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1)  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น  

(ทีม 3 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน   
1. เด็กหญิงปณัฏฐา  ด าทองเสน ม.3/3 
2. เด็กชายดานิส  หะยีสาและ ม.3/3 
3. เด็กชายอัมมาร ์ มานะกล้า ม.3/3 

 

2)  โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับชั้น ม.ต้น (ทมี 3 คน)  
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง  
(ตัวแทนแข่งขันระดับชาต)ิ 
1. เด็กชายกิติพัฒน ์ กัญจาจิโรจน์ ม.3/4 
2. เด็กชายพรรษชล  ชุมชาต ิ ม.3/4 
3. นายสุรชาต ิ อักษรชื่น  ม.3/4 
 

3)  โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง  
1. นางสาวนฤมล  พลศิริ  ม.6/3 
2. นางสาวนฤมล  โรยนรินทร์ ม.6/3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)  ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น  
(ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญทอง  
(ตัวแทนแข่งขันระดับชาต)ิ 
1. เด็กชายชัยวุฒ ิ นาคสง่า  ม.3/4 
2. เด็กหญิงณิชกานต ์ ทัพชัยยทุธ ม.3/4 

 

 ขอแสดงความยินดีด้วย  
 
 
 
 

 
 

1)  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.ต้น    
ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง 
เด็กหญิงภาณินนุช  รัตนะ   ม.3/6 

 

2)  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.ปลาย 
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง  
นายสรวิชญ์  พรหมนวล  ม.4/1 

 

3)  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์  
โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.ต้น (ทีม 2 คน) 
ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน 
1. เด็กชายสมาธิ  ผิวเหลือง  ม.2/3 
2. เด็กชายอธิวัฒน์  แดงเอียด ม.2/5 

 
 
 
 
 
 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน มกราคม 2556 

รางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 62 
ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2555 

ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดภูเก็ต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
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4)  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ 
โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.ปลาย(ทีม 2 คน) 
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง  
(ตัวแทนแข่งขันระดับชาต)ิ 
1. นายวีรภัทร  รัตนชัดเจน  ม.6/3 
2. นายภัคธร  เพียรเดชา  ม.4/2 

 

5) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  
ระดับชั้น ม.ต้น (ทีม 3 คน)   
ผลการแข่งขัน เหรียญเงนิ  
1. เด็กหญิงนะดา  ติงหวัง  ม.2/5 
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  ทองจับ ม.2/5 
3. เด็กหญิงอาลดา  ชาตรีวงศ ์ ม.2/5 

 

6)  ซูโดกุ ระดับชั้น ม.ต้น  
ผลการแข่งขัน เหรียญเงนิ    
เด็กชายพิชเยศ  พัชโรภาส  ม.2/5 

 

7)  A MATH ระดับชั้น ม.ปลาย  
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง   
นายคมสัน  ลิมปมาศ  ม.4/1 
 ขอแสดงความยินดีด้วย  
 

 
 
 

1)  พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
     ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแข่งขัน เหรียญทอง   

นางสาวฮานาน สิด ิ   ม.6/2 
  

2)  Crossword Competition 
ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแข่งขัน เหรียญทอง  
นางสาวมาฮาเราะ  พิมพ์ประพันธ ์  ม.5/3 
 ขอแสดงความยินดีด้วย  

 
 
 

1)  เรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม.ปลาย  
     ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 

นางสาวกนกวรรณ  พงศ์สวัสดิ ์ ม.5/2 
 
 
 

2)  สุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.ต้น   
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง  
เด็กหญิงศศินา  ทองขาว   ม.1/3 

 

3)  หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.ต้น (ทีม 3 คน)  
ผลการแข่งขัน เหรียญเงนิ   
1. เด็กหญิงนิชดา ร่วมสุข  ม.1/2 
2. เด็กหญิงอญัชญา นาคินทร ์ ม.3/1 
3. เด็กหญิงกชวรรณ มากจันทร ์ ม.3/1  

 

4) ค าคม ระดับชั้น ม.ต้น (ทีม 2 คน)  
     ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน 

1. เด็กชายจัฟรี่ ยีแสม   ม.3/1 
2. เด็กชายฐานทัพพ์  จุลเอียด ม.3/2 
 ขอแสดงความยินดีด้วย  
 
 
 

 
1)  การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.ต้น  

(ทีม 5 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง  
1. เด็กหญิงเนตรดาว ผสมทรัพย ์ ม.2/1 
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช ศิริอนันต์เจริญ ม.2/1 
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์ แบ้สกุล ม.2/1 
4. เด็กหญิงสัณหวดี เจริญฤทธิ ์ ม.2/1 
5. เด็กหญิงรอวิยานีย์ ฮะนิง  ม.2/4 

 

2)  การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.ต้น  
(ทีม 5 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญทอง  
1. เด็กหญิงสริตา  ปิ่นแก้ว  ม.2/1 
2. เด็กหญิงอุมาพร  อุ่นอก  ม.2/1 
3. เด็กหญิงภรณ์เพชรรัตน์  เพชรภาน ม.2/3 
4. เด็กหญิงณิชารีย์  ธัญญเกษตร ม.2/4 
5. เด็กหญิงอามาลีน่า  วาหะ  ม.2/4 

 

3)  เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.ต้น  
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง  
เด็กหญงิณัฐกานต์  อินทร์นวล  ม.2/1 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
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4)  ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 5 คน) 
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง   
(ตัวแทนแข่งขันระดับชาต)ิ 
1. นายรามิล  เชาว์พาณิชย์เจริญ ม.5/4 
2. นางสาวชุติกาญจน์  ถิ่นมาส ม.5/4 
3. นางสาวพิริยา  อนันตชัยวณิช ม.5/4 
4. นางสาววรธิดา   แสงโชต ิ ม.5/3 
5. นายฐิต ิ เทพษร   ม.5/2 

 

5)  มารยาทไทย ระดับชั้น ม.ต้น (ทีม 2 คน)  
ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง  
1. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  นิธิกรจิรวัฒน ์ม.1/1 
2. เด็กชายภูวฉัตร ขยันด ี ม.1/1 

 

6)  มารยาทไทย ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง  
1. นางสาวพัชรพร  บุญสวาท  ม.5/2  
2. นายเกียรติก้อง ก้องอุทัยทิพย ์ ม.4/4  
 ขอแสดงความยินดีด้วย  
 

 

 
 
1)  ตอบปัญหาสุขภาพ ระดับชั้น ม.ต้น (ทีม 2 คน)  

ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 
(ตัวแทนแข่งขันระดับชาต)ิ 
1. เด็กหญิงฌามิญช์  ชูวิริทธิ์พล ม.3/2 
2. เด็กหญิงปาลิตา  ศรีรภิาพ ม.3/2 

 

2)  ตอบปัญหาสุขภาพ ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน) 
ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง 
1. นางสาวชนานันท์  ขุนจันทร ์ ม.4/3 
2. นางสาวเบญญา  อนันตประเสริฐ ม.4/2 
 ขอแสดงความยินดีด้วย  

 

 
 
 
 
 

 

1)  การแข่งขันภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.ต้น 
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง  
นางสาวนดา  ยีมัสซา   ม.3/3 
 ขอแสดงความยินดีด้วย  

 
 

 
 
 

1)  การสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้น ม.ต้น 
     (ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง 

1. เด็กหญิงเปมิกา  ชายแก้ว  ม.2/2 
2. เด็กชายณัฐกรณ์  หนูมโน  ม.2/1 

 

2)  การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์   
ระดับชั้น ม.ต้น (ทีม 2 คน)  
ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน  
1. เด็กชายศุภพล  เสนพงษ ์ ม.3/2 
2. นายชัยปวีณ  อ่อนเรือง  ม.3/1 

 

3) หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน  
1. นายวุฒิชน  อักโขสุวรรณ  ม.4/1 
2. นายปริญญา  แก้วกุล  ม.4/1 
3. นายไพสิฐ ศิริพันธุ์  ม.5/2 
 ขอแสดงความยินดีด้วย  

 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
จ านวน 2 คน ได้รับ รางวัล เชิดชูเกียรติเด็กไทยมี
คุณธรรม  ภายใต้ “โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
เด็กไทยมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 
2556” ซึ่งคัดเลือกโดย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  
สตูล  ร่วมกับส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สตูล  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 
ดังนี้ 

1. เด็กหญิงตรีลักษณ์ ธรรมดี ม.3/4 
2. นางสาวฮานาน สิดิ  ม.6/2 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา 
และพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ี

รางวัลเชิดชูเกียรติเด็กไทยมีคุณธรรม 
จังหวัดสตูล ประจ าปี 2556  
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นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
จ านวน 3 คน ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ  การแข่งขัน
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ “ทักษิณศึกษา ” จัดโดย
สาข าวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 
ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ดังนี้ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การพูดในที่ชุมชน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Public Speaking 
Competition) 

นางสาวศิวนาถ โปษยาอนุวัตร์ ม.6/3 
ไดร้ับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษา 

1,000 บาท  
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสะกด

ค าศัพท์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Spelling 
Bee) ทีม 2 คน 

นายวศิน รุ่งนิธิไพบูลย์  ม.6/3 
นางสาวจุฑามาศ ชมจ าปี  ม.6/3 
ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษา 

1,000 บาท  
 
 

 
 

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
จ านวน 3 คน ได้รับ รางวั ลชนะเลิศ การน าเสนอ
โครงงานภาคโปสเตอร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 3rd 
Annual PCC Science Symposium 2012 
“แคแสดแตกชอ่ สานต่อแนวคิด นวัตกรรมวิจิตร 
พลังคิดพัฒนาชาติ ” ณ โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ตรัง เมื่อวั นที่ 29 - 31 สิงหาคม 2555 
ดังนี้ 

1. นายวงศธร ตระการกิจนุกูล ม.6/3 
2. นายพุทธเทวัญ หยั่งยืนยง  ม.6/3 
3. นายวีรภัทร รัตนชัดเจน  ม.6/3 

 

 
 

 
นายวีรภัทร รัตนชัดเจน ม.6/3 ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ตาม
โครงการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
ปีการศกึษา 2555 (CHULABHORN’S SCIENCE 
- MATH ADVANCE TEST 2012) ของกลุ่ม
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ( โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ) ณ โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย บุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
จ านวน 4 คน ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าเป็นนักเรียน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2555 ระดับ สพม.
16 

1. เด็กหญิงนภัสสร โกบบาหลี ม.1/4 
2. เด็กหญิงภคพร ปริชาตินนท์ ม.1/1 
3. เด็กชายสิรวิชญ์ เบญจมานนท ์ ม.1/1 
4. เด็กชายภูวิศ หลงหัน  ม.1/ 2 

รางวัลการแข่งขันภาษาอังกฤษ 
ระดับภาคใต้ 

รางวัลชนะเลิศโครงงาน  
กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  

 อัจฉริยภาพ คณิต วิทย ์สพม.16 
ปีการศึกษา 2555  

รางวัลรองชนะเลิศคณิตศาสตร์  
กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  

จัดท าโดย : งานส านักงานผู้อ านวยการ 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140 
โทร. 074-725985 โทรสาร 074-725981 
คณะผู้จัดท า  นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด 
                นางนันทนัช ทองอยู่ 
                นายวิชัย บัวเนี่ยว 
                นางสาวเพ็ญนภา วิสะมิตะนันท ์


