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 นายภัคธร เพียรเดชา ม.5/2 และ นายณัฐนันท มาสินธุ ม.5/1 ไดรับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดง 
ระดับประเทศ ประจําป 2556 การประกวดผลงานสรางสรรคของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร โดยใช
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี นายอนัน จันทรัตน เปน 
ครูที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2556 จัดโดย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด ครูผูสอนภาษาอังกฤษ และ เด็กหญิงรุจรวี จันทรละออง ม.3/6 
(โครงการ Education Hub) ไดรับการพิจารณาคัดเลือกจาก สพฐ. ใหเขารวมโครงการ Sister School 
ระหวางวันท่ี 15 - 24 สิงหาคม 2556 ณ เมือง Adelaide ประเทศออสเตรเลีย โดยพักกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 9 ประจําเดือน กันยายน 2556 
รางวลั GSP ระดับประเทศ 

รวมโครงการ SISTER SCHOOL ประเทศออสเตรเลยี 
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เด็กหญิงบัวบูชา เต็มแกว  ม.3/6 (โครงการ
Education Hub) ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การแขงขัน
การพูดภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ตน ระดับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนหาดใหญ
รัฐประชาสรรค จังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 

 นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
3 คน ไดรับรางวัลชนะเลิศ โครงงานคณิตศาสตร ซ่ึง
เปนโครงงานแบบ Oral Presentation “โครงงาน 
Koch Snowflake & GSP” โครงการสงเสริม
และพัฒนาอั จฉริยภาพด านคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน กลุมภาคใต รุนที่ 3 เมื่อวันที่ 16 - 17 
มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประกอบดวย  

 น.ส.ชรินทรรัตน ชูรัตน ม.3/3’55 
 น.ส.ปณัฏฐา ดําทองเสน  ม.3/3’55 
 น.ส.ปณิตา ตาวาโต ม.3/3’55 

 
 
 
 
 นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ไดรับรางวัลระดับภาคใต จากการเขารวมแขงขัน
ทักษะทางวชิาการในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 
ประจําป 2556 ในวันที่ 10 - 30 สิงหาคม 2556  
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตตรั ง 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังน้ี 

 
 
 
 

 รองชนะเลิศอันดบั 1 (ทุนการศึกษา 2,000บาท) 
การแขงขันแกปญหาและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร (เคมี) 

1. เด็กชายฟกรี ตาเดอิน  ม.3/5 
2. เด็กหญิงตวนซุไรยา ตูแวมะ ม.3/5 

 
 รองชนะเลิศอันดบั 1(ทุนการศึกษา 2,000 บาท) 

การแขงขันการพูดวิทยาศาสตร 
1. เด็กหญิงกนกกฤษณ แกววิจิตร ม.2/1 
2. เด็กหญิงกันตยา มีกวาน  ม.1/2 

 
 รองชนะเลิศอันดบั 1(ทุนการศึกษา 2,000 บาท)  

การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร (ม.ตน) 
1. เด็กชายสมาธิ ผิวเหลือง  ม.3/3 
2. เด็กหญิงวิศัลยา วิไลรัตน  ม.3/5 

 
 รองชนะเลิศอันดบั 1(ทุนการศึกษา 1,500 บาท)  

นักสืบนิติวิทยาศาสตร 
1. นายณัฐวุฒิ หนูพุม  ม.6/3 
2. นางสาวมาฮาเราะ พิมพประพันธ  ม.6/3 
3. นางสาวณัฐนรี เน่ืองนํา  ม.6/3 

 
 รองชนะเลิศอันดบั 1(ทุนการศึกษา 4,000 บาท) 

การแกปญหาทางวิทยาศาสตร (ฟสิกส) 
1. นายอิลเลียส คลานุรักษ  ม.6/4 
2. นายปริญญา แกวกุล  ม.5/1 

 
 รองชนะเลิศอันดบั 1(ทุนการศึกษา 2,000 บาท) 

การแขงขันรถบรรทุกไข 
1. นายกันตพล มานิช  ม.5/2 
2. นายภากร สมภู   ม.5/4 
3. นายชัยวัฒน ดีนนุย  ม.4/6 
4. นายโชติพงษ ซียง  ม.4/6 

 
 

ชนะเลิศการพูดภาษาอังกฤษ  
ระดับ สพม.16 

ชนะเลิศโครงงานคณติศาสตร  
ระดับ ภาคใต 

รางวัลระดับภาคใต 
งานสัปดาหวิทยาศาตรแหงชาติ ประจาํป 2556

กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร 
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 รองชนะเลศิอันดับ 2(ทุนการศึกษา 1,000 บาท)  
การแขงขัน Science Walk Rally 

1. เด็กชายฟกรี ตาเดอิน  ม.3/5 
2. เด็กชายอภิสิทธิ์ วงศชวลิต ม.3/5 
3. เด็กหญิงตวนซุไรยา ตูแวมะ ม.3/5 

 
 รองชนะเลศิอันดับ 2(ทุนการศึกษา 1,000 บาท)  

การแขงขันเรียงแกว (ม.ตน) 
1. เด็กชายกานต มากทรัพยสิน ม.3/3 
2. เด็กชายศีลวัต หม่ืนสุวรรณ ม.3/3 
3. เด็กชายโยฮัน ฟเล  ม.3/5 

 
 รางวัลชมเชย (ทุนการศึกษา 500 บาท) 

การแข งขันวาดภาพการตูน วิทยาศาสตรและ
จินตนาการทางวิทยาศาสตร 

เด็กชายศิวกร  แสงคงทอง ม.3/3 
 

 รางวัลชมเชย (ทุนการศึกษา 1,000 บาท) 
การประกวดโครงงานการเกษตรและนวัตกรรม
การเกษตร 

1. นางสาวนภัสสร ตันสกุล  ม.6/3 
2. นางสาวเจณิสตา เจะเลาะ  ม.6/3 
3. นางสาวชมพูนุท ชูเล่ือน  ม.6/3 

 
 รางวัลชมเชย (ทุนการศึกษา 1,000 บาท) 

การประกวดโครงงานการเกษตรและนวัตกรรม
การเกษตร 

1. นางสาวกนกวรรณ พงศสวัสด์ิ ม.6/2 
2. นางสาวปณิตา ชูหนูขาว  ม.6/2 

 
 รางวัลพิเศษ (ทุนการศึกษา 500 บาท) 

สิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 
1. เด็กหญิงเพ็ญนภา สงขินี  ม.3/4 
2. เด็กหญิงวิภาวี มาลีวัด  ม.3/4 
3. เด็กหญิงอามาลีนา วาหะ  ม.3/4 

 
 
 

 รางวัลพิเศษ (ทุนการศึกษา 500 บาท) 
ส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

1. นางสาวกัญญวรา เจริญทรัพย ม.6/3 
2. นางสาวปญชณิตย เอ่ียวสกุล ม.6/3 
3. นางสาวกนกพร แกวหลา  ม.6/3 

 
 
 
 
 

 ชนะเลิศ (ทุนการศึกษา 2,000 บาท)  
การแขงขันการแกปญหาทางคณิตศาสตรฯ (GSP) 
ม.ตน 

1. เด็กชายสมาธิ ผิวเหลือง  ม.3/3 
2. เด็กชายอธิวัฒน แดงเอียด ม.3/5 

 
 ชนะเลิศ (ทุนการศึกษา 2,000 บาท)  

การแขงขันการแกปญหาทางคณิตศาสตรฯ (GSP) 
ม.ปลาย  

1. นายภัคธร เพียรเดชา  ม.5/2 
2. นายเมธัส รุงวิชานิวัฒน  ม.5/1 

 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทุนการศึกษา 1,000 

บาท) การแขงขันการแกปญหาทางคณิตศาสตรฯ 
(GSP) ม.ปลาย  

1. นายปริญญา แกวกุล  ม.5/1 
2. นายณัฐนันท มาสินธุ  ม.5/1 

 
 
 
 
 

โลรางวัลชนะเลิศสถาบันการศึกษาท่ีมีทักษะ
คอมพ ิว เตอร ยอด เ ยี ่ยม  ระด ับม ัธยมศ ึกษา  
การแขงขันทักษะคอมพิวเตอร ประจําป 2556 ของ 
นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ณ สํานัก
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ี
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 ชนะเลิศ (ทุนการศึกษา 1,000 บาท)  
การแขงขันตอบปญหาคอมพิวเตอร  

1. นายชัยปวีณ ออนเรือง  ม.4/3 
2. นายสิงหา ชางศิริวัฒนา  ม.5/6 
3. นางสาวเกษธนา ลือกิจนา  ม.6/3 

 
 ชนะเลิศ (ทุนการศึกษา 4,000 บาท)  

การแขงขันการประยุกตใชโปรแกรม MS Office 
2010  

นางสาวปริชญา บํารุงเสนา ม.5/4 
 

 ชนะเลิศ (ทุนการศึกษา 1,500 บาท)  
การแขงขันโปรแกรม Microsoft Powerpoint 
2010  

นายเสฏฐวุฒิ เหลาที  ม.5/6 
 
 ชนะเลิศ (ทุนการศึกษา 2,000 บาท)  

การแขงขันโปรแกรม Microsoft excel 2010  
นายไพสิฐ ศิริพันธุ  ม.6/2 
 
 รองชนะเลศิอันดับ 1(ทุนการศึกษา 1,500 บาท) 

การแขงขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
1. นายจิราวัฒน นัยกองศิริ  ม.5/6 
2. นายเปศล ปฏิมินทร  ม.5/6 

 
 รองชนะเลศิอันดับ 1(ทุนการศึกษา 2,000 บาท) 

วาดภาพดวยโปรแกรม Paint/ Photoshop 
เด็กชายกษิด์ิเดช สัตยานุมัฏฐ ม.2/2 

 
 รองชนะเลศิอันดับ 1(ทุนการศึกษา 2,000 บาท)  

การแขงขันทักษะการเขียนโปรแกรม 
นายเสฏฐวุฒิ เหลาที  ม.5/6  

 
 รองชนะเลศิอันดับ 2(ทุนการศึกษา 1,000 บาท) 

วาดภาพดวยโปรแกรม Paint/ Photoshop 
เด็กหญิงณัฏพิชา ออนคง  ม.2/4 

 

 รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทุนการศึกษา 
10,000 บาท) การแขงขันทักษะคอมพิวเตอร 14 
จังหวัดภาคใต 

1. นายไพสิฐ ศิริพันธุ  ม.6/2 
2. นางสาวภัทราวดี ชุมดี  ม.5/5 

 
 รองชนะเลิศอันดบั 2(ทุนการศึกษา 1,000 บาท) 

การแขงขันโปรแกรม Microsoft word 2010  
นางสาวภัททิยา เดชชนินทร ม.6/3 

 
 รางวัลชมเชย (ทุนการศึกษา 600 บาท)  

วาดภาพดวยโปรแกรม Paint/ Photoshop 
เด็กหญิงอมรรัตน ปราณจันทร ม.2/3 

 
 รางวัลชมเชย (ทุนการศึกษา 600 บาท) 

การแขงขันการแกปญหาทางคอมพิวเตอรฯ 
1. นายพุทธพงศ หย่ังยืนยง  ม.6/3 
2. นายฐิติ เทพษร   ม.6/2 

 
 รางวัลชมเชย (ทุนการศึกษา 1,000 บาท) 

การแขงขันการประยุกตใชโปรแกรม MS Office 
2010  

นางสาวพิริยา อนันตชัยวณิช ม.6/4 
 
 

จัดทําโดย : งานสํานักงานผูอํานวยการ 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140 
โทร. 074-725985 โทรสาร 074-725981 
คณะผูจัดทาํ  นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด 
                นางนันทนัช ทองอยู 
                นายวิชัย บัวเนี่ยว 
                นางกัญญณพัชร เพ่ิมพูล 


