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นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

จํานวน 42 คน ผานการสอบคัดเลือกเพ่ือเขาอบรม
โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ครั้งที่ 12 คาย 1 
ประจําป พ.ศ.2554 ดังนี้ 

 สาขาวิชาคณิตศาสตร 
1. นางสาวพุทธชาติ ศรีประไพ  ม.5/2 
2. นางสาวสะนีม แกวสลํา  ม.4/4 
3. นางสาวอรกัญญา เหล็มปาน ม.4/3 
4. นายกิตติธัช บริรักษนรากุล ม.4/1 
5. นายธนิสร กังวานสกล  ม.4/4 
6. นายวีรภัทร รัตนชัดเจน  ม.5/3 
7. นายสุวิจักขณ ชยโสภัฏฐ  ม.4/3 

 

 สาขาวิชาฟสิกส 
1. นายอิลเลียส คลานุรักษ  ม.4/4 

 

 สาขาวิชาเคมี 
1. นางสาวเปรมสุภา เหลือพงศ ม.5/2 
2. นางสาวปญชณิตต เอ่ียวสกุล ม.4/3 

 

 สาขาวิชาชีววิทยา 
1. นางสาวศุภมาศ รัตนพยัต ม.5/3 
2. นายณัฐวุฒิ หนูพุม  ม.4/3 
3. นายศิรสิทธ์ิ เหลาเพชรสกุลชัย ม.4/4 

 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
1. เด็กหญิงปริชญา บํารุงเสนา ม.3/3 
2. นางสาวจินตศุจี อารีวรกุล ม.5/3 
3. นางสาวชุติกาญจน ถิ่นมาส ม.4/4 
4. นางสาวณัฐนรี เนื่องนํา  ม.4/3 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. นางสาวดียานา สันหมุด  ม.5/3 
6. นางสาวพิริยา อนันตชัยวณิช ม.4/4 
7. นางสาวฮานาน สิดิ  ม.5/2 
8. เด็กชายเสฎฐวุฒิ เหลาที  ม.3/2 
9. นายไพบูลย แซล่ิว  ม.4/4 
10. นายไพสิฐ ศิริพันธุ  ม.4/2 
11. นายบัญญวัต จางอิสระกุล ม.4/4 
12. นายพุทธเทวัญ หยั่งยืนยง ม.5/3 
13. นายพุทธพงศ หยั่งยืนยง  ม.4/3 
14. นายวงศธร ตระการกิจนุกูล ม.5/3 

 

 สาขาวิชาดาราศาสตร ม.ตน 
1. เด็กหญิงตรีลักษณ ธรรมดี ม.2/4 
2. เด็กหญิงนดา ยีมัสซา  ม.2/3 
3. เด็กหญิงนัทธมน คุมภะสาโน ม.2/3 
4. เด็กหญิงปญชาน รักษกาฬ ม.1/3 
5. เด็กหญิงพิชชาภา ตรียงค  ม.3/3 
6. เด็กชายกันตพล มานิช  ม.3/4 
7. เด็กชายชัยวุฒิ นาคสงา  ม.2/4 
8. เด็กชายสมาธิ ผิวเหลือง  ม.1/3 
9. เด็กชายสรวิชญ พรหมนวล ม.3/1 
10. เด็กชายอัมมาร มานะกลา ม.2/3 

 

 สาขาวิชาดาราศาสตร ม.ปลาย 
1. นางสาวชมพูนุท ชูเล่ือน  ม.4/3 
2. นางสาวนภัสสร ตันสกุล  ม.4/3 
3. นางสาวภัททิยา เดชชนินทร ม.4/3 
4. นายอะลาวีย หมาดทิ้ง  ม.4/1 
5. นายศุภกิจ กฤตรัชตนันต  ม.4/3 

 
 
 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 ประจําเดือน ตุลาคม 2554 
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นายสรยุทธ หนูเก้ือ ผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ไดรับการคัดเลือกใหเดินทาง 

ไปราชการ เพ่ือศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูตามมาตรฐานระดับนานาชาติ ในโครงการ 
Education Hub ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา เมื่อวันที่ 15 - 25 กันยายน 2554 โดยการสนับสนุน
งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ไดจัดคายติวโอเน็ตและสอบตรง มอ.’55 แกนักเรียน   ชั้น ม.6 ทุกคน 

ในวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยไดรับความอนุเคราะห
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และศูนยกวดวิชากรุงเทพฯ ประกอบดวย 

 

1. นายบัณฑิต ฝอยทอง    วิชาคณิตศาสตร 
2. นายรัฐธีร อธิสุพิชาพงศ    วิชาภาษาอังกฤษ 
3. นายวิรัตน ปานเจริญ    วิชาฟสิกส 
4. นายสุทัศน ภูมิรัตนจรินทร   วิชาสังคมศึกษา 
5. นายคมกฤษณ ศิริวงษ    วิชาสังคมศึกษา 
6. นายวัฒนา พันธุพืช    วิชาเคมี, วิชาชีววิทยา  

 

จํานวนนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย 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% 

 

คายติวโอเน็ตและสอบตรง มอ.’55

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรฐัอเมริกา และแคนาดา 


