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  การแข งขันทักษะการเขียนโปรแกรม 
5 ส.ค. 54 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  

นางสาวดียานา สันหมุด   ม.5/3  
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เกียรติบัตร และ

ทุนการศึกษา 2,000 บาท)  
 

  การแขงขันโปรแกรม Microsoft word 
2010 15 ส.ค. 54 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ  

นางสาวดียานา สันหมุด   ม.5/3 
รองชนะเลิศอันดับ 2 (โลรางวัล เกียรติบัตร 

และทุนการศึกษา 600 บาท) 
 

  ก า ร แ ข ง ขั น โ ป ร แ ก ร ม  Microsoft 
PowerPoint 2010 16 ส.ค. 54 ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  

นางสาวดียานา สันหมุด   ม.5/3 
ชนะเลิศ (โลรางวัล เกียรติบัตร และ

ทุนการศึกษา 1,500 บาท) 
 

  ประกวดการทํา Animations 16 ส.ค. 
54 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ 

1. น.ส.วรรณรดา รักนุย  ม.5/2 
2. น.ส.ธิชา เจะสา  ม.5/2 
3. น.ส.เสาวลักษณ ทองเอียด ม.5/2 
รางวัลชมเชย (โลรางวัล เกียรติบัตร และ

ทุนการศกึษา 1,000 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  การแขงขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
16 ส.ค. 54 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต 
หาดใหญ 

นายพุทธเทวัญ หย่ังยืนยง  ม.5/3 
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เกียรติบัตร และ

ทุนการศึกษา 2,000 บาท)  
 

 การแขงขันหุนยนตเดินตามเสน15-17 ส.ค.54 
 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  

1. น.ส.จินตศุจี อารีวรกุล ม.5/3 
2. น.ส.มาริษา หวันจิ  ม.5/3 
3. น.ส.ศุภัชฌา ณะนวล  ม.5/1 
รองชนะเลิศอันดับ 2 (เกียรติบัตร และ

ทุนการศึกษา 1,000 บาท) 
 

 การแขงขันโปรแกรม Microsoft Excel 
2010 17 ส.ค. 54 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ  

นางสาวดียานา สันหมุด   ม.5/3 
ชนะเลิศ (โลรางวัล เกียรติบัตร และ

ทุนการศึกษา 1,500 บาท) 
 

  การพัฒนาเว็บไซต 17 ส.ค. 54  
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  

1. ด.ญ.ณัฐนิช อิสรเสรีธรรม ม.3/2 
2. ด.ช.รัตภูมิ นพพัตร  ม.2/3 
รองชนะเลิศอันดับ 2 (เกียรติบัตร และ

ทุนการศึกษา 1,400 บาท) 
1. ด.ญ.รัชยา ศิริพันธุ  ม.3/1 
2. ด.ช.ศุภกร ชวนวัฒนา  ม.2/4 
รางวัลชมเชย (เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 

600 บาท) 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 9 ประจําเดือน กันยายน 2554
รางวัลงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 

ประจาํป 2554 ระดับภาคใต
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 การประยุกต ใช โปรแกรม  Microsoft 
Office 2003 17 ส.ค. 54 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา  

1. นายไพสิฐ ศิริพันธุ  ม.4/2 
ชนะเลิศ (เกียรติบัตร เหรียญรางวัล และ

ทุนการศกึษา 4,000 บาท) 
2. นายฐิติ เทพษร   ม.4/2 
รางวัลชมเชย (เกยีรติบัตร เหรียญรางวัล 

และทุนการศกึษา 1,000 บาท) 
3. นายพุทธเทวัญ หย่ังยืนยง  ม.5/3  
รางวัลผูผานเกณฑการแขงขัน (เหรียญรางวลั) 
 

 การออกแบบเว็บ (Web Design) 
17 ส.ค. 54 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

1. น.ส.สุดารัตน พรหมคง  ม.6/1 
ชนะเลิศ (เกียรติบัตร เหรียญรางวัล และ

ทุนการศึกษา 4,000 บาท) 
2. น.ส.สุชาดา แกวยวน  ม.6/2 
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เกยีรติบัตร เหรียญ

รางวัล และทุนการศึกษา 3,000 บาท) 
3. น.ส.วิราพร เกตุแกว  ม.6/1  
รองชนะเลิศอันดับ 2 (เกยีรติบัตร เหรียญ

รางวัล และทุนการศึกษา 2,000 บาท) 
โรงเรียนไดรับโลรางวัล “สถาบันการศึกษา 

ผูส ง เสริมการแขง ขันและมีทักษะคอมพิวเตอร  
ยอดเย่ียม” ที่ทําคะแนนรวมสูงสุด ของนายกรัฐมนตรี 
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

 

  การแขงขันพัฒนาเว็บเพจ 23 ส.ค. 54  
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

1. น.ส.วิราพร เกตุแกว  ม.6/2 
2. น.ส.สุดารัตน พรหมคง ม.6/1 
รองชนะเลิศอันดับ 2 (เกียรติบัตร เหรียญ

รางวัล และทุนการศึกษา 2,000 บาท) 
1. ด.ญ.ณัฐนิช อิสรเสรีธรรม ม.3/2 
2. น.ส.สุชาดา แกวยวน  ม.6/2 
รางวัลชมเชย (เกียรติบัตร เหรียญรางวัล

และทุนการศึกษา 1,500 บาท) 

  การสรางภาพเคลื่อนไหว (แอนิเมชั่น)  
23 ส.ค. 54 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

1. น.ส.เสาวลักษณ ทองเอียด  ม.5/2 
2. น.ส.วรรณรดา รักนุย   ม.5/2 
ชนะเลิศ (เกียรติบัตร เหรียญรางวัล และ

ทุนการศกึษา 3,000 บาท) 
 

  การแข ง ขั นป น ดินประดิ ษฐ (ประ เภท
สวยงาม) 16 ส.ค. 54 ณ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

1. ด.ญ.จุฬาลักษณ พรหมจันทร  ม.2/4 
2. ด.ญ.พิชามญช พุฒแกว ม.2/3 
3. ด.ญ.ณัฎฐณิชา ปริธัญ  ม.2/6 
ชนะเลิศ (เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 

1,500 บาท) 
 

 การแขงขันปนดินประดิษฐ(ประเภทความคิด
ริเริ่มสรางสรรค) 16 ส.ค. 54 ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

1. นางสาวนฤมล โรยนรินทร ม.5/3 
2. นางสาวกรรณิกา แซขู  ม.5/1 
3. นางสาวดิษวรรณ สันหมุด ม.5/1 
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เกียรติบัตร และ

ทุนการศึกษา 1,000 บาท) 
 

  การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร     
5 ส.ค. 54 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

1. นางสาวจิณัชพิมธ บกเขาแดง  ม.3/4 
2. เด็กหญิงปรีชยา แจงทวี ม.3/4 
3. เด็กหญิงณัฐชยา รักแปน ม.3/4 
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เกียรติบัตร และ

ทุนการศึกษา 3,000 บาท)   
 

 การแขงขัน GSP ม.ปลาย 17 ส.ค. 54  
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

1. นายวงศธร ตระการกิจนุกูล  ม.5/3 
2. นายวีรภัทร รัตนชัดเจน  ม.5/3 
รางวัลชมเชย (เกียรติบัตร เหรียญรางวัล 

และทุนการศึกษา 500 บาท) 
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 การแขงขัน GSP ม.ตน 17 ส.ค. 54  
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

1. เด็กชายภัคธร เพียรเดชา  ม.3/3 
2. เด็กชายจิรวัฒน นัยกองศิริ  ม.3/3 
รองชนะเลิศอันดับ 2 (เกียรติบัตร และ

ทุนการศึกษา 1,000 บาท)   
 
 
 
 
 
 

 การใชโปรแกรม GSP 
เหรียญทอง อันดับ 1 
1. เด็กชายภัคธร เพียรเดชา  ม.3/3 
2. เด็กชายจิรวัฒน นัยกองศิริ  ม.3/3 

 

 การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจาก
คอมพิวเตอร 

เหรียญทอง อันดับ 1 
1. เด็กหญิงปริชญา บํารุงเสนา  ม.3/3 
2. เด็กหญิงบิลกิสย เด็นเบ็น  ม.3/1 

 

 การแขงขันรวมศิลปสรางสรรค 
เหรียญทอง อันดับ 2 
1. เด็กชายอนุสิษฐ ชนะสงคราม  ม.3/5 
2. เด็กหญิงนูรียา หมินเด็น  ม.3/5 
3. เด็กชายศิวกร แสงคงทอง  ม.1/3 

 

 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร 
เหรียญเงิน อันดับ 1 (ไมมีรางวัลเหรียญทอง) 
1. เด็กหญิงอลิสา สมานวิวัฒน  ม.3/3 
2. เด็กหญิงพิชชาภา ตรียงค  ม.3/3 
3. นายนพรุจ พัสสระ   ม.3/3 

 

 คิดเลขเร็ว 
เหรียญเงิน อันดับ 2 
1. เด็กชายสรวิชญ พรหมนวล  ม.3/1 

 

 โครงงานคณิตศาสตร 
เหรียญทอง อันดับ 1 
1. เด็กหญิงปณิตา ตาวาโต  ม.2/3 
2. เด็กหญิงนดา ยีมัสซา   ม.2/3 
3. เด็กหญิงปณัฏฐา ดําทองเสน  ม.2/3 

 

 รองเพลงกลอมเด็ก 
เหรียญทอง อันดับ 3 
1. เด็กชายสิรวิชญ สิงหหนู ม.3/1 

 
 

 
 นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
จํานวน 3 คน สามารถสอบคัดเลือกไดจาก 3 ใน 5 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 

3. ด.ช.อภิสิทธ์ิ วงศชวลิต ม.1/5 
ที่ 4 จังหวัดสตูล 

 
 

 
 
 นางสาวฮานาน สิดิ ม.5/2 ผานการสอบ
คัดเลือกเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหวาง
ประเทศญี่ปุนและกลุมประเทศเอเชียตะวันออก 
(JENESYS) ประจําป พ.ศ.2554 ซึ่งนักเรียนไดรับ
ทุนเต็มจํานวน ระหวางวันที่ 5 - 18 ธันวาคม 2554 
ณ ประเทศญี่ปุน จัดโดยมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย 
 
 
 

รางวลัการแขงขันมหกรรมวชิาการ 
จังหวดัชายแดนภาคใต 

14 - 16 กันยายน 2554 ณ จังหวดัสตูล อัจฉริยภาพ คณิต-วิทย ระดับ สพม.16 

โครงการแลกเปลีย่นเยาวชน 
ระหวางประเทศญีปุ่น 
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 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ไดจัด
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ในวันที่ 17 - 18 
ตุลาคม 2554 ณ บานหนาเกาะ บลิสฟูล รีสอรท 
อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง ผูเขารวมโครงการ 
ประกอบดวย คณะผูบริหาร คณะครูและบุคลากร 
จํานวน 60 คน โดยไดรับเกียรติจากคณะวิทยากร 
ผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน คือ 

1. ดร.โกศล เพ็ชรสุวรรณ 
2. ดร.ธงชัย ชิวปรีชา 

 
 

 
 นายเกษม ยังน่ิง ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
และผู รับผิดชอบโครงการเยาวชน  เอเอฟเอส 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ไดรับการ
คัดเลือกจากมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย เปนผูไดรับ
ทุนเต็มจํานวน เขารวมโครงการอาสาสมัครเอเอฟเอส 
ดูงานดานการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ประจําป พ.ศ.2554 
ระหวางวันที่ 2-15 ตุลาคม 2554 

 
 

 
 นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล   
2 คน ไดรับรางวัลจาก โครงการทดสอบวัดความรู
ภาษาอังกฤษ บริษัท เสริมปญญา จํากัด ประจําป
การศึกษา 2554 

1. นางสาวมาฮาเราะ พิมพประพันธ  ม.4/3 
ที่ 1 จังหวัดสตูล 

2. เด็กหญิงปณัฏฐา ดําทองเสน     ม.2/3 
ที่ 2 จังหวัดสตูล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สตูล ไดประเมินคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ประจําปการศึกษา 2554 ระดับจังหวัด
สตูล เพ่ือเปนตัวแทนจังหวัดสตูล เขารับการประเมิน
คัดเลือกในระดับกลุมจังหวัด (จังหวัดยะลา ปตตานี 
นราธิวาส และสตูล) เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ประจําปการศึกษา 2554 ซึ่งนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย สตูล ไดรับการคัดเลือก จํานวน 2 คน 
ดังตอไปนี้ 
 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
เด็กชายกันตพล มานิช  ม.3/4 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 นายสุทธิรักษ สันงะ  ม.6/3 

 
 

 
 นายรังสิมันต เพ็ชรวิโรจน ม.6/3 ไดรับการ
คัดเลือกจากจังหวัดสตูล โดยสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย จังหวัดสตูล ใหเปน
เยาวชนคนเกงจังหวัดสตูล รุนที่ 5/2554 
 

ศึกษาดูงานประเทศรสัเซีย 

ท่ี 1 ภาษาอังกฤษ จังหวดัสตูล 

ผลการคัดเลือกนักเรียน เพ่ือรับรางวลั
พระราชทาน ประจาํปการศึกษา 2554 

ระดับจังหวัดสตูล 

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 

เยาวชนคนเกง จังหวัดสตูล ประจาํป 2554 

WORKSHOP  
หลักสูตรวทิยาศาสตรภูมิภาค 


