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1)  การแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show)  

ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 3 คน)    
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
1. เด็กหญงิณัฐวดี  เจะจาโรจน ม.2/1  
2. เด็กหญงิไอรดา  ตรียงค  ม.2/3 
3. เด็กหญงิฟารีดา   ขาวเขาใคร ม.2/1 

 

2)  การแขงขนัอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทอง   
(ตัวแทนแขงขันระดับภาคใต) 
1. เด็กชายนพรุจ   พัสสระ  ม.3/3 
2. เด็กหญงิพิชชาภา  ตรียงค ม.3/3 
3. เด็กหญงิอลิสา  สมานวิวัฒน ม.3/3 

 

3)  การแขงขนัอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญเงิน   
(ตัวแทนแขงขันระดับภาคใต) 
1. นายมูฮาํหมัดอัฟนัน แวดอเลาะ ม.6/3 
2. นายศิริพงศ เล่ืองฤทธิวุฒ ิ ม.6/3 
3. นางสาวอุไซนา  นิยมเดชา ม.6/3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)  การแขงขนั ผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร 
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)   
ผลการแขงขนั เหรียญทองแดง  
1. นายวิศรุต  สองเมือง  ม.5/1 
2. นายนราวิชญ  แสงเดน  ม.5/3 

 

5)  การแขงขนัโครงงานวทิยาศาสตร ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 3 คน) ผลการแขงขนั เหรียญเงิน  
1. เด็กหญงิปรีชยา   แจงทว ี ม.3/4 
2. เด็กหญงิณัฐชยา  รักแปน  ม.3/4 
3. เด็กหญงิจิณัชพิมธ  บกเขาแดง ม.3/4 

 

6)  การแขงขนัโครงงานวทิยาศาสตร ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
1. นางสาววรรษมน  ไชยหมาน ม.6/3 
2. นางสาวสิงควรรณ   หนูบม ม.6/3 
3. นางสาวแพรวรุง พงศมานะวุฒ ิ ม.6/3 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

 
 
 

 
 
 

1)  อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ระดับชั้น ม.ปลาย    
ผลการแขงขนั ไมไดรับเหรียญรางวัล  
(ตัวแทนแขงขันระดับภาคใต) 
1. นายศุกรี สาและ    ม.6/3 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 ประจําเดือน ธันวาคม 2554 
รางวัลการแขงขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนกัเรียน  

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา - สตูล 54 โรงเรียน) 
9 - 11 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 จังหวัดสงขลา 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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2)  การแขงขนัคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.ตน    
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
(ตัวแทนแขงขันระดับภาคใต) 
1. เด็กชายสรวิชญ พรหมนวล  ม.3/1 

 

3)  การแขงขนัคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.ปลาย 
ผลการแขงขนั เหรียญทองแดง  
(ตัวแทนแขงขันระดับภาคใต) 
1. นายรัฐพงษ ทองมาก  ม.5/3 

 

4)  การแขงขนัผลงานสรางสรรคคณิตศาสตร  
โดยใชโปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
(ตัวแทนแขงขันระดับภาคใต) 
1. เด็กชายภัคธร  เพียรเดชา ม.3/3 
2. เด็กชายจิราวฒัน  นัยกองศริิ ม.3/3 

 

5)  การแขงขนัผลงานสรางสรรคคณิตศาสตร 
โดยใชโปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.ปลาย(ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
(ตัวแทนแขงขันระดับภาคใต) 
1. นายวรีภัทร  รัตนชัดเจน  ม.5/3 
2. นายธนิสร  กังวานสกล  ม.4/4 

 

6)  การแขงขนั A - math  
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญเงิน   
1. เด็กชายศราวธุ  ปาติง  ม.3/1 
2. เด็กชายจิรสิทธ์ิ  บูรณถาวรสม ม.1/5 

 

7)  การแขงขนัส่ิงประดิษฐทางคณิตศาสตร  
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 3 คน) 
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
1. เด็กชายฐิติวัสส  วงศหิรัญเดชา ม.3/3 
2. เด็กชายปยพงศ  สุวรรณกูล  ม.3/3 
3. เด็กหญงิทิศารสั  จันแกมแกว ม.3/3 

 

8)  การแขงขนัส่ิงประดิษฐทางคณิตศาสตร  
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน) 
ผลการแขงขนั เหรียญเงิน  
1. นายเจษฎา  ผุดลาภ  ม.5/3 

2. นางสาวณัฐชยา  เขียดสังข  ม.5/3 
3. นางสาวชนัตนนัท   นุนหนู ม.5/3 

 

9) การแขงขันโครงงานคณิตศาสตร  
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 3 คน)   
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
(ตัวแทนแขงขันระดับภาคใต) 
1. เด็กหญงิปณิตา  ตาวาโต  ม.2/3 
2. เด็กหญงินดา  ยีมัสซา  ม.2/3 
3. เด็กหญงิปณัฏฐา  ดําทองเสน ม.2/3 

 

10) การแขงขนัโครงงานคณติศาสตร  
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)   
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
(ตัวแทนแขงขันระดับภาคใต) 
1. นางสาวพุทธชาติ   ศรีประไพ ม.5/2 
2. นางสาวสุพัตรา  เกล้ียงจุย ม.5/2 
3. นางสาวกญัญวรา   ยุวเบญจพล ม.5/2 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

 
 

 
1)  การแขงขนั Spelling Bee ระดับชั้น ม.ตน   

ผลการแขงขนั เหรียญเงิน  
(ตัวแทนแขงขันระดับภาคใต) 
1. เด็กชายวิชชานนท  หนูไหม ม.3/4 

 

2)  การแขงขนัพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu  
Speech) ระดับชั้น ม.ปลาย  
ผลการแขงขนั เหรียญทอง   
1. นายสุทธิรักษ  สันงะ  ม.6/3 

 

3)  การแขงขนั Multi Skills Competition 
ระดับชั้น ม.ตน  
ผลการแขงขนั เหรียญทองแดง  
1. เด็กหญงินารีกสั  สาแม  ม.3/1 

 

4)  การแขงขนั Multi Skills Competition 
ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแขงขัน เหรียญทอง  
(ตัวแทนแขงขันระดับภาคใต)  
1. นางสาวฮานาน  สิดิ  ม.5/2 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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5)  การแขงขนัเลานิทาน (Story Telling)  
ระดับชั้น ม.ตน  
ผลการแขงขนั เหรียญทองแดง  
1. เด็กชายดานิส  หะยีสาและ ม.2/3 

 

6)  การแขงขนัเลานิทาน (Story Telling)  
ระดับชั้น ม.ปลาย  
ผลการแขงขนั เหรียญเงิน  
1. นางสาววรรลยิา  วิไลลักษณ ม.4/1 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

 
 
1)  การแขงขนัเรียงความและคัดลายมือ  

ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
1. เด็กหญงิโจเฟย  ลิม  ม.4/3 

 

2) การพูดสุนทรพจน ระดับชั้น ม.ตน   
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
1. เด็กหญงิรูปธรรมา  สุขเนียม  ม.3/2 

 

3) การพูดสุนทรพจน ระดับชั้น ม.ปลาย   
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
1. นางสาวแกวอักษร  เสารวงษ  ม.5/3 

 

4) การแขงขันแตงบทรอยกรอง (อินทรวเิชียรฉันท) 
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขนั เหรียญเงิน  
1. นายพีรพฤษภ  รัตนะ   ม.4/1 
2. นายชัชวาล  ทพิยมณ ี  ม.4/4 

 

5)  การประกวดหนังสือเลมเล็ก ระดับชั้น ม.ตน  
(ทีม 3 คน) ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. เด็กหญงิอารซีา   เหร็มด ี ม.3/3 
2. เด็กหญงิรุสมนีี  ยูโซะ  ม.3/3 
3. เด็กหญงิชนิตา  ชูจิต  ม.3/1  

 

6)  การประกวดหนังสือเลมเล็ก ระดับชั้น ม.ปลาย  
(ทีม 3 คน) ผลการแขงขัน เหรียญทองแดง  
1. นางสาวสกาวเดือน   จํานง ม.4/2 
2. นางสาววรรษชล  สุขแกว  ม.4/2 
3. นางสาวปณณธร  สงนวล  ม.4/2  
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

 
 
 
 
 

1)  การประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
1. เด็กชายพิชเยศ  พัชโรภาส ม.1/5 
2. เด็กหญงิสริตา  ปนแกว  ม.1/1 

 

2)  การประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
(ตัวแทนแขงขันระดับภาคใต) 
1. นายภานุวัฒน   แสงจันทร  ม.4/4  
2. นางสาวณัฏฐธิดา   นิ่มนวล ม.4/1  

 

3)  การประกวดโครงงานคณุธรรม 

ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 5 คน) 
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
(ตัวแทนแขงขันระดับภาคใต) 
1. เด็กหญงิโกญจนาท  จิตปาโล ม.2/1 
2. เด็กหญงิพิมพลภัส  สีชมภู ม.2/1 
3. เด็กหญงิรุงนภา  หอมขาว ม.2/1 
4. เด็กหญงิตรีลักษณ  ธรรมดี ม.2/4 
5. เด็กหญงินวพร  ศรีเอียด  ม.2/4 

 

4)  ภาพยนตรส้ัน  
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 5 คน) 
ผลการแขงขนั เหรียญทอง   
(ตัวแทนแขงขันระดับภาคใต) 
1. นายเสฏฐวุฒิ   นอยเอียด ม.4/2 
2. นายอิรฟาน  ปะดุกา  ม.4/1 
3. นายฐิติ   เทพษร   ม.4/2 
4. นายรามิล   เชาวพาณิชยเจริญ  ม.4/4 
5. นางสาวสิตานนัท   หวันเก ม.4/1 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 
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1)  การแขงขนัตอบปญหาสขุภาพ  
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทอง 
1. เด็กหญงิฌามญิช  ชูวิริทธ์ิพล ม.2/2 
2. เด็กหญงิปาลติา  ศรีวิภาพ ม.2/2 

 

2)  การแขงขนัตอบปญหาสขุภาพ  
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขนั เหรียญเงิน 
1. นางสาวณัฐนร ี เนื่องนํา  ม.4/3 
2. นางสาวเจณิสตา  เจะเลาะ ม.4/3 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

 

 
 
 
 
 
 

1)  การแขงขนัรวมศิลปสรางสรรค  
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญเงิน  
1. เด็กชายอนุสิษฐ  ชนะสงคราม  ม.3/5 
2. เด็กหญงินรูียา  หมีนเด็น  ม.3/5 
3. เด็กหญงิศวิกร  แสงคงทอง ม.1/3 

 

2)  การแขงขนัรวมศิลปสรางสรรค  
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทอง 
(ตัวแทนแขงขันระดับภาคใต) 
1. นางสาวกญัญวรา เจรญิทรพัย ม.4/3 
2. นางสาวพฤกษา  จันทรประทปี ม.6/1 
3. นายศิวัช  เรืองเรงิกุลฤทธิ ์ ม.6/3 

 

3)  การแขงขนัวาดภาพระบายส ี 
ระดับชั้น ม.ตน ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
1. เด็กหญงิวรดา  เพ็งสง  ม.2/3 

 

4)  การแขงขนันาฏศิลปไทยสรางสรรค เพลงใกลรุง 
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 8 - 12 คน) 
ผลการแขงขนั เหรียญทองแดง  
1. นางสาวศิรกิมล  ออนประเสริฐ  ม.4/2 
2. นางสาวนภัสกร   ขจรวงษ  ม.4/1 

3. นางสาวพัชรพร   บญุสวาท ม.4/2 
4. นางสาววรธิดา   แสงโชติ  ม.4/3 
5. นางสาวนภัสสร   ตันสกุล  ม.4/3 
6. นางสาวชลธิชา   เบญ็ฮาหมาด ม.4/3 
7. นางสาวณชิกานต  คงมัยลกิ ม.4/4 
8. เด็กหญงิชนมนภิา  สถิตยโชคธีระกุล ม.2/2 

 

5)  การแขงขนัวาดภาพลายเสน ระดับชั้น ม.ตน 
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
1. เด็กหญงินภัสวรรณ  คงเกลีย้ง ม.2/3 

 

6)  การแขงขนัวาดภาพลายเสน  
ระดับชั้น ม.ปลาย 
ผลการแขงขนั เหรียญทองแดง  
1. นางสาวธิชา   เจะสา  ม.5/2 

 

7)  การสรางสรรคภาพดวยการปะติด  
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทองแดง  
1. เด็กหญงิปรยิวาท  พรหมน้าํดํา ม.1/1 
2. เด็กหญงิพิมพชญา เพชรรัตน ม.1/1 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

 
 
 
 
 

1)  การแขงขนัประดิษฐของใชจากเศษวัสดุเหลือใช 
หรือวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น  
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
1. เด็กชายจิณณวัตร  ศรีชุม  ม.2/3 
2. เด็กชายพลวฒุิ   ถนอมสุข ม.2/3 
3. เด็กชายเมธาว ี กอไวทยเจตน  ม.2/3 

 

2)  การแขงขนัการแกะสลักผักผลไม  
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
(ตัวแทนแขงขันระดับภาคใต) 
1. เด็กหญงิปาณศิา  นราวุฒิพันธ ม.2/1 
2. เด็กหญงิสุธิมา  สุวรรณกิจ ม.3/5 
3. เด็กหญงิแพรวพรรณ  จันทรพงศ  ม.2/5 
 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ี
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3)  การแขงขนัการแกะสลักผักผลไม  
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
(ตัวแทนแขงขันระดับภาคใต) 
1. นางสาวมนสิชา  ชํานาญเวช ม.5/2 
2. นางสาวเสาวลกัษณ  ทองเอยีด  ม.5/2 
3. นางสาวนฤมล  โรยนรินทร ม.5/3 

 

4)  การสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)   
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
(ตัวแทนแขงขันระดับภาคใต) 
1. เด็กหญงิรัชยา  ศิริพันธุ  ม.3/1 
2. เด็กหญงิถงุเพชร  ทิมเปย  ม.3/2 

 

5)  การออกแบบสิ่งของเครือ่งใชดวยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญเงิน 
1. เด็กชายศุภกร  ชวนวัฒนา ม.2/4 
2. เด็กชายศรัณย  ดิษฐพงศภักดี ม.2/1 

 

6)  การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร   
ระดับชั้น ม.1 - ม.6 (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
(ตัวแทนแขงขันระดับภาคใต) 
1. เด็กหญงิปริชญา บํารงุเสนา ม.3/3 
2. เด็กหญงิบิลกสิย เด็นเบ็น  ม.3/1 

 

7)  การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e- book)  
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 2 คน) 
ผลการแขงขนั เหรียญทอง 
1. เด็กหญงิณัฐรนี สุนทรนันท ม.3/4 
2. เด็กหญงิธมลวรรณ  โอสถาน ม.2/2 

 

8)  การสราง Webpage ประเภท Text Editor   
ระดับชั้น ม.1 - ม.6 (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
(ตัวแทนแขงขันระดับภาคใต) 
1. นางสาวจินตศุจี   อารีวรกุล ม.5/3 
2. นางสาวนิศานาถ  ผิวเหมาะ ม.5/2 

 

9)  การสราง Webpage ประเภท Web Editor   
ระดับชั้น ม.ตน (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
(ตัวแทนแขงขันระดับภาคใต) 
1. เด็กหญงิณัฐนชิ อิสรเสรีธรรม ม.3/2 
2. เด็กชายรัตภูม ิ นพพัตร  ม.2/3 

 

10) การสราง Webpage ประเภท CMS   
ระดับชั้น ม.1 - ม.6 (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญเงิน 
1. เด็กชายสิงหา  ชางศิริวัฒนา ม.3/4 
2. เด็กชายธนพล  มะโนภักด์ิ ม.3/3 

 

11) การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร   
ระดับชั้น ม.1 - ม.6 (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
(ตัวแทนแขงขันระดับภาคใต) 
1. นายวงศธร  ตระการกิจนุกูล ม.5/3 
2. นางสาวดียานา   สันหมุด ม.5/3 

 

12) การตัดตอภาพยนตร  
ระดับชั้น ม.1 - ม.6 (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทองแดง 
1. นางสาวสุดารตัน  พรหมคง ม.6/1 
2. นางสาวสุชาดา  แกวยวน  ม.6/2 

 
 

13) การคนหาอัจฉริยะไอทคีอมพิวเตอร   
ระดับชั้น ม.1 - ม.6 (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทอง  
(ตัวแทนแขงขันระดับภาคใต) 
1. นายฐิติ   เทพษร   ม.4/2 
2. นายไพสิฐ  ศิริพันธุ  ม.4/2 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
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นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
จํานวน 32 คน ผานการสอบคัดเลือกเพ่ือเขาอบรม
โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ครั้งที่ 12 คาย 2 
ประจําป พ.ศ.2554 ดังนี้ 

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

 สาขาวิชาฟสิกส 
1. นายอิลเลียส คลานุรักษ  ม.4/4 

 สาขาวิชาเคมี 
1. นางสาวเปรมสุภา เหลือพงศ ม.5/2 

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

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
1. นายไพบูลย แซล่ิว  ม.4/4 
2. นายไพสิฐ ศิริพันธุ  ม.4/2 
3. นายพุทธเทวัญ หยั่งยืนยง ม.5/3 
4. นายบัญญวัต จางอิสระกุล ม.4/4 
5. เด็กชายเสฎฐวุฒิ เหลาที  ม.3/2 
6. นางสาวพิริยา อนันตชัยวณิช ม.4/4 
7. นายพุทธพงศ หยั่งยืนยง  ม.4/3 
8. นางสาวชุติกาญจน ถิ่นมาส ม.4/4 
9. นางสาวดียานา สันหมุด  ม.5/3 
10. นายวงศธร ตระการกิจนุกูล ม.5/3 

 สาขาวิชาดาราศาสตร ม.ตน 
1. เด็กชายชัยวุฒิ นาคสงา  ม.2/4 
2. เด็กชายอัมมาร มานะกลา ม.2/3 
3. เด็กหญิงปญชาน รักษกาฬ ม.1/3 
4. เด็กชายกันตพล มานิช  ม.3/4 

5. เด็กชายภัคธร เพียรเดชา  ม.3/3 
6. เด็กชายสรวิชญ พรหมนวล ม.3/1 
7. เด็กชายสมาธิ ผิวเหลือง  ม.1/3 

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

 
 
 

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
จํานวน 14 คน ผานการพิจารณาขอเสนอโครงการ 
โครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC2012) ซึ่งจัดโดย 
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (NECTEC) รวมกับมหาวิทยาลัยใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค โดยมีโครงการที่ผานการ
พิจารณาจํานวนทั้งสิ้น 5 โครงการ ไดรับทุนสนับสนุน
โครงการละ 3,000 บาท ดังนี้ 

 โครงการ ไมยากกับวิทยาศาสตร 
1. นายฤทธิกร อรุณแสงสด   ม.5/2 
2. เด็กหญงิณัฐรนี สุนทรนันท ม.3/4 
3. เด็กหญงิปริชญา บํารงุเสนา ม.3/1  

 โครงการ โลกและการเปลี่ยนแปลง 
1. เด็กชายอัมมาร มานะกลา ม.2/3 
2. เด็กชายรัตภูม ินพพัตร  ม.2/3 
3. เด็กชายศุภกร ชวนวัฒนา  ม.2/4 

  โครงการ รหัสแหงชีวิต 
1. เด็กชายศรัณย ดิษฐพงศภักดี ม.2/1 
2. เด็กชายชัยปวณี ออนเรือง ม.2/1 
3. เด็กชายภูมิรพี อารีรักษ  ม.2/1 

 โครงการ งายๆ กับภาษา C 
1. นายไพสิฐ ศิริพันธุ  ม.4/2 
2. นายฐิติ เทพษร   ม.4/2 
3. นายพุทธเทวญั หยั่งยืนยง ม.5/3 

 โครงการ โปรแกรมชวยสรางโปรแกรมอยางงาย 
1. เด็กชายธนพล มะโนภักด์ิ  ม.3/3 
2. เด็กชายจิราวฒัน นัยกองศริิ ม.3/3 

คาย 2 โอลิมปกวิชาการ 2554

NSC 2012 รอบแรก


