การสราง Webpage ดวยโปรแกรม  

Web Editor ชวงช้ันที่ 4 (ทีม 3 คน)   
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. น.ส.วิราพร เกตุแกว  ม.5/1 
2. น.ส.สุดารัตน พรหมคง  ม.5/1 
3. น.ส.สุชาดา แกวยวน  ม.5/2 

 
14) การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร  

ชวงช้ันที่ 3 - 4 (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. ด.ช.ไพสิฐ  ศิริพันธุ  ม.3/3 
2. น.ส.ดียานา  สันหมุด  ม.4/3 
3. น.ส.มาริษา  หวันจิ  ม.4/3 

 
 
 
 

15)  การแขงขันหุนยนตไตรกีฬา  
ชวงช้ันที่ 3 - 4 (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
1. นายอัลฮาฟซ  เจะมูซอ    ม.5/2 
2. ด.ช.ศิริชาติ  ชูนุย  ม.2/4 
3. นายสหรัฐ  ชูแสวง  ม.5/2 

 
16)  การแขงขันหุนยนตวิง่เร็ว  

ชวงช้ันที่ 3 - 4 (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง  
1. ด.ช.ภากร  สมภู   ม.2/2 
2. ด.ช.อนิรุตต์ิ  มานิช  ม.2/4 
3. ด.ช.ภานุวัฒน  ไชยเทพ  ม.2/4 

 

☺ ขอแสดงความยนิดีดวย ☺ 
 

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 


