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นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
จํานวน 30 คน ผานการสอบคัดเลือกเพ่ือเขาอบรม
โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา คร้ังที่ 13 คาย 2 
ประจําป พ.ศ.2555 ดังน้ี 

 
 

1. นายภัคธร เพียรเดชา  ม.4/2 
2. น.ส.สุชาดา เจนกุลประสูตร ม.4/1 
3. นายวุฒิชน อักโขสุวรรณ  ม.4/1 
4. น.ส.ปราณปรียา หรีรักษ  ม.5/3 
 

 ขอแสดงความยินดีดวย 

 
 

 
1. นายปริญญา แกวกุล  ม.4/1 
2. นายธนิสร กังวานสกล  ม.5/4 
3. น.ส.พิชชาภา ตรียงค  ม.4/1 
4. นายอิลเลียส คลานุรักษ  ม.5/4 
 

 ขอแสดงความยินดีดวย 
 

 
 
 

1. น.ส.ณัฐนรี เน่ืองนํา  ม.5/3 
2. น.ส.กวินทิพย ภักด ี  ม.4/3 
 

 ขอแสดงความยินดีดวย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. นายศิรสิทธิ์ เหลาเพชรสกุลชัย  ม.5/4 
2. น.ส.ปญชณิตต เอี่ยวสกุล  ม.5/3 
3. น.ส.นภัสสร ตันสกุล  ม.5/3 
4. น.ส.รตพร ละมัยสะอาด  ม.5/4 

 

 ขอแสดงความยินดีดวย 
 
 
 
 

1. นายชัยวุฒิ นาคสงา  ม.3/4 
2. ด.ช.สมาธิ ผิวเหลือง  ม.2/3 
3. น.ส.ตรีลักษณ ธรรมด ี  ม.3/4 
4. ด.ช.จัฟน่ี ยีแสม   ม.3/3 
5. ด.ญ.นดา ยีมสัซา  ม.3/3 
6. ด.ญ.นัทธมน คุมภะสาโน  ม.3/3 
7. ด.ญ.วิศัลยา วิไลรัตน  ม.2/5 
8. ด.ช.ศุภพล เสนพงษ  ม.3/2 

 

 ขอแสดงความยินดีดวย 
 
 

 
1. นายไพสิฐ ศริพัินธุ  ม.5/2 
2. น.ส.ภัททิยา เดชชนินทร  ม.5/3 
3. นายปรวีย ฮองสาย  ม.5/4 
4. น.ส.พิริยา อนันตชัยวณิช  ม.5/4 
5. น.ส.ชมพูนุท ชูเล่ือน  ม.5/3 
6. น.ส.ปริชญา บํารุงเสนา  ม.4/4 
7. นายชานน ชํานิธุระการ  ม.5/2 
8. น.ส.กนกพร แกวหลา  ม.5/3 

 

 ขอแสดงความยินดีดวย 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 ประจําเดือน ธันวาคม 2555 
โอลิมปกวิชาการ 2555 คาย 2 

สาขาวิชาคณิตศาสตร 

สาขาวิชาฟสิกส 

สาขาวิชาเคมี 

สาขาวิชาชีววิทยา 

สาขาวิชาดาราศาสตร ม.ตน

สาขาวิชาคอมพวิเตอร
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 นางสาวซีตา ไรมันซา  
ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ/รองหัวหนาโครงการ 

Education Hub ศึกษาดูงานประเทศนิวซีแลนด 
1 - 14 สิงหาคม 2555 ตามโครงการ Education 
Hub ของ สพฐ.    
 

 นายสมพร ทศิเมือง  
รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายบริหารวิชาการ 

ศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย 30 - 8 กันยายน 
2555 ตามโครงการ Education Hub ของ สพฐ. 
 

 นายสรยุทธ หนูเก้ือ  
ผูอํานวยการโรงเรียน ศึกษาดูงานประเทศจีน 

และ ฮองกง 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2555
ตามโครงการ Education Hub ของ สพฐ.  
 

 นายปญญา ขุนฤทธิแ์กว 
รองผูอํานวยการโรงเรียน ฝายบริหารงานบุคคล 
นายอนัน จันทรัตน 
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน ฝายบริหารงาน

บุคคล พรอมดวย คณะครูและบุคลากร จํานวน 41 
คน ศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ประเทศลาว 1 - 8 ธันวาคม 2555 ตามโครงการ
พัฒนาบุคลากรของ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันกีฬา 
ฟุตซอล รุนอายุไมเกิน 18 ป ชาย จังหวัดสตูล เมื่อ
วันที่ 13 -14 กันยายน 2555 ณ สนามกีฬารัชกิจ
ประการ ประกอบดวย 

1. นายพีรศักดิ์ เขาพรง  ม.3/1 
2. นายพยุงศักดิ์ สมมาตร  ม.3/4 
3. นายฟาอิศ เล็งฮะ  ม.4/3 
4. นายสุไลมาน ดือราแม  ม.4/3 
5. นายศุภวิทย บุญชวย  ม.5/1 

6. นายณัฐวรรธน ศิริวงศ  ม.5/1 
7. นายปยะพันธ มาชู  ม.5/2 
8. นายณัฐภัทร ศรียะพันธ  ม.5/2 
9. นายสมพร สายนอย  ม.5/2 
10. นายเอกราช แกวบุตร  ม.5/2 
11. นายศิริพงศ กงเซง  ม.5/2 
12. นายสุวิจักษณ ชยโสภัฏฐ  ม.5/3 

 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ การแขงขันกีฬาบาสเกตบอล
ชาย กลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (กลุม
โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค) เมื่อวันที่ 25 - 30 
พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร ประกอบดวย 

1. เด็กชายชลวัชร แกวเนียม  ม.3/3 
2. เด็กชายเมธาวี กอไวทยเจตน ม.3/3 
3. เด็กชายจารุเดช จิตตดี  ม.3/5 
4. เด็กชายปยพงศ สุวรรณกูล ม.4/1 
5. นายกิตติธัช ไชยศักดิ์  ม.5/1 
6. นายชานน ชํานิธุระการ  ม.5/2 
7. นายภูรีทัศน แกวศรี  ม.5/2 
8. นายศุภกิจ กฤตรัชตนันต  ม.5/3 
9. นายพุทธพงศ หย่ังยืนยง  ม.5/3 
10. นายเดชาธร จิตตดี  ม.5/4 
11. นายนววิธ ตั้งบวรพิเชฐ  ม.6/2 
12. นายศุภณัฐ สวางโรจน  ม.6/3 

รองชนะเลิศฟุตซอล จังหวัดสตูล 

ศึกษาดูงานตางประเทศ 

รองชนะเลิศบาสเกตบอล
กลุมโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลัย 

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


