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1)  การแขงขนัอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  

ระดับชั้น ม.1 - ม.3 (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญเงิน 
ตัวแทนเขารวมการแขงขันระดับประเทศ  
1. ด.ญ.สุธิตา ศานนิกรภาพ  ม.3/3 
2. ด.ญ.ญานกิา ยุทธยศ   ม.3/1 
3. ด.ช.วรพงศ พรหมแกว   ม.3/1 

 

2)  การแขงขนัอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญเงิน  
1. นายชนวีร จักรวาลพิทักษ  ม.6/3 
2. น.ส.วลัยภรณ คงคําสวน  ม.6/3 
3. น.ส.ณัฐธิดา ขวัญลิขิต   ม.6/3 

 

3)  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 (ทีม 3 คน)   
ผลการแขงขนั 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 

ระดับชั้น ม.4 - ม.6 (ทีม 3 คน)   
ผลการแขงขนั เหรียญเงิน  
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)  การแขงขนัการแสดงทางวิทยาศาสตร      
    (Science Show) ระดบัชั้น ม.4 - ม.6 (ทีม 3 คน)   

ผลการแขงขนั เหรียญทอง   
1. น.ส.ประณิธิ  บัวดํา  ม.5/1 
2. นายธนวัฒน  วรสาร  ม.5/1 
3. นายณัฐวุฒ ิ ธรรมโสภณ  ม.5/1 

 

☺ ขอแสดงความยนิดีดวย ☺ 

 

 
1)  การแขงขนัโครงงานคณติศาสตร  

ระดับชั้น ม.1 - ม.3 (ทีม 3 คน)   
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
ตัวแทนเขารวมการแขงขันระดับประเทศ  
1. ด.ญ.รจนา ฮองสาย   ม.3/3 
2. ด.ญ.โรวีนา หมาดบากา   ม.3/3 
3. ด.ญ.พิชญา โกศิลญวงศ  ม.3/2 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 3 ประจําเดือน มีนาคม 2554 

ผลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต  
คร้ังท่ี 60 ประจําปการศึกษา 2553  

วันท่ี 23 -25 ธันวาคม 2553 ณ จังหวัดตรัง 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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2)  การแขงขนัโครงงานคณติศาสตร  
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 (ทีม 3 คน)   
ผลการแขงขนั เหรียญเงิน  
1. น.ส.สุวิสา ไสลรัตน  ม.5/2 
2. น.ส.นุสลัน  ปริยะ  ม.5/2 
3. นายสุดเขตต  อนุชิต   ม.5/2 

 
3)  การแขงขนัผลงานสรางสรรคคณิตศาสตร 

โดยใชโปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 - ม.6 (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
1. นายวรีภัทร  รัตนชัดเจน  ม.4/3 
2. นายศิริพงศ เล่ืองฤทธิวุฒ ิ ม.5/3 

 
4)  การแขงขนัคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1 - ม.3    

ผลการแขงขนั เหรียญเงิน 
ตัวแทนเขารวมการแขงขันระดับประเทศ   
1. ด.ช.สรวิชญ พรหมนวล   ม.2/1 

 

☺ ขอแสดงความยนิดีดวย ☺ 
 

 

 
1)  การแขงขนัพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu  

Speech) ระดับชั้น ม.4 - ม.6  
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
1. นายสุทธิรักษ สันงะ  ม.5/3 

 
2)  การแขงขนักิจกรรม Spelling Bee  

ระดับชั้น ม.4 - ม.6  
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
1. นายวศิน รุงนธิิไพบูลย  ม.5/3 

 
3)  การแขงขนัภาษาอังกฤษ Crossword  

ระดับชัน้ ม.4 - ม.6 (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทองแดง  
1. น.ส.นฤมล  พลศิริ  ม.4/3 
2. น.ส.วรรณรดา  รักนุย  ม.4/2 

 

☺ ขอแสดงความยนิดีดวย ☺ 

 
 
 

1)  การประกวดหนังสือเลมเล็ก  
     ระดับชั้น ม.4 - ม.6 (ทีม 3 คน) 

ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
ตัวแทนเขารวมการแขงขันระดับประเทศ   
1. น.ส.พฤกษา  จันทรประทีป ม.5/1 
2. น.ส.พัชรีวรรณ  พรหมเดช ม.5/1 
3. นายอดิวิชญ  เหล็มปาน  ม.5/2 

 
2)  การอานทาํนองเสนาะ  
     ระดับชั้น ม.1 - ม.3 (ทีม 2 คน) 

ผลการแขงขนั เหรียญทอง 
1. ด.ช.สิรวิชญ สิงหหน ู  ม.2/1 
2. ด.ญ.รักษสิมา สิทธิวัย  ม.3/3 

 
3)  การประกวดแตงกลอน ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ผลการแขงขนั เหรียญเงิน  
1. ด.ช.ชัชวาล ทพิยมณ ี  ม.3/1 

 

☺ ขอแสดงความยนิดีดวย ☺ 
 
 

 

 
 
 

 
1)  การประกวดมารยาทไทย  
     ระดับชั้น ม.1 - ม.3 (ทีม 2 คน) 

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

 

☺ ขอแสดงความยนิดีดวย ☺ 
 
 
 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 
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1)  การแขงขนัรวมศิลปสรางสรรค  

ระดับชั้น ม.1 - ม.3 (ทีม 3 คน) 
ผลการแขงขนั 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)  การแขงขนัวาดภาพลายเสน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

ผลการแขงขนั เหรียญเงิน  
1. น.ส.ธิชา เจะสา    ม.4/2 

 

☺ ขอแสดงความยนิดีดวย ☺ 
 
 
 
 
 

 

1)  การแขงขนัการแกะสลักผลไม  
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขนั 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)  การสราง Webpage ดวยโปรแกรม  

Text Editor ระดับชั้น ม.1 - ม.6 (ทีม 2 คน)   
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
1. น.ส.จินตศุจี อารวีรกุล  ม.4/3 
2. น.ส.นิศานาถ ผิวเหมาะ  ม.4/2 

 
3)  การสราง Webpage ดวยโปรแกรม  

Web Editor ระดับชั้น ม.1 - ม.3 (ทีม 2 คน)   
ผลการแขงขนั เหรียญทองแดง  
1. ด.ญ.ณัฐนชิ อิสรเสรีธรรม  ม.2/2 
2. ด.ช.รัตภูม ิ นพพัตร  ม.1/3 

 

4)  การสราง Webpage ดวยชุดพัฒนาเว็บ 
    สําเร็จรูปประเภท CMS  
    ระดับชั้น ม.1 - ม.6 (ทีม 2 คน)   

ผลการแขงขนั เหรียญเงิน  
1. ด.ช.สิงหา ชางศิริวัฒนา  ม.2/4 
2. ด.ช.ธนพล มะโนภกัด์ิ  ม.2/3 

 
5) การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร  

ระดับชั้น ม.1 - ม.6 (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญเงิน  
1. น.ส.ดียานา  สันหมุด  ม.4/3 
2. น.ส.มาริษา  หวันจ ิ  ม.4/3 

 
6)  การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร 
    ประเภทซอฟตแวร ระดับชั้น ม.4 - ม.6 (ทีม 3 คน)  

ผลการแขงขนั เหรียญทอง 
ตัวแทนเขารวมการแขงขันระดับประเทศ  
1. นายธาดา หวงัธรรมมัง่  ม.6/3 
2. น.ส.วรรณิตา ตอแลมา  ม.5/2 
3. นายวงศธร ตระการกิจนุกูล ม.4/3 

 
7)  คนหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร  

ระดับชั้น ม.1 - ม.6 (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
1. ด.ช.ฐิติ เทพษร   ม.3/2 
2. ด.ช.ไพสิฐ ศิรพัินธุ  ม.3/3 

 

☺ ขอแสดงความยนิดีดวย ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ี
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1)  การแขงขนัอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  

ระดับชั้น ม.1 - ม.3 (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทองแดง 
1. ด.ญ.สุธิตา ศานนิกรภาพ  ม.3/3 
2. ด.ญ.ญานิกา ยุทธยศ   ม.3/1 
3. ด.ช.วรพงศ พรหมแกว   ม.3/1 

 
 
 
1)  การแขงขนัโครงงานคณติศาสตร  

ระดับชั้น ม.1 - ม.3 (ทีม 3 คน)   
ผลการแขงขนั 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 

 

2)  การแขงขนัคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1 - ม.3    
ผลการแขงขนั เหรียญเงิน 
1. ด.ช.สรวิชญ พรหมนวล   ม.2/1 

 
 

 
1)  การประกวดหนังสือเลมเล็ก  
     ระดับชั้น ม.4 - ม.6 (ทีม 3 คน) 

ผลการแขงขนั เขารวมการแขงขัน  
1. น.ส.พฤกษา  จันทรประทีป ม.5/1 
2. น.ส.พัชรีวรรณ  พรหมเดช ม.5/1 
3. นายอดิวิชญ  เหล็มปาน  ม.5/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1)  การประกวดมารยาทไทย  
     ระดับชั้น ม.1 - ม.3 (ทีม 2 คน) 

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

 
 
 

 
1)  การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร 
    ประเภทซอฟตแวร ระดับชั้น ม.4 - ม.6 (ทีม 3 คน)  

ผลการแขงขนั เหรียญเงิน 
1. นายธาดา หวังธรรมมัง่  ม.6/3 
2. น.ส.วรรณิตา ตอแลมา  ม.5/2 
3. นายวงศธร ตระการกจินุกูล ม.4/3 

 

ผลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ประจําปการศึกษา 2553 วันท่ี 26 -28 มกราคม 2554 

 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ี

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 


