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 ภาคเรียนท่ี 1/2553 
ม.1 นางณัฐวดี ประทุมวัน 
ม.2 นางรุจิรา บินตํามะหงง 
ม.3 นายสุลตรณ หลังเกตุ 
ม.4 นางนันทนัช ทองอยู 
ม.5 นางสาวสุพลา ทองแปน 
ม.6 นางสาวมณฑริา จันทรดอน 
 

 ภาคเรียนท่ี 2/2553 
ม.1 นางจิระนนัต สุวรรณวิหค 
ม.2 นางปรีดา ผลาสิงห 
ม.3 นายอัมพันธ บินอับดุลรามาน 
ม.4 นางมลวิัลย ปาณะศร ี
ม.5 นายเกษม ยงันิ่ง 
ม.6 นางรุงมณี ขาํออน 
 

 
 

 

 ภาคเรียนท่ี 1/2553 
นางสเุมธศรี ขวัญแกว 
 

 ภาคเรียนท่ี 2/2553 
นางสาวเกษรา หัสมา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ภาคเรียนท่ี 1/2553 
ม.1 นางกนกจันทร สุขปุณพันธ 
ม.2 นายภิโชติ เอียดเฉลิม 
ม.3 นางสาวอรทยั แพทยศาสตร 
ม.4 นางสาวมณฑริา จันทรดอน 
ม.5 นางณัฐวดี ประทุมวัน 
ม.6 นางนันทนัช ทองอยู 
 

 ภาคเรียนท่ี 2/2553 
ม.1 นางสาวจันทรวรรณ พันธสุรยิฉาย 
ม.2 นางณพิชา จันทวดี 
ม.3 นายวชิัย บัวเนี่ยว 
ม.4 นางมลวิัลย ปาณะศร ี
ม.5 นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด 
ม.6 นายแกว เต้ียเล็ก 
 

 
 

 ภาคเรียนท่ี 1/2553 
นางจิระนนัต สุวรรณวิหค 
 

 ภาคเรียนท่ี 2/2553 
นายวเิชยีร เฟองฟา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 6 ประจําเดือน มิถุนายน 2554 

ครูผูสอนดเีดน 

ครู บุคลากร และนักเรียนดีเดน ปการศึกษา 2553 

ครูสนับสนุนการสอนดเีดน 

ครูท่ีปรึกษาดีเดน 

หัวหนาระดับดีเดน 
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 ครูดีเดน   
นางแววไว เอียดนุช 
 

 ครูผูสอนดีเดน   
นายอนัน จันทรัตน 
 

 หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูดีเดน  
     นายพนมไพร วงษคลองเขื่อน 
 

 หัวหนาระดับดีเดน   
นายแกว เต้ียเล็ก 
 

 ครูท่ีปรึกษาดีเดน   
นางกนกจันทร สุขปุณพันธ 
 

 บุคลากรดีเดน 
นางสาวกอบกลุ เละทองคํา  

 
 
 

 

 วิทยาศาสตร 
1. นายพนมไพร วงษคลองเขื่อน 
2. นายณัฐพล อํามาตยวงศ 

 

 คณิตศาสตร 
1. นายจักรี วัฒนะ 
2. นางเกศราภรณ คงยะฤทธิ ์

 

 ภาษาตางประเทศ 
1. นายเกษม ยงันิ่ง 

 

 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
1. นางสาวมณฑริา จันทรดอน 
2. นางทิพวรรณ ธังดิน 
3. นายสุลตรณ หลังเกตุ 

 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1. นายแกว เต้ียเล็ก 

 

 
 

 

 
1. นายสรยทุธ หนูเกื้อ 
2. นายสันติพร ตันติหาชัย 
3. นายสมยศ แซเจา 
4. นายวิจิตร นยิมเดชา 
5. นางสาวจันทิมา อ๋ิวสกุล 
6. นางเกศราภรณ คงยะฤทธิ ์
7. นายตาริค หลงจิ 
8. นายวรีะพัฒน ปานยิง่ 
9. นางผองศรี พิทักษธรรมคุณ 
10. นางสมจิต จินดาวงศ 
11. นางสาวสรัญญา สาเมาะ 

 

 

 
 ระดับ ม.ตน 
เหรียญทอง  
เด็กชายฐิติ เทพษร  ม.3/2 
เหรียญเงิน   
เด็กชายปุญญพัฒน แกวทอง  ม.3/2 
เหรียญทองแดง  
เด็กชายภัคธร เพียรเดชา  ม.2/3 
 

 ระดับ ม.ปลาย 
เหรียญทอง  
นางสาวรัตติยา มีษา   ม.6/2 
เหรียญเงิน  
นายกิตติคุณ ซึ้งหฤทัย   ม.6/3 
เหรียญทองแดง  
นายสุทธิรักษ สันงะ   ม.5/3 
 

 ประธานคณะกรรมการนกัเรียน 
ป 2552 - 2553 
นายยทุธพิชัย โตะปลัด  ม.6/2 

 
 

ดีเดนระดับโรงเรยีน 

MASTER TEACHER 

ขาราชการคร ูและบุคลากร ผูไมมีวันลา
ในรอบปงบประมาณ 2553 

นักเรียนดีศรีจุฬาภรณ ระดับโรงเรยีน
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1. เด็กชายชัยปวณี ออนเรือง ม.1/1 
2. เด็กหญงิฟารีดา ขาวเขาไคร ม.1/1 
3. เด็กหญงิจัยดา  สินพงศธร ม.1/3 
4. เด็กชายอัมมาร  มานะกลา ม.1/3 
5. เด็กหญงินวพร  ศรีเอียด  ม.1/4 
6. เด็กหญงิตรีลักษณ  ธรรมดี ม.1/4 
7. เด็กหญงิณัฐชาญ  สุภาพ  ม.1/6 
8. เด็กหญงิภาณนินุช  รัตนะ  ม.1/6 
9. เด็กชายสรวิชญ พรหมนวล ม.2/1 
10. เด็กหญงิณัฐนชิ อิสรเสรีธรรม ม.2/2 
11. เด็กหญงิชาลิสา หมัดโสะ  ม.2/2 
12. เด็กหญงิอารซีา เหร็มด ี  ม.2/3 
13. เด็กหญงิพิชชาภา ตรียงค  ม.2/3 
14. เด็กหญงิรุสมนีี ยูโซะ  ม.2/3 
15. เด็กหญงิวธิษฐา สอนจอน  ม.2/3 
16. เด็กชายบุพกร อดิเศรษฐกุล ม.2/3 
17. เด็กชายจิราวฒัน นัยกองศริิ ม.2/3 
18. เด็กหญงิปรีชยา แจงทว ี  ม.2/4 
19. เด็กหญงิณัฐชยา รักแปน  ม.2/4 
20. เด็กหญงิพรปวณี เพ็งพิณ  ม.2/4 
21. เด็กชายอนิรุตติ์ มานิช  ม.2/4 
22. เด็กหญงิชนากานต สงวนศักด์ิ ม.2/4 
23. เด็กหญงิอัฟณาญ เจะสาเระ ม.2/5 
24. เด็กหญงิชนานนัท ขุนจันทร ม.2/5 
25. เด็กหญงิอิงทุอร วงศชวลิต ม.3/2 
26. เด็กหญงิอรกญัญา เหล็มปาน ม.3/2 
27. เด็กหญงิชนากานต จุฑาศิโรรัตน  ม.3/2 
28. เด็กหญงิไหมแกว รามแกว ม.3/2 
29. เด็กหญงินุศรา คังฆะมะโน ม.3/2 
30. เด็กหญงิศรณัยพร กาญจนปรีชากร ม.3/2 
31. เด็กหญงิพิชญา โกศิลญวงศ ม.3/2 
32. เด็กหญงินภัสสร ตันสกุล  ม.3/3 
33. เด็กหญงิโรวีนา หมาดบากา ม.3/3 
34. เด็กหญงิชนกิานต กลับวงศา ม.3/3 
35. เด็กหญงิปราณปรียา หรีรักษ ม.3/3 

36. เด็กหญงิรจนา ฮองสาย  ม.3/3 
37. เด็กหญงิกนกวรรณ พงศสวัสดิ์ ม.3/5 
38. เด็กหญงิพิริยา อนันตชัยวณชิ ม.3/5 
39. เด็กหญงิชลธิชา เบ็ญฮาหมาด ม.3/5 
40. เด็กหญงิโกมลชนก แซจ่ัน  ม.3/5 
41. เด็กหญงิจิตตา  สัสดี  ม.4/1 
42. นางสาวฮานาน  สิดิ  ม.4/2 
43. นางสาวโมทนา  เกล้ียงทอง ม.4/2 
44. นางสาวสุพัตรา  เกล้ียงจุย ม.4/2 
45. เด็กหญงิณัฐกานต  นอยสราง ม.4/3 
46. นางสาวดียานา  สันหมุด  ม.4/3 
47. เด็กหญงิศุภมาศ  รัตนพยัต ม.4/3 
48. นางสาวนฤมล  พลศิริ  ม.4/3 
49. นางสาวนฤมล  โรยนรินทร ม.4/3 
50. นางสาวภัคนิจ ศานนิกรภาพ ม.5/1 
51. นางสาวอังคณา ยอดดํา  ม.5/1 
52. นางสาวอมลรดา สานิง  ม.5/1 
53. นางสาวทศพร รัตนกูล  ม.5/1 
54. นางสาวปูชิตา มุสิกะศิริ  ม.5/1 
55. นางสาวรุงฟา สมันตกาญจน ม.5/1 
56. นางสาวกรรณกิา ชํานาญนา ม.5/1 
57. นายวชัรินทร เนติวุฒิสาร  ม.5/1 
58. นายศิริพงศ  เล่ืองฤทธิวุฒ ิ ม.5/3 
59. นายกฤตยชญ  ขุนทอง  ม.6/2 
60. นางสาววลยัภรณ คงคําสวน ม.6/3 

 

จํานวนนักเรียนโรงเรยีนจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย สตูล 

ปการศึกษา 2554 (แยกตามจงัหวัด) 
1. สตูล 42.69%
2. ยะลา 14.62%
3. นราธิวาส 14.04%
4. สงขลา 13.46%
5. ปตตานี 7.88%
6. พัทลุง 6.38%
7. อ่ืนๆ 0.93%
  

นักเรียนดีศรีจุฬาภรณ ระดับหองเรียน
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วิชา สพม.16 จ.ภ. สตูล
วิทยาศาสตร 25.68 39.71
คณิตศาสตร 28.35 55.78
ภาษาไทย 32.27 42.19
รวมทุกวิชา 29.03 44.99
 
  
 
 

วิชา ประเทศ จ.ภ.สตูล
วิทยาศาสตร 29.17 45.36
คณิตศาสตร 24.18 45.90
ภาษาอังกฤษ 16.19 32.44
ภาษาไทย 42.80 54.72
สังคมศึกษา ฯ 40.85 56.47
สุขศึกษาฯ 71.97 83.76
ศิลปะ 28.48 29.83
การงานอาชีพฯ 47.07 55.95
 
  
 
 

วิชา ประเทศ จ.ภ. สตูล
วิทยาศาสตร 30.09 39.19
คณิตศาสตร 14.99 34.26
ภาษาอังกฤษ 19.22 31.28
ภาษาไทย 42.61 56.63
สังคมศึกษา ฯ 46.51 56.46
สุขศึกษาฯ 62.86 66.33
ศิลปะ 32.62 37.07
การงานอาชีพฯ 43.69 51.75
 
 

 
 
  
 
 
 
 

ท่ี คณะ/หลักสูตรวิขา 
จํานวน 
(คน) 

1. แพทยศาสตรและสุขภาพ 23
2. วิทยาศาสตร 18
3. วิศวกรรมศาสตรและ

สถาปตยกรรมศาสตร 
15

4. วิทยาการจัดการ 5
5. ศึกษาศาสตร 3
6. ประมง 3
7. เศรษฐศาสตร 2
8. อุตสาหกรรมเกษตร 2
9. สังคมศาสตร 2
10. ศิลปศาสตร 2
11. การบรกิารและการทองเที่ยว 2
12. รัฐศาสตร 1
13. บัญชี 1
14. นิเทศศาสตร 1
15. จิตวิทยา 1

รวมท้ังหมด 81
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลคะแนน LAS ม.2 ปการศึกษา 2553 

ผลคะแนน O-NET ม.6 ปการศึกษา 2553 

สรุปผลการศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา  
ของนักเรียนช้ัน ม.6  
ปการศึกษา 2553  
ครบ 100%   81 คน 

จัดทําโดย : งานสํานักงานผูอํานวยการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140 
โทร. 074-725985 โทรสาร 074-725981 
คณะผูจัดทํา  นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด 
                นางนันทนัช ทองอยู 
                นายวชิัย บัวเนี่ยว 
                นางสาวเพ็ญนภา วิสะมิตะนนัท 

ผลคะแนน O-NET ม.3 ปการศึกษา 2553 


