
 1

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 ภาคเรียนท่ี 1/2554 
ม.1 นางสาวกาญจนาภา จันทฤทธิ์ 
ม.2 นางสาวรจณี รบบานา 
ม.3 นางณพิชา จันทวดี 
ม.4 นายวเิชยีร เฟองฟา 
ม.5 นางถนอมพร ปนัง 
ม.6 นายประกิต ผลมูล 
 

 ภาคเรียนท่ี 2/2554 
ม.1 นางศรินยา สวาหลงั 
ม.2 นายดนุรุจ สามัญ 
ม.3 นางนิศาชล เอียดดี 
ม.4 นางสาวลีลาวดี กาเทพ 
ม.5 นางทิพวรรณ ธังดิน 
ม.6 นางสาวสิทธิลักษณ ทวิทัศน 
 

 
 

 

 ภาคเรียนท่ี 1/2554 
นางสาวอรทยั แพทยศาสตร 
 

 ภาคเรียนท่ี 2/2554 
นายกิตตินันท ทาชะมวง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ภาคเรียนท่ี 1/2554 
ม.1 นายวรีะพัฒน ปานยิง่ 
ม.2 นายฮเูส็น ยาประจันทร 
ม.3 นางสาวรจณี รบบานา 
ม.4 นางสาวสิทธิลักษณ ทวิทัศน 
ม.5 นางสาวสุพลา ทองแปน 
ม.6 นางถนอมพร ปนัง 
 

 ภาคเรียนท่ี 2/2554 
ม.1 นายดนุรุจ สามัญ 
ม.2 นายกิตตินันท ทาชะมวง 
ม.3 นายปกครอง ธีระกุล 
ม.4 นางนันทนัช ทองอยู 
ม.5 นางศรินยา สวาหลงั 
ม.6 นายประกิต ผลมูล 
 

 
 

 ภาคเรียนท่ี 1/2554 
นางเพ็ญนภา รัตโนดม 
 

 ภาคเรียนท่ี 2/2554 
นายแกว เต้ียเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 ประจําเดือน พฤษภาคม 2555 

ครูผูสอนดเีดน 

ครู บุคลากร และนักเรียนดีเดน ปการศึกษา 2554 

ครูสนับสนุนการสอนดเีดน 

ครูท่ีปรึกษาดีเดน 

หัวหนาระดับดีเดน 
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 ครูดีเดน   
นางสาวสิทธิลักษณ ทวิทัศน 
 

 ครูผูสอนดีเดน   
นายวเิชยีร เฟองฟา 
 

 หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูดีเดน  
     นางสาวมณฑริา จันทรดอน 
 

 หัวหนาระดับดีเดน   
นางเพ็ญนภา รัตโนดม 
 

 ครูท่ีปรึกษาดีเดน   
นายวชิัย บัวเนี่ยว 
 

 บุคลากรดีเดน 
1. นางสาวอลิตา เจะงะ 
2. นางสาวพรอุมา พิทัก 
3. นางสาวเบญจวรรณ ชูนาม 

 
 
 

 

 ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน 
1. นายสรยทุธ หนูเกื้อ 
2. นายสมพร ทศิเมือง 

 

 ครูดีเดน 
1. นายพนมไพร วงษคลองเขื่อน 
2. นางมลวิัลย ปาณะศร ี
3. นายสันติพร ตันติหาชัย 
4. นายอนัน จันทรัตน 
5. นายวเิชยีร เฟองฟา 
6. นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด 
7. นางสาวสิทธิลักษณ ทวิทัศน 
8. นางสาวมณฑริา จันทรดอน 
9. นางณพิชา จันทวดี 
10. นายวชิัย บัวเนี่ยว 
11. นายแกว เต้ียเล็ก 

 
 

 

 
นายสกลภัทรวัฒน มัญชวินทร ไดรับ เข็ม 

เชิดชูเกียรติ “คุรุคุณธรรม” เข็มทอง ระดับชาติ ซึ่ง
เปนเข็มทองที่มอบใหกับผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึ ก ษ า  ที่ ไ ด รั บ ก า ร ป ร ะ ก า ศ เ กี ย ร ติ คุ ณ เ ป น 
ผู ป ระกอบวิ ช าชี พทางการศึ กษาที่ มี คุณภาพ 
จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจําป 
2554 โดยคุรุสภา 

 
 
 

 

 
1. นายสรยทุธ หนูเกื้อ 
2. นายแกว เต้ียเล็ก 
3. นางนิศาชล เอียดดี  
4. นางสาวมณฑริา จันทรดอน 
5. นายสุภกิจ รื่นรมย 
6. นางสาวจริยา จิตตพงศ 
7. นางสาววิไลพร คงอินทร 
8. นายอนุพงษ วงษสวัสดิ ์
9. นายกิตติศักด์ิ คงมีทอง 
10. นายอภิชัย กิจเวช 
11. นางสาวจิราพร เมืองเขียว 
12. นางอาซีซะ ใบกอเด็ม 
13. นางสาวฮาลีมะ หมัดดี 
14. นางสะเดี๊ยะ หมาดเรียง 
15. นางนอแรฮะ หมาดทิ้ง 
16. นางสาวนิดา คงถิ่น 
17. นางสาวอัสมาภรณ หวันหมาด 

 
 
 
 
 
 

ดีเดนระดับโรงเรยีน 

ดีเดนระดับ สพม. เขต 16 

เข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุคุณธรรม” เข็มทอง 
ระดับชาติ 

ขาราชการคร ูและบุคลากร ผูไมมีวันลา 
ในรอบปงบประมาณ 2554 
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 ระดับ ม.ตน 
เหรียญทอง  
เด็กหญงิพิชชาภา ตรียงค  ม.3/3 
เหรียญเงิน   
เด็กชายสรวิชญ พรหมนวล  ม.3/1 
เหรียญทองแดง  
เด็กชายกันตพล  มานิช   ม.3/4 
 

 ระดับ ม.ปลาย 
เหรียญทอง  
นายสุทธิรักษ สันงะ   ม.6/3 
เหรียญเงิน  
นางสาวมัลลิกา พรหมบุตร ม.6/2 
เหรียญทองแดง  
นางสาวอมลรดา สานิง   ม.6/1 
 

 ประธานคณะกรรมการนกัเรียน 
ป 2553 - 2554 
นายอดิวิชญ เหล็มปาน  ม.6/2 

 
 
 

 
 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
1. เด็กหญงิอุมาพร  อุนอก  ม.1/1 
2. เด็กหญงิณัฐกานต  อินทรนวล ม.1/1 
3. เด็กหญงิณชิยา  แกนสุวรรณ ม.1/1 
4. เด็กหญงิสริตา  ปนแกว  ม.1/1 
5. เด็กชายพีร  หวังด ี  ม.1/1 
6. เด็กชายสมาธิ  ผิวเหลือง  ม.1/3 
7. เด็กหญงินูรณิ  เหร็นเส็บ  ม.1/3 
8. เด็กหญงิเคียงชนก  ยะโกบ ม.1/3 
9. เด็กชายวายุ  บุปผามาศ  ม.1/3 
10. เด็กหญงิอวัสดา  บัวเนียม ม.1/3 

11. เด็กหญงิเพ็ญนภา  สงขิน ี ม.1/4 
12. เด็กหญงิมนตนภา  เศรษฐสุข ม.1/4 
13. เด็กชายภราดร  สานิง  ม.1/4 
14. เด็กชายรุสลี  เจริญฤทธิ์  ม.1/4 
15. เด็กชายเฉลิมชัย  จันทรดอน ม.1/4 
16. เด็กชายฟกกร ี ตาเดอิน  ม.1/5 
17. เด็กชายพิชเยศ  พัชโรภาส ม.1/5 
18. เด็กชายอภิสิทธ์ิ  วงศชวลิต ม.1/5 
19. เด็กหญงิตวนซุไรยา  ตูแวมะ ม.1/5 

 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
1. เด็กหญงิโกญจนาท  จิตปาโล ม.2/1 
2. เด็กชายศุภพล  เสนพงษ  ม.2/2 
3. เด็กชายปยพงศ  ปานแขวน ม.2/2 
4. เด็กหญงิวรดา  เพ็งสง  ม.2/3 
5. เด็กหญงิปณิตา  ตาวาโต  ม.2/3 
6. เด็กหญงินดา  ยีมัสซา  ม.2/3 
7. เด็กหญงินัจญยวา  โตะหลงั ม.2/3 
8. เด็กชายอัมมาร  มานะกลา ม.2/3 
9. เด็กชายนิติธร  สุกใส  ม.2/4 
10. เด็กชายชัยวุฒ ิ นาคสงา  ม.2/4 
11. เด็กชายคมศร  สุขไสว  ม.2/5 
12. เด็กหญงิณชิากร  หนูแกว  ม.2/5 
13. เด็กหญงิอภิษฎา  เสริมศาสตร ม.2/5 
14. เด็กหญงิยาสมุิน  จิตตปราณี ม.2/5 
15. เด็กหญงิบญุญาธิการ  ตูดํา ม.2/5 

 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
1. เด็กหญงิพิมภรณี  หลุดหละ ม.3/1 
2. เด็กหญงิบิลกสิย  เด็นเบ็น ม.3/1 
3. นางสาวชุติมา  ยังหลัง  ม.3/1 
4. นายศราวุธ  ปาติง  ม.3/1 
5. นายภากร  สมภู   ม.3/2 
6. เด็กหญงิชาลิสา  หมัดโสะ ม.3/2 
7. เด็กหญงิปยนชุ  สุขจุล  ม.3/4 
8. เด็กหญงิปรีชยา  แจงทว ี  ม.3/4 
9. นางสาวพรปวณี  เพ็งพิณ  ม.3/4 
10. นางสาวชนากานต  สงวนศกัด์ิ ม.3/4 
11. เด็กหญงิอัฟณาญ  เจะสาเระ ม.3/5 

นักเรียนดีศรีจุฬาภรณ  
ระดับโรงเรยีน 

นักเรียนดีศรีจุฬาภรณ  
ระดับหองเรียน 



 4

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
1. นายอะลาวีย  หมาดทิ้ง  ม.4/1 
2. นายอิรฟาน  ปะดุกา  ม.4/1 
3. นายฐิติ  เทพษร    ม.4/2 
4. นายไพสิฐ  ศิริพันธุ  ม.4/2 
5. นางสาวณัฐธิดา  ฉายไสว  ม.4/3 
6. นางสาวมาฮาเราะ  พิมพประพันธ ม.4/3 
7. นางสาวเจณิสตา  เจะเลาะ  ม.4/3 
8. นายพุทธพงศ  หยั่งยืนยง  ม.4/3 
9. นายธนิสร  กังวานสกล  ม.4/4 
10. นายไพบูลย  แซล่ิว  ม.4/4 
11. นายบญัญวัต  จางอิสระกุล  ม.4/4 
12. นางสาวชุติกาญจน  ถิ่นมาส ม.4/4 

 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
1. นางสาวปทมา  ดาระมาน ม.5/1 
2. นางสาวธัญจิรา  เรืองหิรญั ม.5/1 
3. นางสาววิมลสริิ  บีรู  ม.5/1 
4. นางสาวจิตตา  สัสดี  ม.5/1 
5. นางสาวชนิสรา  ไชยชนะ  ม.5/1 
6. นางสาวกญัญวรา  ยุวเบญจพล ม.5/2 
7. นางสาวพุทธชาติ  ศรีประไพ ม.5/2 
8. นางสาวเสาวลกัษณ  ทองเอยีด ม.5/2 
9. นางสาวพรปวณี  จิตรัตน  ม.5/2 
10. นางสาวสุพัตรา  เกล้ียงจุย ม.5/2 
11. นางสาวศศิวรรณ  เพชรชูกูล ม.5/2 
12. นางสาวนฤมล  พลศิริ  ม.5/3 
13. นางสาวณัฐกานต  นอยสราง ม.5/3 
14. นางสาวนฤมล  โรยนรินทร ม.5/3 
15. นางสาวดียานา  สันหมุด  ม.5/3 
16. นางสาวชนัตนนัท  นุนหนู  ม.5/3 

 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
1. นายสันติพร  สอสืบ  ม.6/2 
2. นายชิตพล  กงเซง  ม.6/2 
3. นายจิรัฐติ  วิชาธิคุณ  ม.6/2 
4. นางสาวธัญญาพิชญ  อุบาล ี ม.6/2 
5. นายศิริพงศ  เล่ืองฤทธิวุฒ ิ ม.6/3 
6. นางสาวอุไซนา  นิยมเดชา ม.6/3 

 
 
 
 
 
 ตามที่สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สสวท.) ไดรวมมือกับธนาคารออมสิน 
Korea Education Reports and Evaluation 
Institute (KEREI) สาธารณรัฐเกาหลี และบริษัท 
เ อดู  พาร ค  จํ า กั ด  ดํ า เ นิ นการสอบประ เมิ น
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษา ประจําป พ.ศ.2554 ในวันที่ 
1 ตุลาคม 2554 โดยนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย สตูล จํานวน 15 คน ไดรับรางวัลระดับ
จังหวัด สตูล ประกอบดวย 
 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
1. เด็กหญงิกนิษฐญาดา  หนูแกว ม.1/5 
2. เด็กชายจิรสิทธ์ิ  บูรณถาวรสม ม.1/5 
3. เด็กหญงิตวนซุไรยา  ตูแวมะ ม.1/5 
4. เด็กชายนิติธร  เวชสิทธ์ิ  ม.1/5 
5. เด็กชายอธิวัฒน  แดงเอียด ม.1/5 

 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
1. เด็กหญงิจันจิรา  ตําภู  ม.2/3 
2. เด็กหญงิธนภรณ  ชยโสภัฏฐ ม.2/3 
3. เด็กชายปพน  บํารุงเมือง  ม.2/3 
4. เด็กชายรัตภูม ิ นพพัตร  ม.2/3 
5. เด็กชายอัมมาร  มานะกลา ม.2/3 

 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
1. เด็กชายนพรุจ พัสสระ  ม.3/3 
2. เด็กหญงิพิชชาภา ตรียงค  ม.3/3 
3. เด็กชายภัคธร เพียรเดชา  ม.3/3 
4. เด็กหญงิวธิษฐา สอนจอน  ม.3/3 
5. เด็กหญิงอลิสา สมานวิวัฒน ม.3/3 

รางวัลจากการประเมนิความสามารถ 
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร (TME) 

ป 2554 


