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 แพทยศาสตรและสุขภาพ 23 คน 
 วิทยาศาสตร   18 คน 
 วิศวกรรมศาสตร 
และสถาปตยกรรมศาสตร  15 คน 
 วิทยาการจัดการ  5 คน 
 ศึกษาศาสตร   3 คน 
 ประมง    3 คน 
 เศรษฐศาสตร   2 คน 
 อุตสาหกรรมเกษตร  2 คน 
 สังคมศาสตร   2 คน 
 ศิลปศาสตร   2 คน 
 การบริการและการทองเที่ยว 2 คน 
 รัฐศาสตร   1 คน 
 บัญชี    1 คน 
 นิเทศศาสตร   1 คน 
 จิตวิทยา   1 คน 
 

ปการศึกษา 2549 - 2553 นักเรียนช้ัน ม.6 
สามารถสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
ไดครบ 100% 5 ปซอน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
จํานวน 6 คน เปนตัวแทนเขารวมแขงขันโอลิมปก
วิชาการระดับชาติ ป 2554 และไดรับรางวัล
ระดับชาติ ประกอบดวย 
 

 สาขาดาราศาสตร ม.ตน 
1. ด.ช.ภัคธร เพียรเดชา  ม.3/3  

เหรียญทองแดง 
2. ด.ช.นพรุจ พัสสระ  ม.3/3 

เขารวมแขงขัน 
 

 สาขาชีววิทยา 
1. นายศิริพงศ เล่ืองฤทธิวุฒิ  ม.6/3  

เหรียญทองแดง 
2. นายศิวัช เรืองเริงกุลฤทธ์ิ ม.6/3 

เขารวมแขงขัน  
 

 สาขาคอมพิวเตอร 
1. นายวงศธร ตระการกิจนุกูล  ม.5/3  

เขารวมแขงขัน 
2. น.ส.ดียานา สันหมุด  ม.5/3 

เขารวมแขงขัน 
 
 
 
 
 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 ประจําเดือน สิงหาคม 2554
สรุปผลการศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 
ของนักเรียนช้ัน ม.6 ปการศึกษา 2553 

ครบ 100%   81 คน 

โอลิมปกวิชาการ  
ระดับชาติ ป 2554 
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 นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
จํานวน 2 คน สามารถสอบคัดเลือกไดจาก 2 ใน 3 คน 
ของจังหวัดสตูล เพ่ือเขารวมโครงการสงเสริมและ
พัฒนาอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2554 
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
(สงขลา - สตูล) ประกอบดวย 

1. ด.ญ.ตวนซุไรยา ตูแวมะ  ม.1/5  
ที่ 1 จังหวัดสตูล 

2. ด.ช.ฟกกรี ตาเดอิน  ม.1/5 
ที่ 1 จังหวัดสตูล 

 

 
 

 นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
จํานวน 3 คน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
พรอมเงินรางวัล 2,000 บาท การแขงขันทักษะสังคม
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตภาคใต เมื่อ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา ประกอบดวย 

1. นายปรวีย ฮองสาย  ม.4/4 
2. น.ส.ดียานา สันหมุด  ม.5/3 
3. น.ส.พฤกษา จันทรประทีป  ม.6/1  

 
 
 นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
จํานวน 3 คน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ การแขงขัน
ทักษะภาษาอั งกฤษ  ระดับภาคใต  เมื่ อวันที่  6 
สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา ประกอบดวย 

 รองชนะเลิศอันดับ 1 แขงขันพูดภาษาอังกฤษ
ในที่ชุมชน ระดับ ม.ปลาย 

น.ส.ฮานาน สิดิ   ม.5/2  
 รองชนะเลิศอันดับ 3 แขงขันตอบปญหา
ภาษาอังกฤษใน ระดับ ม.ปลาย 
1. นายวัชรินทร เนติวุฒิสาร  ม.6/1  
2. นายธเนศ ชํานาญนา  ม.6/2 

 

 
 นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
จํานวน 8 คน ไดรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ 
ประกวดการสรางสรรคผลงานของคนมีความสามารถ
พิเศษดานคณิตศาสตรดวยโปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad (GSP) ระดับ
ภูมิภาค เมื่อวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 
 

 รางวัลชนะเลิศ ระดับ ม.ตน 
1. ด.ช.ภัคธร เพียรเดชา ม.3/3 
2. ด.ช.จิราวัฒน นัยกองศิริ ม.3/3 
ไดรับรางวัลเหรียญทอง พรอมเกียรติบัตร 

และเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท 
 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับ ม.ตน 
1. ด.ช.ธนธร ดุลยพัชร  ม.3/3 
2. ด.ช.ณัฐนันท มาสินธุ  ม.3/3 
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน พรอมเกียรติบัตร 

และเงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท 
 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ม.ปลาย 
1. นายวงศธร ตระการกิจนุกูล  ม.5/3 
2. นายวีรภัทร รัตนชัดเจน ม.5/3 
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน พรอมเกียรติบัตร 

และเงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท 
 

 รางวัลเหรียญเงิน ระดับ ม.ปลาย 
1. นายไพบูลย แซล่ิว  ม.4/4 
2. นายธนิสร กังวานสกล ม.4/4 
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน พรอมเกียรติบัตร 
 

 ครูผูฝกซอมไดรับเกียรติบัตร เหรียญทอง 
และเหรียญเงิน 
 โรงเรียนไดรับเกียรติบัตร ผูใหการสนับสนุน
การประกวดผลงาน 

รองชนะเลิศทักษะสังคมศึกษา ระดับภาคใต

อัจฉริยภาพ คณิต-วิทย ระดับ สพม.16 ชนะเลิศ GSP ระดับภาคใต

รองชนะเลิศทักษะภาษาอังกฤษ ระดับภาคใต


