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 ภาคเรียนที่ 1/2555 

ม.1 นางสาววิไลพร คงอินทร์ 
ม.2 นางเพ็ญนภา รัตโนดม 
ม.3 นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง 
ม.4 นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ 
ม.5 นางเกศราภรณ์ คงยะฤทธิ์ 
ม.6 นายณัฐพล อํามาตย์วงศ ์
 

 ภาคเรียนที่ 2/2555 
ม.1 นางยินดี ชูนวล 
ม.2 นายฮูเส็น ยาประจันทร ์
ม.3 นางรุจิรา บินตํามะหงง 
ม.4 นางสาวจริยา จิตตพงศ์ 
ม.5 นางสาวเพ็ญนภา วิสะมิตะนันท ์
ม.6 นายสุลตรณ์ หลังเกต ุ
 

 
 
 

 ภาคเรียนที่ 1/2555 
นายอดิพงษ์ หลงจ ิ
 

 ภาคเรียนที่ 2/2555 
นางเยาวภา หนูจันทร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ภาคเรียนที่ 1/2555 

ม.1 ว่าที่ ร.ต.หญิงอรวรรณ ศรีไสยเพชร 
ม.2 นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง 
ม.3 นายวิจิตร นิยมเดชา 
ม.4 นางมลิวัลย์ ปาณะศรี 
ม.5 นางสาวลีลาวดี กาเทพ 
ม.6 นายวิเชียร เฟื่องฟ้า 
 

 ภาคเรียนที่ 2/2555 
ม.1 นางยินดี ชูนวล 
ม.2 นายอดิพงษ์ หลงจิ 
ม.3 นางนิศาชล เอียดด ี
ม.4 นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม 
ม.5 นางสาวจรยิา จิตตพงศ์ 
ม.6 นางสาวมณฑิรา จันทร์ดอน 
 

 
 
 ภาคเรียนที่ 1/2555 

นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด 
 

 ภาคเรียนที่ 2/2555 
นายสมยศ แซ่เจา 

 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 ประจ าเดือน พฤษภาคม 2556 

ครูผู้สอนดีเด่น 
 

ครู บุคลากร และนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2555 

ครทูี่ปรึกษาดีเด่น 
 

ครูสนับสนุนการสอนดีเด่น 
 

หัวหน้าระดับดีเด่น 
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 ครูดีเด่น   

นายสันติพร ตันติหาชัย 
 

 ครูผู้สอนดีเด่น   
นางเกศราภรณ์ คงยะฤทธิ์ 
 

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่น  
นางสาวสิทธิลักษณ์ ทิวทัศน ์

 

 หัวหน้าระดับดีเด่น   
นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด 
 

 ครูที่ปรึกษาดีเด่น   
นายวิจิตร นิยมเดชา 
 

 ครูหอพักดีเด่น   
นายพรสยาม เหมสนิท 
 

 บุคลากรดีเด่น 
1. นายฮูเส็น ยาประจันทร ์
2. นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง 
3. นายอัมพันธ์ บินอับดุลรามาน 

 
 
 
 

นายสกลภัทรวัฒน์ มัญชวินทร ์ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็นครูผู้สอนประวัติศาสตร์ที่มี
ผลงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างได้ ประจําปี 
2555 ระดับ สพม.เขต 16 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1. นายสรยุทธ หนูเกื้อ 
2. นายอนัน จันทรัตน ์
3. นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ 
4. นายสกลภัทรวัฒน์ มัญชวินทร ์ 
5. นายฮูเส็น ยาประจันทร ์
6. นายสุชาติ บิลังโหลด 
7. นายสัลมาน เส็นติระ 
8. นายวราห์ วงศ์ฤคเวช 
9. นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง 
10. นางสาวจันทิมา อ๋ิวสกุล 
11. นางสาวภัทรนันท์ พันธุรัตน ์
12. นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง 
13. นางสาวเกศิณี ก่งเซ่ง 
14. นางสาวอัษฎา ไพโรจน์บวร 
15. นางผ่องศรี พิทักษ์ธรรมคุณ 
16. นางมณฑา จินดาวงศ ์
17. นางสาวนิดา คงถิ่น 
18. นางสาวรุสณา แกสมาน 
19. นางสาวฮาลีม๊ะ หมัดด ี
20. นางนอแรฮะ หมาดทิ้ง 
21. นางสาวซีตีรอซายา ใบสะเหล็ม 
22. นางอะรีนา โต๊ะอาล ี
23. นางสะเดี๊ยะ หมาดเรียง 
24. นางสาวฮามีน๊ะ ยีปันจอ 

 
 
 
 
 
 

ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ดีเด่น 
ระดับ สพม.16 

 

ข้าราชการครู และบุคลากร  
ผู้ไม่มีวันลา 

ในรอบปีงบประมาณ 2555 
 

ดีเด่นระดับโรงเรียน 
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 ระดับ ม.ต้น 
เหรียญทอง  
เด็กหญิงตรีลักษณ์ ธรรมดี ม.3/4 
เหรียญเงิน   
เด็กชายศรัณย์ ดิษฐพงศ์ภักด ี ม.3/1 
เหรียญทองแดง  
เด็กชายศุภกร ชวนวัฒนา ม.3/4 
 

 ระดับ ม.ปลาย 
เหรียญทอง  
นางสาวดียาน่า สันหมุด  ม.6/3 
เหรียญเงิน  
นางสาวนฤมล โรยนรินทร์ ม.6/3 
เหรียญทองแดง  
นางสาวโมทนา เกลี้ยงทอง ม.6/2 
 

 ประธานคณะกรรมการนักเรียน 
ปี 2554 - 2555 
นางสาวดียาน่า สันหมุด ม.6/3 

 
 
 
 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
1. เด็กชายจุติกานต์ รักดี ม.1/1 
2. เด็กชายศุภณัฐ ทัดแก้ว ม.1/1 
3. เด็กหญิงกนกกฤษณ์ แก้ววิจิตร ม.1/1 
4. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี นราวุฒิพันธ์  ม.1/1 
5. เด็กหญิงปาลิตา กังแฮ ม.1/1 
6. เด็กหญิงภคพร  ปริชาตินนท์ ม.1/1 
7. เด็กชายอภิรัก คลายนา ม.1/2 

8. เด็กหญิงกาญจนา สุวาหลํา ม.1/2 
9. เด็กหญิงญาณิศา ขุนละออง ม.1/2 
10. เด็กหญิงนิชดา ร่วมสุข ม.1/2 
11. เด็กชายธนภูมิ ทองเป็นทรัพย์ ม.1/3 
12. เด็กหญิงชลลดา เรียบร้อย ม.1/3 
13. เด็กหญิงศลิดา ชูพงศ์  ม.1/3 
14. เด็กหญิงศศินา ทองขาว ม.1/3 
15. เด็กชายศิรวิชญ์ แวอาลี ม.1/4 
16. เด็กหญิงณัฏฐพิชา อ่อนคง ม.1/4 
17. เด็กหญิงนภัสสร โกบบาหลี ม.1/4 
18. เด็กหญิงนันทนัช แซ่เอี้ยว ม.1/4 
19. เด็กหญิงนุชนก หมอเล็ก ม.1/4 
20. เด็กหญิงชนกนันท์ เทพบุตร ม.1/5 
21. เด็กหญิงชนันนัทธ์ บุญช่วย ม.1/5 
22. เด็กหญิงณัฐชยา วังช่วย ม.1/5 
23. เด็กหญิงวันเพ็ญ วิพุฑฒิกุลวาทย ์ม.1/5 
24. เด็กหญิงวิศรุตา แคยิหวา ม.1/5 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
1. เด็กชายพีร์ หวังด ี  ม.2/1 
2. เด็กหญิงณัฐกานต์ อินทร์นวล ม.2/1 
3. เด็กหญิงสริตา ปิ่นแก้ว ม.2/1 
4. เด็กหญิงอุมาพร อุ่นอก ม.2/1 
5. เด็กชายพงศกร แก้วมณี ม.2/2 
6. เด็กชายสมาธิ ผิวเหลือง ม.2/3 
7. เด็กชายศิวกร แสงคงทอง ม.2/3 
8. เด็กหญิงนูริณ เหร็นเส็บ ม.2/3 
9. เด็กหญิงอามาลีน่า วาหะ ม.2/4 
10. เด็กชายฟิกกรี ตาเดอิน ม.2/5 
11. เด็กหญิงกุลวรรณ หิรัญชุฬหะม.2/5 
12. เด็กหญิงต่วนซุไรยา ตูแวมะ ม.2/5 
13. เด็กหญิงนูไรดา บิสนุม ม.2/5 
14. เด็กหญิงวิศัลยา วิไลรัตน ์ ม.2/5 
15. เด็กหญิงรุจรวี จันทร์ละออง ม.2/6 

นักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์  
ระดับโรงเรียน 

 

นักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์  
ระดับห้องเรียน 
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16. เด็กหญิงรุจิรดา จันทร์ละออง ม.2/6 
17. เด็กหญิงอริญา เรืองแก้ว ม.2/6 
18. เด็กหญิงอามีน่า บาเส็ม ม.2/6 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
1. เด็กหญิงโกญจนาท จิตปาโล ม.3/1 
2. นางสาวชนม์นิภา สถิตโชคธีระกุล ม.3/2 
3. เด็กชายดานิส หะยีสาและ ม.3/3 
4. เด็กชายอัมมาร์ มานะกล้า ม.3/3 
5. เด็กหญิงนดา ยีมัสซา  ม.3/3 
6. เด็กหญิงนวพร ศรีเอียด ม.3/4 
7. เด็กหญิงยาสุมิน จิตต์ปราณ ี ม.3/5  
8. เด็กหญิงณัฐชาญ์ สุภาพ ม.3/6 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
1. นายปริญญา แก้วกุล  ม.4/1 
2. นายสรวิชญ์ พรหมนวล ม.4/1 
3. นางสาวพิชชาภา ตรียงค์ ม.4/1 
4. นางสาวปิยนุช สุขจุล  ม.4/1  
5. นายกันตพล มานิช  ม.4/2 
6. นายภัคธร เพียรเดชา  ม.4/2 
7. นางสาวชนากานต์ สงวนศักดิ ์ม.4/2 
8. นางสาวบิลกิสย์ เด็นเบ็น  ม.4/2 
9. นางสาวปรีชยา แจ้งทวี ม.4/2 
10. นางสาวพรปวีณ์ เพ็งพิณ ม.4/2 
11. นายอนุสิษฐ์ ชนะสงคราม  ม.4/3 
12. นางสาวกวินทิพย์ ภักดี ม.4/3 
13. นางสาวพรอรุณ แซ่อ๋อง ม.4/3 
14. นางสาวนัซรียา สันหละ ม.4/5 
15. นายจิราวัฒน์ นัยกองศิริ ม.4/6 
16. นายพิชญ์ฌา หิรัญชฬุหะ ม.4/6 
17. นายรัฐชนนท์ นิธิกรจิรวัฒน์ ม.4/6 
18. นายยศกร หมวกเปี๊ยะ ม.4/6 
19. นางสาวฐิติรัตน์ ศิริรัตน์ ม.4/6 

20. นางสาวนิสรีน สานิง  ม.4/6 
21. นางสาวอารยา ตําบัน ม.4/6 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
1. นายอาละวีย์ หมาดทิ้ง   ม.5/1  
2. นางสาวกนกวรรณ พงศ์สวัสดิ ์ม.5/2 
3. นางสาวศิริกมล อ่อนประเสริฐ ม.5/2 
4. นางสาวสุพิมภรณ์ มิสละ   ม.5/2 
5. นางสาวกัญญ์วรา เจริญทรัพย ์ม.5/3 
6. นางสาวนภัสสร ตันสกุล   ม.5/3 
7. นายธนิสร กังวานสกล   ม.5/4  
8. นายศิรสิทธิ์ เหล่าเพชรสกุลชัย ม.5/4 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1. นางสาวจิตตา สัสดี    ม.6/1 
2. นางสาวชนิสรา ไชยชนะ   ม.6/1 
3. นางสาวสุทธวีร์ อินทกูล   ม.6/1 
4. นางสาวดวงฤทัย ล้อมเมือง   ม.6/2 
5. นางสาวฮานาน สิดิ    ม.6/2 
6. นางสาวชนัตนันท์ นุ่นหน ู   ม.6/3 
7. นางสาวณัฐกานต์ น้อยสร้าง   ม.6/3 
8. นางสาวนฤมล พลศิริ    ม.6/3 
9. นางสาวศิวนาถ โปษยาอนุวัตร ์ม.6/3 
 

 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย : งานสํานักงานผู้อํานวยการ 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140 
โทร. 074-725985 โทรสาร 074-725981 
คณะผู้จัดทํา  นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด 
                นางนันทนัช ทองอยู่ 
                นายวิชัย บัวเนี่ยว 
                นางสาวกัญญ์ณพัชร์ ศัสตราพฤกษ์ 
                นางสาวเพ็ญนภา วิสะมิตะนันท ์


