
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  การแขงขันคิดเลขเรว็ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ผลการแขงขนั เหรียญเงิน  
 เด็กชายสรวิชญ พรหมนวล    ม.3/1 

 

2)  การแขงขันการใชโปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 - ม.3 (ทีม 2 คน)  
ผลการแขงขนั เหรียญทองแดง  

 เด็กชายภัคธร เพียรเดชา     ม.3/3 
 เด็กชายจิรวัฒน นัยกองศิริ    ม.3/3 

 
 
 

1)  Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ผลการแขงขัน เหรียญเงิน  
 นายสุทธิรักษ สันงะ    ม.6/3 

 
 
 

1)  การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1 - ม.3 (ทีม 5 คน) ผลการแขงขัน เหรียญเงิน 
 เด็กหญิงโกญจนาท จิตปาโล   ม.2/1 
 เด็กหญิงพิมพลภัส สีชมภู    ม.2/1 
 เด็กหญิงรุงนภา หอมขาว    ม.2/1 
 เด็กหญิงตรีลักษณ ธรรมด ี   ม.2/4 
 เด็กหญิงนวพร ศรีเอียด    ม.2/4 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2555 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

รางวัลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังท่ี 61  
ประจําปการศึกษา 2554 วันท่ี 25 -27 มกราคม 2555 

 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ไดรับรางวัลจาก การแขงขันทักษะทางวิชาการและ
ความสามารถของนักเรียน งาน จ.ภ.วิชาการ’54  
12 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล ระดับ ม.ตน และ ม.ปลาย จากโรงเรียนใน 8 
จังหวัดภาคใต (สตูล ยะลา ปตตานี นราธิวาส สงขลา 
พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช) และประเทศมาเลเซีย 
 

 
 
การทดสอบความรูทางวิทยาศาสตร ระดับ ม.ตน 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นายเสฏฐวุฒิ เหลาท ี  ม.3/2 
 นางสาวทิศารสั จันแกมแกว ม.3/3 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กหญงิกญัชลิตา รอดเพ็ง ม.3/5 
 นายสิงหา ชางศิริวัฒนา  ม.3/4 
 นายไวยวัฒน รองสวัสดิ ์  ม.3/4 
 เด็กหญงิสรอยเพชร ขวาของ ม.3/2 
 เด็กหญงิจันจิรา  ตําภู  ม.3/3 

 

การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร สาขากายภาพ 
ระดับ ม.ตน (ทีม 3 คน) 
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 เด็กหญงิณัฐชยา รักแปน   ม.3/4 
 เด็กหญงิปรีชยา แจงทว ี  ม.3/4 
 เด็กหญงิจิณัชพิมพ บกเขาแดง ม.3/4 

 

การทดสอบความรูทางฟสิกส ระดับ ม.ปลาย 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 นายมูฮาํหมัดอัฟนัน แวดอเลาะ ม.6/3 
 นายศราวุฒิ  แจงศิริ  ม.6/3 
 นางสาวพรปวณี  จิตรัตน  ม.5/2 

 
 

 
 
การทดสอบความรูทางเคม ีระดับ ม.ปลาย 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นายฟาดิล หมุดหวัน  ม.6/3 
เกียรติบัตรเหรยีญทองแดง 

 นางสาวเปรมสุภา เหลือพงค ม.5/2 
 

การทดสอบความรูทางชีววิทยา ระดับ ม.ปลาย 
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 นายศิริพงศ เล่ืองฤทธิวุฒ ิ ม.6/3 
 นางสาวรุงทิพย รัตนวงศาโรจน ม.6/3 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 นางสาวนฤมล พลศิริ  ม.5/3 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 นางสาวธันยชนก แซเอ้ียว ม.5/1 

 

การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร สาขากายภาพ 
ระดับ ม.ปลาย (ทีม 3 คน) 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นายศิวัช เรืองเริงกุลฤทธิ ์  ม.6/3 
 นางสาวรุงทิพย รัตนวงศาโรจน ม.6/3 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 นางสาวแพรวรุง พงศมานะวุฒ ิ ม.6/3 
 นางสาววรรษมน ไชยหมาน ม.6/3 
 นางสาวสิงควรรณ หนูบม  ม.6/3 

 

เรือพลังงานทางเลือก ระดับมัธยมศึกษา (ทีม 3 คน) 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นายภัทราวุธ เวชสิทธ์ิ   ม.3/1 
 นายนฤพนธ ชอบแตง  ม.3/1 
 นายศิริชาติ ชูนุย   ม.3/4 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 นางสาวชนุตพร ชวยแทน  ม.5/1 
 นางสาวศุภัชฌา ณะนวล  ม.5/1 
 นางสาวจินตศุจี อารีวรกุล ม.5/3 

 
 
 

กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร 

รางวัลการแขงขันทักษะทางวิชาการ งาน จ.ภ.วิชาการ’54 
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การทดสอบความรูทางคณิตศาสตร ระดับ ม.ตน 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กชายนพรุจ พัสสระ  ม.3/3 
 เด็กหญงิอลิสา สมานวิวัฒน ม.3/3 
 เด็กชายบุพกร อดิเศรษฐกุล ม.3/3 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กหญงิวธิษฐา สอนจอน  ม.3/3 

 

การใชงานโปรแกรม GSP ระดับ ม.ตน (ทีม 2 คน) 
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 เด็กชายภัคธร เพียรเดชา  ม.3/3 
 เด็กชายจิราวฒัน นัยกองศริิ ม.3/3 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 เด็กชายดานิส หะยีสาและ ม.2/3 
 เด็กชายสุทธิภาคย จุลานุพันธ ม.2/3 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กชายณัฐนันท มาสินธุ  ม.3/3 
 เด็กชายธนธร ดุลยพัชร  ม.3/3 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กหญงินดา ยีมัสซา  ม.2/3 
 เด็กชายเมธาสิทธ์ิ บุญยิ่ง  ม.2/4 

การทดสอบความรูทางคณิตศาสตร ระดับ ม.ปลาย 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 นางสาวณัฐกานต นอยสราง ม.5/3 
 นางสาวสุวรา กองพัฒนพาณิชย ม.5/3 
 นายวรีภัทร รตันชัดเจน  ม.5/3 

คิดเลขเร็ว ระดับ ม.ปลาย  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 นายวงศธร ขาวเรือง  ม.4/1 
 นายรัฐพงษ ทองมาก  ม.5/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การทดสอบความรูทางภาษาองักฤษ ระดับ ม.ตน 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กชายจัฟรี่ ยีแสม  ม.2/1 
 เด็กหญงิอัฟณาญ เจะสาเระ ม.3/5 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กหญงิถงุเพชร ทิมเปย  ม.3/2 
 เด็กหญงิชาลิสา หมัดโสะ  ม.3/2 

Reading ระดับ ม.ตน  
เกียรติบัตรเหรียญเงนิ 

 เด็กหญงิปณัฏฐา ดําทองเสน ม.2/3 
 เด็กชายธนโชติ ชุมวงษ  ม.2/5 
 เด็กหญงิพิมพลภัส สีชมพู  ม.2/1 
 เด็กหญงิโกญจนาท จิตปาโล ม.2/1 

Speech ระดับ ม.ตน  
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 เด็กหญงิณัฐชาญ สุภาพ  ม.2/6 
 เด็กหญงิณัฐธิดา ทองในเมอืง ม.2/6 
 เด็กหญงินัทธมน เกล้ียงทอง ม.3/3 
 เด็กหญงิปลายฝน พุมแกว ม.3/5 
 เด็กหญงิพิชามญชุ เกยีรติธนภูษิต ม.3/3 
 เด็กหญงิบวับูชา เต็มแกว  ม.1/6 

การทดสอบความรูทางภาษาองักฤษ ระดับ ม.ปลาย 
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 นางสาวปยาภรณ แกวมณีโปรด ม.6/1 
เกยีรติบัตรเหรียญทองแดง 

 นางสาววรรณรดา รักนุย  ม.5/2 
Speech ระดับ ม.ปลาย  
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 นายสุทธิรักษ สันงะ  ม.6/3 
 นางสาวฮานาน สิดิ  ม.5/2 
 นายธเนศ ชาํนาญนา  ม.6/2 
 นางสาววรรลยิา วิไลลักษณ ม.4/1 
 นางสาวอวัสดา บินนิโซะ  ม.6/3 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 นางสาวอมลรดา สานิง  ม.6/1 

กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 
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การทดสอบความรูทางภาษาไทย ระดับ ม.ตน 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กชายอัมมาร มานะกลา ม.2/3 
 เด็กชายปพน บํารุงเรือง  ม.2/3 
 เด็กหญงิรุสมนีี ยูโซะ  ม.3/3 
 เด็กหญงิจินดามณี แปนดวง ม.3/2 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
 เด็กชายชนาธิป ชวยดู  ม.2/3 
 เด็กหญงิณัฐชยา เดนกาญจนศักด์ิ ม.3/2 

 

การเปดพจนานกุรม ระดับ ม.ตน  
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 เด็กชายนราธิป หวันมะรัตน ม.1/5 
 เด็กชายพิชเยศ พัชโรภาส  ม.1/5 
 เด็กหญงิสุธิมา เชื้อแหลม  ม.2/2 
 เด็กหญงิตวนซุไรยา ตูแวมะ ม.1/5 
 เด็กหญงิภัทรวรรณ ปาละสัน ม.1/3 
 เด็กหญงิสุธินี เช้ือแหลม  ม.2/2 
 เด็กหญงิมญัชรี เส็นบัตร  ม.1/5 
 เด็กหญงิอาลดา ชาตรีวงศ ม.1/5 
 เด็กชายจิรสิทธ์ิ บูรณถาวรสม ม.1/5 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 เด็กชายนิติธร เวชสิทธ์ิ  ม.1/5 

 

การทดสอบความรูทางภาษาไทย ระดับ ม.ปลาย 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นางสาวกานตกนก วองนาว ี ม.5/2 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  

 นางสาวชนิตกานต จะระแอ ม.5/2 
 นางสาวสุพิมพภรณ มิสละ ม.4/2 
 นางสาวนิศานาถ ผิวเหมาะ ม.5/2 
 นางสาวพัชรพร ยอดรัตน  ม.4/2 
 นางสาวฐิตาภา ทองปอง  ม.5/2 

 
 
 
 

 
 
 

การทดสอบความรูทางสังคมศึกษา ระดับ ม.ตน 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กหญงิณัฐวดี เจะจาโรจน ม.2/1 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 เด็กหญงิยาสมุิน จิตตปราณี ม.2/5 
 เด็กหญงิจิรัชญา ชายบุญแกว ม.2/5 
 เด็กชายคมศร สุขไสว  ม.2/5 
 เด็กหญงิณัฐชา จิเหม  ม.2/5 
 เด็กหญงินพลกัษณ รัตนอุบล ม.2/5 

 

การทดสอบความรูทางประวติัศาสตรไทย ระดับ ม.ตน 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กชายสุภนตธี ลําพรหมแกว ม.1/4 
 เด็กชายเฉลิมชัย จันทรดอน ม.1/4 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
 เด็กหญงิรุงนภา หอมขาว  ม.2/1 
 เด็กหญงิชิดชนก ชินไชยชนะ ม.2/4 
 เด็กหญงิอรัชพร มาสินธุ  ม.2/4 
 เด็กหญงิณชิกานต ลีฬหารัตน ม.2/2 

 

การทดสอบความรูทางพระพุทธศาสนา ระดับ ม.ตน 
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 เด็กหญงิศรสวรรค บุตรแสง ม.2/4 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กชายอภิษฏา เสริมศาสตร ม.2/5 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  

 เด็กชายจารเุดช จิตตดี  ม.2/5 
 เด็กหญงิฌามญิช ชูวิริทธ์ิพล ม.2/2 
 เด็กชายเพชรธนพงศ เทียมประทปี ม.2/2 
 เด็กหญงิอัจฉรา ศรีมะหันโต ม.2/4 
 เด็กชายภาณพุงศ มีกรณ  ม.2/5 
 เด็กชายศุภพล เสนพงษ  ม.2/2 
 เด็กชายไตรภพ บัวเพชร  ม.2/5 
 เด็กชายชยนนท ภูงาม  ม.2/5 

 
 

กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรยีนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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การทดสอบความรูทางอิสลามศึกษา ระดับ ม.ตน  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กชายฟกกร ีตาเดอิน  ม.1/5 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 เด็กหญงิฟารีดา  ขาวเขาใคร ม.2/1 
 เด็กหญงิบญุญาธิการ ตูดํา ม.2/5 
 เด็กหญงิดาวามา ราหมาน ม.2/4 
 เด็กหญงินัศรนี มูนะ  ม.2/5 
 เด็กหญงิบลัญญา หลีเยาว ม.2/2 
 เด็กหญงิปาลติา ศรีริภาพ  ม.2/2 
 เด็กชายรัฐกร  แดงนุย  ม.2/1 

 

การทดสอบความรูทางสังคมศึกษา ระดับ ม.ปลาย 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 นายปรวีย ฮองสาย  ม.4/4 
 นางสาวพัชราวรรณ ดาวกระจาย ม.4/1 

 

การทดสอบความรูทางประวติัศาสตรไทย ระดับ ม.ปลาย 
เกียรติบัตรเหรียญทอดแดง 

 นางสาวกัลยาณี กาญจนาภาส ม.4/1 
 นายเสฏฐวุฒิ นอยเอียด  ม.4/2 
 นางสาวทวิสรา แซล่ิม  ม.4/4 
 นางสาวอรุณลกัษณ อรชร ม.4/2 

 

การทดสอบความรูทางพระพุทธศาสนา ระดับ ม.ปลาย 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  

 นางสาวทศพร รัตนกูล  ม.6/1 
 นางสาวสุชัญญา เสาวพงศ ม.5/2 
 นางสาววันวิสาข คงเพ็ชร  ม.5/1 
 นางสาวโมทนา เกล้ียงทอง ม.5/2 
 นายวชัรินทร เนติวุฒิสาร  ม.6/1 

 

การทดสอบความรูทางอิสลามศึกษา ระดับ ม.ปลาย  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นางสาวสิตานนัท หวันแก  ม.4/1 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 นางสาวอุบลวรรณ สองเมือง ม.5/2 
 นายพิพัฒพงษ คงแกว  ม.5/3 
 นายวิศรุต สองเมือง  ม.5/1 
 นางสาวปานขวัญ แอหลัง  ม.5/2 

 

 
 

 

วาดภาพดวยสีโปสเตอร ระดับ ม.ตน  
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 เด็กชายศิวกร แสงคงทอง ม.1/3 
 เด็กชายอนุสิษฐ ชนะสงคราม ม.3/5 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 เด็กหญงินูรยีา หมีนเด็น  ม.3/5 

 

วาดภาพแสง - เงาหุนน่ิงดวยดินสอ ระดับ ม.ตน  
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 เด็กหญงินภัสวรรณ คงเกลีย้ง ม.2/3 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กหญงิทิพรดา วิชัยดิษฐ ม.1/1 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 เด็กหญงิอุมาพร อุนอก  ม.1/1 
 เด็กหญงิปรยิวาท พรหมน้ําดํา ม.1/1 
 เด็กหญงิภารด ีจันทรเพชร ม.1/1 
 เด็กชายพงศกร แกวมณ ี  ม.1/2 

 

วาดภาพดวยสีโปสเตอร ระดับ ม.ปลาย  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 นางสาวเสาวลกัษณ ทองเอียด ม.5/2 
 นางสาวมัลลิกา พรหมบุตร ม.6/2 

 

วาดภาพแสง - เงาหุนน่ิงดวยดินสอ ระดับ ม.ปลาย  
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 นางสาวธิชา เจะสา  ม.5/2 
 
 

 

 
การทดสอบความรูทางสุขศึกษา ระดับ ม.ตน  
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 เด็กหญงิฟาตนิอากีลละห สาเหาะ ม.2/4 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 เด็กหญงิณชิากร หนูแกว  ม.2/5 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 เด็กหญงิเตชินที จารีมุข  ม.2/1 
 เด็กหญงิอรัชพร หมวดสง  ม.2/5 

กลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 

กลุมสาระการเรยีนรูศิลปะ 
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 เด็กหญงิณชัชา สุทธิปญญา ม.2/5 
 เด็กหญงิปยธิดา สุวรรณรัตน ม.2/5 
 เด็กหญงินวลจิต แตงศรี  ม.2/5 
 เด็กหญงิปภัสสร ตันสกุล  ม.2/1 
 เด็กหญงิญาณศิา สงแสง  ม.2/4 

 

การทดสอบความรูทางสุขศึกษา ระดับ ม.ปลาย  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

 นายภูรีทัศน แกวศร ี  ม.4/2 
 นางสาวอรกญัญา เหล็มปาน ม.4/3 
 นางสาววรธิดา แสงโชต ิ  ม.4/3 
 นางสาวกญัญวรา เจรญิทรพัย ม.4/3 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 นางสาวปณณพร คงอาวุธ ม.4/2 
 นางสาวอินทิรา แกวพุทธ  ม.4/2 
 นายสุวิจักขณ ชยโสภัฏฐ  ม.4/3 
 นางสาวเกษธนา ลือกิจนา ม.4/3 
 นางสาวพรปวณีา เอ่ียมเรือง ม.4/2 

 
 

 
 

ประดิษฐดอกไมจากแปงสําเร็จรูป  
ระดับ ม.ตน (ทีม 3 คน) 
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 เด็กหญงิพิชามญช พุฒแกว ม.2/3 
 เด็กหญงิจุฬาลักษณ พรหมจนัทร ม.2/4 
 เด็กหญงิณัฏฐณิชา ปริธัญ ม.2/6 

 

ประดิษฐดอกไมจากแปงสําเร็จรูป  
ระดับ ม.ปลาย (ทีม 3 คน) 
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 นางสาวกรรณกิา แซขู  ม.5/1 
 นางสาวดิษวรรณ สันหมุด ม.5/1 
 นางสาวนฤมล โรยนรินทร ม.5/3 

 

 
 
 
 

การสราง Web Page ดวย Web Editor  
ระดับ ม.ตน (ทีม 2 คน) 
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 เด็กหญงิรัชยา ศิริพันธุ  ม.3/1 
 เด็กหญงิณัฏนชิ อิสรเสรีธรรม ม.3/2 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 เด็กชายศุภกร ชวนวัฒนา  ม.2/4 
 เด็กชายรัตภูม ินพพัตร  ม.2/3 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 เด็กหญงิณัฐรนี สุนทรนันท ม.3/4 
 เด็กหญงิจิณณพัต สุทัศน ณ อยุธยา ม.3/5 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กชายสุรชาติ อักษรชื่น  ม.2/4 
 เด็กชายศรัณย ดิษฐพงศภักดี ม.2/1 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 เด็กชายฐิติวัสส วงศหิรัญเดชา ม.3/3 
 เด็กหญงิปริชญา บํารงุเสนา ม.3/3 

 

การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร ระดับมัธยมศึกษา 
เกียรติบัตรเหรยีญทอง 

 นายไพสิฐ ศิริพันธุ  ม.4/2 
 นางสาวชุติกาญจน ถิ่นมาส ม.4/4 
 นายวงศธร ตระการกิจนุกูล ม.5/3 
 เด็กชายธนพล มะโนภักด์ิ  ม.3/3 

 
 
 

กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

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 


