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     นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันวิทยาศาสตร กลุม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โครงการทดสอบ
ความรูวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ปการศึกษา 2553 
กลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (CHULABHORN’S  

SCIENCE - MATH ADVANCE TEST 2010)  
เม่ือวันที่ 3 - 4 กันยายน 2553 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย สตูล ประกอบดวย 
 

 ชนะเลิศ แขงขันทักษะการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ระดับ ม.ตน 

1. เด็กหญิงญานิกา ยุทธยศ  ม.3/1 
2. เด็กหญิงสุธิตา ศานนิกรภาพ ม.3/3 
3. เด็กชายวรพงศ พรหมแกว ม.3/1 

 

 ชนะเลิศการทดสอบวิชาชีววิทยา 
ระดับ ม.ปลาย 

นายศิริพงศ เล่ืองฤทธิวุฒิ  ม.5/3 
 

☺ ขอแสดงความยนิดีดวย ☺ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ผลการทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ประจําป 

2553 ของบริษัทเสริมปญญา จํากัด 
 

1. เด็กหญงิพรชนก จอมพงค  ม.1/6 
ที่ 1 จังหวัดสตูล 
 

2. เด็กชายวิชชานนท หนูไหม ม.2/4 
ที่ 1 จังหวัดสตูล 
 

3. เด็กหญงิญานิกา ยุทธยศ  ม.3/1 
ที่ 2 จังหวัดสตูล 
 

4. นางสาวพรปวณี จิตรัตน  ม.4/2 
ที่ 1 จังหวัดสตูล 
 

5. นายพุทธเทวญั หยั่งยืนยง ม.4/3 
ที่ 1 จังหวัดสตูล 
 

6. นางสาววรรณรดา รักนุย  ม.4/2 
ที่ 3 จังหวัดสตูล 
 

7. นายกิตติคุณ ซึ้งหฤทัย  ม.6/3 
ที่ 1 จังหวัดสตูล 
 

☺ ขอแสดงความยนิดีดวย ☺ 
 
 
 
 
 
 

ภาษาอังกฤษ ลําดับท่ี 1 จังหวัดสตูล 

ปท่ี 5 ฉบับท่ี 10 ประจําเดือน ตุลาคม 2553 
ชนะเลิศวิทยาศาสตร 

กลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
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โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล รวมกับ 
โรงเรียนคูแฝด โรงเรียนวิทยาศาสตร ตวนกู ซัยด 
ปุตรา รัฐเปอรลิศ ประเทศมาเลเซีย รวมกันจัด
โ ค ร ง ก า ร แ ล ก เ ป ล่ี ย น นั ก เ รี ย น  ( Student 
Exchange Program) โดย โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยา ลัย  สตูล  ได จั ด ให นั ก เ รี ยน  ม . 1/6 
(แอลฟา) โครงการ Education Hub จํานวน 25 
คน เขารวมโครงการ ดังน้ี 

 26 - 30 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร ตวนกู ซัยด ปตุรา 
 25 - 29 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียน 
จุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล 

 
 
 

นักเรียน ม.1/6 (แอลฟา) โครงการ 
Education Hub 25 คน และนักเรียนชั้น ม.2 ,  
ม.4 จํานวน 15 คน รวม 40 คน เขารวมโครงการ
คายวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ปการศึกษา 2553 
(SCIENCE - MATH CAMP 2010) ณ โรงเรียน
คูแฝด โรงเรียนวิทยาศาสตรตวนกู ซัยด ปุตรา 
รัฐเปอรลิศ ประเทศมาเลเซีย 
 
 

 
 
 

จัดโดย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

  เหรียญทอง ชวงช้ันที่ 3 
เด็กหญงิตรีลักษณ ธรรมดี ม.1/4 

 เหรียญเงิน ชวงช้ันที่ 4 
นางสาวรัตติยา มีษา  ม.6/2 

☺ ขอแสดงความยนิดีดวย ☺ 
 

 
 
 
 
 

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

STUDENT EXCHANGE PROGRAM

SCIENCE - MATH CAMP 2010

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

ชนะเลิศตอบปญหาธรรมะ จังหวัดสตูล  
ป 2553 


