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นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล  5 คน ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การแขงขัน
ตอบปญหากฎหมาย ระดับจังหวัดสตูล เมื่อ
วันที่  12 กรกฎาคม  2555 จัดโดย  ศาล
เยาวชนและครอบครัว จังหวัดสตูล  

1. นายเสฎวุฒิ นอยเอียด ม.5/2 
2. นายศุภกิจ กฤตรัชตนันท ม.5/3 
3. นายพุทธพงศ หย่ังยืนยง ม.5/3 
4. นายตโมนุท ปลอดใจกวาง ม.5/3 
5. นายปรวยี ฮองสาย  ม.5/4 

 ขอแสดงความยนิดีดวย 
 

 
 
 

 

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล  3 คน ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ การ
แข ง ขันตอบปญหาประชาธิปไตยสําหรับ
เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ
จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 
จัดโดยสํานักงานประชาสัมพันธ จังหวัดสตูล 

1. นายปรวยี ฮองสาย  ม.5/4 
2. นางสาวอิงมาดา วงษสวัสด์ิ ม.5/2 
3. นายเสฎวุฒิ นอยเอียด ม.5/2 

 ขอแสดงความยนิดีดวย 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 นางสาวฮานาน สิดิ ม.6/2 ไดรับรางวัล 
ชนะเลิศ การแขง ขันการพูดภาษาอังกฤษ 
คัด เลือกตัวแทนนักเรียน  ระดับเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เพ่ือเขารวม 
การแขงขันระดับภาคใต เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 
2555 ณ โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค 
จังหวัดสงขลา 

 ขอแสดงความยินดีดวย 
 
 
  

 
 นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล 3 คน ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 
ก า รแ ข ง ขั นตอบป ญห ากฎหมาย เ ฉลิ ม 
พระเกียรติ ระดับภาคใตเมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 
2555 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา เปนตัวแทนของศาลยุติธรรม 
ภาค 9 ไปแขงขันระดับประเทศ 

1. นายศุภกิจ กฤตรัชตนันท ม.5/3 
2. นายพุทธพงศ หย่ังยืนยง ม.5/3 
3. นายตโมนุท ปลอดใจกวาง ม.5/3 

 ขอแสดงความยินดีดวย 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 ประจําเดือน สิงหาคม 2555 
ชนะเลิศตอบปญหากฎหมาย

รางวัลชนะเลิศ 
ตอบปญหาประชาธิปไตย 

ชนะเลิศการพูดภาษาอังกฤษ 
ระดับ สพม.16 

รองชนะเลิศตอบปญหากฎหมาย  
ระดับภาคใต 
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 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล  (กลุ มสาระการเร ียนรู ส ังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ไดรับ
ร า ง ว ัล ร อ ง ช น ะ เ ล ิศ  อ ัน ด ับ  1  
กา รค ัด เ ล ือ กสื ่อ ปลอดภ ัย  แล ะ
สรางสรรคดีเดน ในจังหวัดสตูล 
ประเภทภาพยนต สั ้นการส ง เสร ิม
ค ุณธรรม  จร ิยธรรม  เมื ่อว ัน ที ่ 4 
กรกฎาคม 2555 จัดโดย สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล 

 ขอแสดงความยนิดีดวย 

 
 
 

 
  
 

 นางสาวฮานาน  สิ ดิ  ม .6/2 
ได ร ับรางว ัล  ชนะเล ิศ การแขงข ัน 
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ระดับภาคใต เมื่อวันท่ี  
30 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมนิภา
การเดน อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร-

ธานี และเปนตัวแทนภาคใตไปแขงขัน
ร ะ ดั บปร ะ เ ทศ  ใ น วั น ท่ี  9  - 10 
สิงหาคม 2555 ณ กรุงเทพมหานคร 

 ขอแสดงความยนิดีดวย 
 
 
  
 
 
 

 
 นางสาวฮานาน  สิ ดิ  ม .6/2 
ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 
การแข งขั นการพูดภาษาอั งกฤษ 
(Impromptu Speech) ระดับ 
ประเทศ เมื่อวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 
2555 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา 
กรุงเทพมหานคร 

 ขอแสดงความยนิดีดวย 
 
 
 
 

รองชนะเลิศส่ือปลอดภัย 
และสรางสรรค  
จังหวัดสตูล 

จดัทาํโดย : งานสํานักงานผูอํานวยการ 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140 
โทร. 074-725985 โทรสาร 074-725981 
คณะผูจัดทํา  นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด 
                นางนันทนัช ทองอยู 
                นายวิชัย บัวเน่ียว 
                นางสาวเพ็ญนภา วิสะมิตะนันท 

ชนะเลิศ 
การพูดภาษาอังกฤษ 

ระดับภาคใต 

รองชนะเลิศ 
การพูดภาษาอังกฤษ 

ระดับประเทศ 


