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 นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
4 คน ควารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแขงขันทักษะคอมพิวเตอร 14 จังหวัดภาคใต เมื่อ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร วิทยาเขตตรัง ประกอบดวย 

 รางวัลชนะเลิศ ไดรับทุนการศึกษา 
30,000 บาท และโลรางวัล 

1. นายธาดา หวังธรรมมั่ง  ม.6/3 
2. น.ส.ดียานา สันหมุด  ม.4/3 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดรับ
ทุนการศึกษา 10,000 บาท และโลรางวัล 

1. นายวงศธร ตระการกิจนุกูล ม.4/3 
2. นายพุทธเทวัญ หยั่งยืนยง ม.4/3 

 

 
 
 
 
 
 นายธเนศ ชํานาญนา ม.5/2 ชนะเลิศ 
การสอบขอเขียนภาษากังกฤษเพื่อคัดเลือกนักเรียน
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
ดานภาษาอังกฤษในตางประเทศ (ประเทศนิวซีแลนด) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2553 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จัดโดย 
สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
คว า รางวั ลชนะ เ ลิศและรองชนะ เลิ ศอั น ดับ  1 
การประกวดโครงงาน กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร
ภูมิภาค เมื่อวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียน 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ประกอบดวย 

 

 โครงงานชนะเลิศ สาขาคณิตศาสตร 
    ชื่อโครงงาน การเขารหัสขอมูลดวยวิธีการ

ทางคณิตศาสตร 
1. นายธาดา หวังธรรมมั่ง  ม.6/3 
2. นายธนัท โชติเชาวชวลิต ม.6/3 
 

 โครงงานรองชนะเลิศอันดับ 1  
สาขาคณิตศาสตร 

    ชื่อโครงงาน ทางเดินไนท ทัวร 
1. นายบัญญวัฒน จักรวาลพิทักษ  ม.6/3 
2. นายมูฮําหมัดอัฟนัน แวดอเลาะ ม.5/3 
 

 โครงงานรองชนะเลิศอันดับ 1  
สาขาชีววิทยา 

    ชื่อโครงงาน มีดกรีดยางควบคุมความลึก
และมุมองศาของการเปดหนายาง 

1. นายธนิน กองพัฒนพาณิชย ม.6/3 
2. นายชนวีร จักรวาลพิทักษ   ม.6/3 

 
 
 

แชมปคอมพิวเตอร  
14 จังหวัดภาคใต 

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2554 
ชนะเลิศโครงงาน กลุมโรงเรียน

วิทยาศาสตรภูมิภาค

ชนะเลิศภาษาอังกฤษ  
ระดับ สพม.16 
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ผลการแขงขันกิจกรรมการประกวด / แขงขัน
ของนักเรียนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ
ภาคใต ระหวางวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2553  
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

 
1)  การใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารฯ 

ระดับชั้น ม.ตน  
ผลการแขงขนั เหรียญเงิน  
ด.ญ.พิชญาภา ศรีสุวงศ  ม.3/4 

 
2)  การใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารฯ 

ระดับชั้น ม.ปลาย 
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
นายสุทธิรักษ สันงะ  ม.5/3 
 

3)  การเลานทิานเชงิสรางสรรค (Story 
Telling) ระดับชั้น ม.ตน  

ผลการแขงขนั เหรียญเงิน   
ด.ญ.โจเฟย ลิม   ม.3/5 
 

4)  การเลานทิานเชงิสรางสรรค (Story 
Telling) ระดับชั้น ม.ปลาย  

ผลการแขงขนั เหรียญทอง   
น.ส.ยูมิตา ตําสําสู  ม.6/2 
 

5)  การเขียนความเรียงขั้นสูง (Extended 
Essay) ระดับชั้น ม.ปลาย  

ผลการแขงขนั เหรียญทองแดง   
นายปธานิน ปาณะศรี  ม.6/2 
 
 
 

6)  การผลิตสื่อผสมเพ่ือนําเสนอการรณรงค 
การแกปญหาและพัฒนาสังคม ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 3)  

ผลการแขงขนั เหรียญเงิน   
1. ด.ญ.นัทธมน เหรียญกิจการ  ม.3/2 
2. ด.ญ.กฤตพร จันทรชวย ม.3/2 
3. ด.ญ.พิริยา อนันตชัยวณิช   ม.3/5 

 
7)  การผลิตสื่อผสมเพื่อนําเสนอการรณรงค 

การแกปญหาและพัฒนาสังคม ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3)  
ผลการแขงขนั เหรียญเงิน   
1. น.ส.ธิชา เจะสา  ม.4/2 
2. น.ส.วรรณรดา รักนุย  ม.4/2 
3. น.ส.เสาวลักษณ ทองเอียด  ม.4/2 
 

จํานวนนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย สตูล 

ปการศึกษา 2553 (แยกตามจงัหวัด) 
1. สตูล 42.70%
2. นราธิวาส 15.80%
3. ยะลา 13.51%
4. สงขลา 13.15%
5. ปตตานี 8.80%
6. พัทลุง 4.71%
7. อ่ืนๆ 1.33%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลโครงการ โรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับภาคใต

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


