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นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล จํานวน 65 คน ผานการสอบคัดเลือก 
เพ่ือเขาอบรมโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ 
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ครั้งที่ 
13 คาย 1 ประจําป พ.ศ.2555 ดังน้ี 

 
 
 

1. นางสาวพุทธชาติ ศรีประไพ  ม.5/2 
2. นายภัคธร เพียรเดชา  ม.4/2 
3. น.ส.สุชาดา เจนกุลประสูตร ม.4/1 
4. นายวุฒิชน อักโขสุวรรณ ม.4/1 
5. นายศุภกิจ กฤตรัชตนันต ม.5/3 
6. นายพีรวัฒน แซจง  ม.5/3 
7. นายกิตติธัช ไชยศักด์ิ  ม.5/1 
8. น.ส.ปยนุช สุขจุล  ม.4/1 
9. นายพุทธพงศ หยั่งยืนยง ม.5/3 
10. นายกิตติธัช บริรักษนรากุล ม.5/1 
11. นายธนาตย สํานักพงศ ม.4/2 
 

 ขอแสดงความยินดีดวย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. นายอิลเลียส คลานุรักษ ม.5/4 
2. นายธนิสร กังวานสกล  ม.5/4 
3. นายพิชญฌา หิรัญชุฬหะ ม.4/6 
4. นายบัญญวัต จางอิสระกุล ม.5/4 
5. น.ส.พิชชาภา ตรียงค  ม.4/1 
6. นายปริญญา แกวกุล  ม.4/1 
7. นายสิริพงศ กงเซง  ม.5/2 
8. นายภานุวัฒน แสงจันทร ม.5/4 
9. นายอะลาวีร หมาดทิ้ง  ม.5/1 
10. น.ส.ศิริกมล ออนประเสริฐ ม.5/2 
 

 ขอแสดงความยินดีดวย 
 
 
 
 

1. น.ส.กวินทิพย ภักดี  ม.4/3 
2. น.ส.ณัฐนรี เน่ืองนํา  ม.5/3 
3. นายจิรานุวัฒน แมนสกุล ม.5/1 
 

 ขอแสดงความยินดีดวย 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 10 ประจําเดือน ตุลาคม 2555 

โอลิมปกวิชาการ 2555 คาย 1

สาขาวชิาคณิตศาสตร

สาขาวิชาฟสิกส 

สาขาวิชาเคมี 
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1. นายศิรสิทธิ์ เหลาเพชรสกุลชัย ม.5/4 
2. น.ส.รตพร ละมัยสะอาด ม.5/4 
3. น.ส.ปญชณิตต เอ่ียวสกุล ม.5/3 
4. น.ส.นภัสสร ตันสกุล  ม.5/3 
5. น.ส.อารยา ตําบัน  ม.4/6 

 

 ขอแสดงความยินดีดวย 
 
 
 
 
 

1. นายชัยวุฒิ นาคสงา  ม.3/4 
2. ด.ช.สมาธิ ผิวเหลือง  ม.2/3 
3. ด.ช.อัมมาร มานะกลา ม.3/3 
4. น.ส.ตรีลักษณ ธรรมด ี ม.3/4 
5. ด.ช.จัฟน่ี ยีแสม  ม.3/3 
6. ด.ช.รวีวัฒน สําเภานิล  ม.2/2 
7. ด.ญ.นดา ยีมัสซา  ม.3/3 
8. ด.ช.จัฟรี่ ยีแสม  ม.3/1 
9. ด.ญ.นัทธมน คุมภะสาโน ม.3/3 
10. ด.ญ.นวพร ศรีเอียด  ม.3/4 
11. ด.ช.ปพน บํารุงเมือง  ม.3/3 
12. ด.ญ.อัสรีนา ตาเดอิน  ม.3/3 
13. ด.ญ.วิศัลยา วิไลรัตน  ม.2/5 
14. ด.ญ.วรดา เพ็งสง  ม.3/3 
15. ด.ช.อธิวัฒน แดงเอียด ม.2/5 
16. ด.ช.ศุภพล เสนพงษ  ม.3/2 
17. ด.ญ.ชิดชนก ชินไชยชนะ ม.3/4 

 

 ขอแสดงความยินดีดวย 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1. นายอะลาวีย หมาดทิ้ง  ม.5/1 
2. นายสรวิชญ พรหมนวล ม.4/1 
3. นายกันตพล มานิช  ม.4/2 
4. น.ส.พิชญสินี ไหลพรรณงาม ม.4/1 

 ขอแสดงความยินดีดวย 
 
 

 
 

1. นายไพสิฐ ศิริพันธุ  ม.5/2 
2. น.ส.ภัททิยา เดชชนินทร ม.5/3 
3. นายปรวีย ฮองสาย  ม.5/4 
4. นายเสฏฐวุฒิ เหลาที  ม.4/6 
5. นายจิราวัฒน นัยกองศิริ ม.4/6 
6. น.ส.พิริยา อนันตชัยวณิช ม.5/4 
7. น.ส.ชมพูนุท ชูเล่ือน  ม.5/3 
8. น.ส.ปริชญา บํารุงเสนา ม.4/4 
9. นายอลีฟ รักไทรทอง  ม.5/2 
10. นายชานน ชํานิธุระการ ม.5/2 
11. น.ส.กนกพร แกวหลา  ม.5/3 
12. นายเปศล ปฏิมินทร  ม.4/6 
13. นายฐิติ เทพษร  ม.5/2 
14. น.ส.เจณิสตา เจะเลาะ ม.5/3 
15. น.ส.ภัทราวดี ชุมดี  ม.4/5 

 ขอแสดงความยินดีดวย 
 

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาดาราศาสตร ม.ตน 

สาขาวชิาดาราศาสตร ม.ปลาย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร

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


