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นายสุทธิรักษ สันงะ ม.5/3 ไดร ับ 
การคัดเลือกจากมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม
สัมพันธไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)  
ทําหนาที่ตัวแทนจากประเทศไทยเขารวมการประชุม
เชิงปฏิบัติการ YES Alumni Training of Trainers 
Workshop, Sponsored Programs Spring 
Workshop และ YES Abroad for Americans 
Selection Camp 2011 ณ เมืองอเล็กซานเดรีย 
มลรัฐเวอรจิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื ่อวันที่  
10 - 21 มีนาคม 2554 

 
 

 
 
 

1. นายวศิน รุงนิธิไพบูลย  ม.6/3 
 สหรัฐอเมริกา 
 

2. นางสาวศิวนาถ โปษยาอนุวัตร ม.6/3 
 สหรัฐอเมริกา (ทุน YES) 
 

3. นางสาวแพรวรุง พงศมานะวุฒิ ม.6/3 
 บราซิล 
 

4. นางสาววรรณิตา ตอแลมา  ม.6/2 
 อิตาลี (ทุน YES) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียน 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จํานวน 28 คน (จาก
จํานวนรับ 30 คน) ผานการสอบคัดเลือกเขารวม
โครงการส ง เสริมและพัฒนา อัจฉริ ยภาพด าน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2553 

1. เด็กชายอัมมาร มานะกลา  ม.1/3 
2. เด็กหญิงปณิตา ตาวาโต  ม.1/3 
3. เด็กหญิงนดา ยีมัสซา  ม.1/3 
4. เด็กหญิงจัยดา สินพงศธร  ม.1/3 
5. เด็กชายชัยปวีณ ออนเรือง  ม.1/1 
6. เด็กชายดานิส หะยีสาและ  ม.1/3 
7. เด็กหญิงนวพร ศรีเอียด  ม.1/4 
8. เด็กชายณัฐสิทธ์ิ แววสุวรรณ ม.1/3 
9. เด็กชายชนาธิป ชวยดู  ม.1/3 
10. เด็กชายสุทธิภาคย จุลานุพันธ ม.1/3 
11. เด็กหญิงชรินทรรัตน ชูรัตน ม.1/3 
12. เด็กหญิงธนพร เรืองหิรัญ ม.1/3 
13. เด็กหญิงธนภรณ ชยโสภัฏฐ ม.1/3 
14. เด็กชายจัฟรี่ ยีแสม  ม.1/1 
15. เด็กหญิงตรีลักษณ ธรรมดี ม.1/4 
16. เด็กชายชลวัชร แกวเนียม ม.1/3 
17. เด็กหญิงนัจญยวา โตะหลัง ม.1/3 
18. เด็กหญิงปณัฏฐา ดําทองเสน ม.1/3 
19. เด็กชายนิติธร สุกใส  ม.1/4 
20. เด็กชายเมธาสิทธ์ิ บุญยิ่ง  ม.1/4 

ตัวแทน AFS ประเทศไทย 
ประชุมท่ีอเมริกา 

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 5 ประจําเดือน พฤษภาคม 2554 
อัจฉริยภาพ  วิทย-คณิต
จ.สตูล ปการศึกษา 2553

ทุน AFS ป 2554 - 2555
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21. เด็กชายธัญเดช ลือกิจนา  ม.1/1 
22. เด็กชายปพน บํารุงเมือง  ม.1/3 
23. เด็กหญิงชนิกานต เพชรโชติ ม.1/3 
24. เด็กหญิงอรัชพร หมวดสง ม.1/5 
25. เด็กหญิงณัฐวดี เจะจาโรจน ม.1/1 
26. เด็กชายพลวุฒิ ถนอมสุข  ม.1/3 
27. เด็กหญิงชวัลนุช ลําโป  ม.1/6 
28. เด็กชายศักดิพัฒน วัฒนไทย ม.1/3 

 
 
 
 
 

นายวิจิตร นิยมเดชา รองหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศและหัวหนาโครงการ 
Education Hub โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล ไดรับการพิจารณาคัดเลือก เขารวมกิจกรรม 
ทางวิชาการภาษาอังกฤษในระดับชาติ ดังตอไปนี้ 

  20 - 25 กุมภาพันธ 2554 ศึกษาดูงาน
ประเทศมาเลเ ซียและสิงคโปร  ตามโครงการ 
Education Hub 

  1 - 8 พฤษภาคม 2554 โครงการเชื่อมโยง
การเรียนการสอนระหวางโรงเรียนไทยและโรงเรียน
ในตางประเทศ (Connecting Classroom)  
ณ ประเทศสหราชอาณาจักร 8 โรงเรียนทั่วประเทศ 
ตามโครงการ Education Hub จัดโดย สพฐ. 
รวมกับ British Council 
 
 
 
 
 
 นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
จํานวน 34 คน ไดรับรางวัลจากการสอบแขงขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป 2554 รอบเขต
พ้ืนที่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2554 เวลา 09.00 - 
11.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล เพ่ือคัดเลือก
นักเรียนที่มีความสามารถและมีศักยภาพเปนตัวแทน
ของเขตพื้นที่ เขารวมการแขงขันในรอบระดับประเทศ 

 รางวัลระดับเหรียญทอง 
1. เด็กหญิงญานิกา ยุทธยศ  ม.3/1 
2. เด็กชายศุภกิจ กฤตรัชตนันต ม.3/3 
3. เด็กชายกิตติธัช บริรักษนรากุล ม.3/1 
4. เด็กหญิงสุธิตา ศานนิกรภาพ ม.3/3 
5. เด็กหญิงรจนา ฮองสาย  ม.3/3 

 รางวัลระดับเหรียญเงิน 
6. เด็กหญิงชมพูนุท ชูเล่ือน  ม.3/4 
7. เด็กชายอิลเลียส คลานุรักษ ม.3/3 
8. เด็กหญิงปญชณิตต เอ่ียวสกุล ม.3/3 
9. เด็กหญิงนภัสพร บูรพาวัลย ม.3/3 
10. เด็กชายเกริกพล ขุนเพ็ชร  ม.3/3 
11. เด็กหญิงพิชชาภา ตรียงค ม.2/3 
12. เด็กหญิงพรปวีณ เพ็งพิณ  ม.2/4 
13. เด็กหญิงมนัสนันท มณีวิทย ม.2/3 
14. เด็กชายนพรุจ พัสสระ  ม.2/3 
15. เด็กหญิงลิลลี่ สําสู  ม.2/5 
16. เด็กชายภากร สมภู  ม.2/2 

 รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
17. เด็กหญิงอัฟณาญ เจะสาเระ ม.2/5 
18. เด็กชายอันซอร หมานมานะ ม.2/4 
19. เด็กชายอนิรุตติ์ มานิช  ม.2/4 
20. เด็กหญงิพิมพพิสุทธ์ิ โชติไพบูลยพันธุ ม.2/5 
21. เด็กชายบัญญวัต จางอิสระกุล ม.2/3 
22. เด็กหญิงณัฐชยา เดนกาญจนศักด์ิ  ม.2/2 
23. เด็กหญิงชาลิสา หมัดโสะ  ม.2/2 
24. เด็กหญิงเจนจิรา จารุสาร  ม.2/2 
25. เด็กหญิงจินดามณี แปนดวง ม.2/2 
26. เด็กหญิงกรรณิการ เพ็งแกว ม.2/2 
27. เด็กหญิงรักษสิมา สิทธิวัย ม.2/3 
28. เด็กหญิงสรอยเพชร ขวาของ ม.2/2 
29. เด็กชายสรวิชญ พรหมนวล ม.2/1 
30. เด็กหญิงศุกรมาศ ศรีภูมิมาศ ม.2/1 
31. เด็กหญิงธัญลักษณ พูลสวัสดิ์ ม.2/2 
32. เด็กหญิงชุติรัตน สังขแกว  ม.2/2 
33. เด็กหญิงเจณิสตา เจะเลาะ ม.3/4 
34. เด็กหญิงกัญญสรณ จิตรหลัง  ม.2/2 

ศึกษาดูงานกิจกรรมภาษาองักฤษ
ตางประเทศ 

ผลการคัดเลือกการแขงขันทางวชิาการ 
ระดับนานาชาติ ประจาํป 2554  
รอบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 


