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1)  ภาพยนตร์สั้น   

ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 5 คน) 
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง   
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 
 ขอแสดงความยินดีด้วย  

 
 
1)  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร ์

โดยใช้โปรแกรม GSP  
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน  
1. นายวีรภัทร  รัตนชัดเจน ม.6/3 
2. นายภัคธร  เพียรเดชา  ม.4/2 
 ขอแสดงความยินดีด้วย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิง่ประดิษฐ์ 
ระดับชั้น ม.ต้น (ทีม 3 คน)  
ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง  
1. นายกิติพัฒน ์ กัญจาจิโรจน์ ม.3/4 
2. นายพรรษชล  ชุมชาต ิ  ม.3/4 
3. นายสุรชาต ิ อักษรชื่น  ม.3/4 

2)  สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร ์ระดับชั้น ม.ต้น  
(ทีม 2 คน) ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง  
1. นายชัยวุฒ ิ นาคสง่า  ม.3/4 
2. นางสาวณิชกานต ์ ทัพชัยยุทธ ม.3/4 
 ขอแสดงความยินดีด้วย  

 

 

 
 
 

1)  ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้น ม.ต้น (ทีม 2 คน)   
ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง 
1. นางสาวฌามิญช์  ชูวิริทธิ์พล ม.3/2 
2. เด็กหญิงปาลิตา  ศรีริภาพ ม.3/2 
 ขอแสดงความยินดีด้วย   

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ าเดือน มีนาคม 2556 

รางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต ิคร้ังที่ 62 
ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ ์2556 

ณ อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา 

และพลศึกษา 
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โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีผล
คะแนน O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา  
2555 สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสังกัด สพม. เขต16 (สงขลา-สตูล) 54 โรงเรียน 

 
 

 
 

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
จ านวน 2 คน คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 โครงการสัมมนาวิชาการและการพัฒ นา
วิชาการก้าวสู่มาตรฐานสากล โดยมีโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย (ภาคใต้ ) และโรงเรียน
มาตรฐานสากล จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง 
เข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 21 โรงเรียน เมื่อวันที่  
17 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช ดังนี้ 
 รางวัลชนะเลิศ การน าเสนอผลงานบนบอร์ด 

วิชาการ (Poster presentation) โดยใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
 นางสาวศิวนาถ โปษยาอนุวัตร์ ม.6/3 
 

 รองชนะเลิศอันดับ 1 การพูดในที่ประชุมชน 
(Public speaking) โดยใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
 นายวศิน รุ่งนิธิไพบูลย์  ม.6/3 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
จ านวน 2 คน สามารถสอบคัดเลือกนักเรียนที่เรียน
ภาษาญี่ปุ่น เป็นสาระเพิ่มเติม ผ่านเข้าร่วม โครงการ 
kizuna ณ ประเทศญี่ปุ่น  (3-13 มีนาคม 2556)  
2 ใน 11 คนของประเทศ ประกอบด้วย 

1. นางสาวชมพูนุช ชูเลื่อน  ม.5/3 
2. นางสาวพิริยา อนันตชัยวณิช ม.5/4 

 

 
 
 
นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

จ านวน 2 คน ได้รับ รางวัล เหรียญเงินและเหรียญ
ทองแดง  การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจ าปี พ .ศ.2556 รอบแรก ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยการ
สอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม .ต้น เมื่อวันที่ 
20 มกราคม 2556 ประกอบด้วย 

1. เด็กชายจัฟนี่ ยีแสม  ม.3/3 
เหรียญเงิน 

2. เด็กชายจัฟรี่ ยีแสม  ม.3/1 
เหรียญทองแดง 

 
 
 

นักเรียนโครงการ Education Hub โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 2 คน  สามารถสอบ
คัดเลือกผ่านเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนนักเรียนด้าน
การศึกษ า และวัฒนธรรม  ไทย - สหรัฐอเมริกา  
ระหว่าง สพฐ . และกระทรวงศึกษาธิการ รัฐวิสคอนซิน  
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจ าปี 2556  2 ใน 10 คน
ของประเทศ ประกอบด้วย 

1. เด็กหญิงบัวบูชา เต็มแก้ว ม.2/6 
(Education Hub) 

2. นางสาววรนิษฐา ยังม ี ม.3/6 
(Education Hub) 

 
 
 
 

โรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัย สตูล ได้รับ
การพิจารณาคัดเลือกจาก สพม . เขต 16 (สงขลา - 
สตูล) เป็นโรงเรียนที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านระดับคุณภาพดี ประจ าปี 2555 
 
 

ผล O-NET’55 ม.3, ม.6  
สูงสุดของ สงขลา - สตูล 

ชนะเลิศโครงงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
นครศรีธรรมราช - พัทลุง  

 ทุน kizuna ประเทศญี่ปุ่น  

รางวัลสอบแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ปี 2556  

 ทุนรัฐวิสคอนซิน USA  

รางวัลกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ระดับคุณภาพดี ปี 2555 ระดับ สพม.16  
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นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
11 คน คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงปลุกใจ 
และเสริมสร้ างความรักชาติ กตัญญูต่อแผ่นดิน รู้คุณ
ประเทศไทย ระดับจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2556 จัดโดย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล  
ประกอบด้วย 

1. เด็กหญิงอุมาพร อุ่นอก ม.2/1 
2. เด็กหญิงปองกานต์ ฉลาดแฉลม ม.2/2 
3. เด็กหญิงพิชชาภา นุสุข ม.2/2 
4. เด็กหญิงจิรภิญญา มณีจันทร์ ม.2/6 
5. เด็กหญิงปพิชญา วรรณวงศ์ ม.3/5 
6. นางสาวมนพร เพชรศรี ม.3/6 
7. นายศุภวิทย์ บุญช่วย  ม.5/1 
8. นายอะลาวีย์ หมาดทิ้ง ม.5/1 
9. นายพีรวัฒน์ แซ่จง  ม.5/3 
10. นายณัฐวุฒิ หนูพุ่ม  ม.5/3 
11. นางสาวโจเฟีย ลิม  ม.5/3 

 
 
 
 

นักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลั ย สตูล 
3 คน เป็นตัวแทนภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ  
ระดับประเทศ โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 (NSC 
2013) โครงการยางพาราล่าเงินล้าน ประกอบด้วย 

1. นางสาวปริชญา บ ารุงเสนา  ม.4/4 
2. นางสาวลิลลี่ ส าสู  ม.4/4 
3. นางสาวปทิตตา ไชยมณี ม.4/4 

 
 
 

 
 
 
 

นักเรียน ชั้นม .3/6 โครงการ Education 
Hub โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จ านวน 5 คน 
สามารถ สอบคัดเลือกผ่านเข้าร่วม โครงการยุวทูต  
ดีเอสไอ ไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2556   5  ใน 
10 คน ของภาคใต้  จัดโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประกอบด้วย 

1. นางสาวอุบลวรรณ ณ อุบล      ม.3/6 
(Education Hub) 

2. นางสาวรัฐธิดา ทองในเมือง      ม.3/6 
(Education Hub) 

3. นางสาวอัจฉราวดี รัชตเศรษฐ์     ม.3/6 
(Education Hub) 

4. นางสาวภาณินนุช รัตนะ      ม.3/6 
(Education Hub) 

5. นางสาวชวัลนุช ล าโป       ม.3/6 
(Education Hub) 

 
 
 

นักเรียนโรงเรียนจุฬา ภรณราชวิทยาลัย สตูล 
2 คน ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชน 
เอเอฟเอส พ.ศ.2556 - 2557  

1. นางสาวณัฐชาญ์ สุภาพ  ม.3/6 
(Education Hub) สหรัฐอเมริกา 

2. นางสาวเจนจิรา จารุสาร ม.4/5 
ปานามา 

 
 
 

นางสาวรูปธรรมา สุขเนียม  ม.4/3 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวด สุนทรพจน์ 
รณรงค์การเลือกต้ัง ประจ าปี 2556 ระดับจังหวัดสตูล 
จัดโดย  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจ า
จังหวัดสตูล 

ชนะเลิศประกวดร้องเพลงปลุกใจ รักชาติ 
 จังหวัดสตูล 

โครงการยุวทูตดีเอสไอ ไทย-ญี่ปุ่น  
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2556  

 AFS 2013 - 2014  
รางวัลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย  

รองชนะเลิศสุนทรพจน ์จังหวัดสตูล  
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นายภัคธร เพียรเดชา  ม.4/2 ผ่านการสอบ
รอบที่ 1 การสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทย
ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก 
ระหว่างประเทศ ค รั้งที่ 7 และเข้าสอบ รอบที่ 2 
ระดับประเทศ  ในวันที่ 16 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียน
ปทุมคงคา กรุงเทพฯ จัดโดยมูลนิธิ สอวน. 
 

 
 
 
        นักเรียนชั้น ม.2/6 (โครงการ Education Hub) 
จ านวน 24 คน ศึกษาดูงานฮ่องกง  ในวันที่ 17 - 22 
มีนาคม 2556 โดยมีครูผู้ดูแลนักเรียน ประกอบด้วย  

นายสันติพร ตันติหาชัย 
นายวิจิตร นิยมเดชา 
นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด 
นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ 

 
 
 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ Furukawa Reimei Junior and Senior High School ซึ่งเป็น Super Science High 
School ของประเทศญี่ปุ่น  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและ 
อวกาศโอลิมปิก ระหว่างประเทศ 

 ศึกษาดูงาน ฮ่องกง  

MOU กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น 


