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นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
จํานวน 121 คน ผานการคัดเลือกเพื่อเขารวมอบรม
โครงการส ง เสริม โอ ลิมปก วิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ครั้ งที่ 14 คาย 1 
ประจําป พ.ศ. 2556 จํานวน 7 สาขาวิชา ดังน้ี 
 

 
 

 

 

1. เด็กหญิงพัทธนันท  คณานุรักษ ม.2/1 
2. นายพิชเยศ  พัชโรภาส  ม.3/5 
3. นายอธิวัฒน  แดงเอียด  ม.3/5 
4. นางสาวปณิตา  ตาวาโต  ม.4/1 
5. นางสาวรักษิณา  ยงสุวรรณกุล ม.4/1 
6. นางสาวลลิตา  อภิสรพาณิชย ม.4/1 
7. นางสาวพิชชาภา  ตรียงค  ม.5/1 
8. นางสาวสุชาดา  เจนกุลประสูตร  ม.5/1 
9. นายณัฐนันท  มาสินธุ  ม.5/1 
10. นายประเสริฐ  ดาฮาเก็ง  ม.5/1 
11. นายวุฒิชน  อักโขสุวรรณ  ม.5/1 
12. นางสาวณัฏฐิกา  เจิมขวัญ ม.5/4 
13. นางสาวมนัสนันท  มณีวิทย ม.5/5 
14. นายธีธัช  จรัสภิญโญวงศ  ม.5/5 
15. นางสาวพิชามญช เกียรติธนภูษิต ม.5/5 
16. นายเปศล  ปฏิมินทร  ม.5/6 
17. นายยศกร  หมวกเปยะ  ม.5/6 

 
 
 
 

1. เด็กชายสมาธิ  ผิวเหลือง  ม.3/3 
2. เด็กชายจิรสิทธ์ิ  บูรณถาวรสม ม.3/5 
3. เด็กหญิงวิศัลยา  วิไลรัตน ม.3/5 
4. เด็กหญิงมัญชรี  เส็นบัตร  ม.3/5 

 
 
 
 
 
 
 
5. เด็กหญิงกุลวรรณ  หิรัญชุฬหะ ม.3/5 
6. นายอัมมาร  มานะกลา  ม.4/1 
7. นายอัมมาร  มานะกลา ม.4/1 (ขยายผล) 
8. นายรัตภูมิ  นพพัตร  ม.4/1 
9. นายสุทธิภาคย  จุลานุพันธ ม.4/1 
10. นายณัฐนันท  สุขปาน  ม.4/1 
11. นางสาวไอรดา  ตรียงค  ม.4/2 
12. นายณัฐสิทธ์ิ  แววสุวรรณ  ม.4/3 
13. นายโชติพงศ  ซียง  ม.4/6 
14. นายณัฐวร  เกียรติขจรเดช ม.4/6 
15. นายธัญเดช  ลือกิจนา  ม.4/6 
16. นางสาวจันจิรา  ตําภู  ม.4/6 
17. นายณรงคเดช  บัวแกว  ม.4/6 
18. นายปริญญา  แกวกุล  ม.5/1 
19. นายปริญญา  แกวกุล ม.5/1 (ขยายผล) 
20. นายคทาวุธ  อินทยาวงศ  ม.5/1 
21. นายณัฐนันท  มาสินธุ  ม.5/1 
22. นายเมธัส  รุงวิชานิวัฒน  ม.5/1 
23. นายจีฮาน  ปากบารา  ม.5/3 
24. นางสาวพิชามญช  เกียรติธนภูษิต  ม.5/5 
25. นายยศกร  หมวกเปยะ  ม.5/6 

 

 
 

1. นางสาวฉัตรวีร  ภัทราภินันท ม.4/1 
2. นายสุทธิภาคย  จุลานุพันธ ม.4/1 
3. นางสาวอัจฉรา  ศรีมะหันรวย ม.4/5 
4. นางสาวกวินทิพย  ภักดี  ม.5/3 
5. นางสาวศศินา  แซะลํามา ม.5/4 
6. นายธีธัช  จรัสภิญโญวงศ  ม.5/5 
7. นางสาวโยษิตา  วัฒยากร  ม.5/5 
8. นางสาวจุติพร  ชํานาญ  ม.5/5 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 10 ประจําเดือน ตุลาคม 2556 

สาขาวิชาคณิตศาสตร 

สาขาวิชาฟสิกส 

สาขาวิชาเคมี 
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1. นางสาวนดา  ยีมัสซา  ม.4/1 
2. นายชัยปวีณ  ออนเรือง  ม.4/3 
3. นางสาวนูรีซะห  สือรี  ม.4/3 
4. นายภัทรพล ขจรศรีพิทักษ ม.4/4 
5. นายชัยวุฒิ นาคสงา  ม.4/4 
6. นางสาวฟารีดา  ขาวเขาใคร ม.4/4 
7. นางสาวพิชชาพร  แกวนุรัชดาสร ม.4/5 
8. นายนิติธร  สุกใส  ม.4/5 
9. นางสาวปยนุช  สุขจุล  ม.5/1 
10. นายกฤตภาส  สุวรรณมณี ม.5/1 
11. นางสาวพิชญสินี ไหลพรรณงาม ม.5/1 
12. นางสาวนริศา  เหมาะทอง ม.5/2 
13. นายวรภัทร  ทุมพร  ม.5/2 
14. นางสาวแพรวรรณ  จันทรประทีป ม.5/2 
15. นางสาวรวินันท  ตันติวุฒิพงศ ม.5/2 
16. นางสาวณัฐชยา  รักแปน  ม.5/2 
17. นางสาวกัญญารัตน ปราณจันทร ม.5/2 
18. นายปานนนท  นิลรัตน  ม.5/4 
19. นางสาวกนกวรรณ  โมรายนัต ม.5/5 
20. นายสิงหา ชางศิริวัฒนา  ม.5/6 
21. นายธาวิน  สังขศิริ  ม.6/3 
22. นางสาวนภัสสร  ตันสกุล  ม.6/3 

 

 
 

1. เด็กชายธนภัทร  สัมพันธรัตน ม.2/1 
2. เด็กชายภูวฉัตร  ขยันดี  ม.2/1 
3. เด็กหญิงณัฏฐนรี  นราวุฒิพันธ ม.2/1 
4. เด็กหญิงปาลิตา  กังแฮ  ม.2/1 
5. เด็กหญิงภคพร  ปริชาตินนท ม.2/1 
6. เด็กหญิงศศิธร  ปุนอักษรชัย ม.2/1 
7. เด็กหญิงกาญจนา  สุวาหลํา ม.2/2 
8. เด็กชายธนพัทธ  อุทัยรงัษี ม.2/3 
9. เด็กหญิงศลิดา  ชูพงศ  ม.2/3 
10. เด็กชายพศวัต  ทองกาวแกว ม.2/4 
11. เด็กหญิงชุติกาญจน  บุญเก้ือ ม.2/4 
12. เด็กชายพงศกร  เยาวพันธุกุล ม.3/2 
13. นายรวีวัฒน  สําเภานิล  ม.3/2 
14. เด็กชายพชรพล  อโศกสกุล ม.3/3 

 

1. เด็กหญิงวิศัลยา  วิไลรัตน ม.3/5 
2. นายฟกกรี  ตาเดอิน  ม.3/5 
3. เด็กชายอภิสิทธ์ิ   วงศชวลิต ม.3/5 
4. นางสาวนวพร  ศรีเอียด  ม.4/1 
5. นางสาวนัทธมน  คุมภะสาโน ม.4/1 
6. นายชัยวุฒิ  นาคสงา  ม.4/4 
7. นางสาวตรีลักษณ  ธรรมดี ม.4/5 
8. นายสรวิชญ  พรหมนวล  ม.5/1 

 
 
 

1. เด็กชายฟารุต  ตอแลมา  ม.3/3 
2. เด็กหญิงภัทราภรณ  เผาจินดา ม.3/3 
3. เด็กชายศุภพันธ  สือนิ  ม.3/3 
4. เด็กชายทรงวุฒิ  แซอ้ือ  ม.3/3 
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สงขินี  ม.3/4 
6. นางสาวธนพร  เรืองหิรัญ  ม.4/1 
7. นายศักดิพัฒน วัฒนไทย  ม.4/1 
8. นายเมธาสิทธ์ิ  บุญย่ิง  ม.4/2 
9. นายศุภกร  ชวนวัฒนา  ม.4/3 
10. นางสาวเบญญาภา  ลาภาพงศ ม.5/2 
11. นางสาวแพรวรรณ  จันทรประทีป ม.5/2 
12. นางสาวบิลกิสย  เด็นเบ็น  ม.5/2 
13. นางสาวฟารินดา  สือรี  ม.5/2 
14. นายกันตพล  มานิช  ม.5/2 
15. นายทรินทร  อินทรจันทร  ม.5/2 
16. นายภัคธร  เพียรเดชา  ม.5/2 
17. นางสาวถุงเพชร  ทิมเปย  ม.5/2 
18. นางสาวชนานันท  ขุนจันทร ม.5/3 
19. นายชัชพิมุข  หอมชะเอม  ม.5/3 
20. นางสาวปริชญา  บํารุงเสนา ม.5/4 
21. นางสาวกุนดาลินี  อินทรปรีชา ม.5/5 
22. นางสาวภัทราวดี  ชุมดี  ม.5/5 
23. นายธรรมรัตน  สังขจินดา ม.5/5 
24. นายรัฐธนนท  นิธิกรจิรวัฒน ม.5/6 
25. นายฟุรกอน  อุเซง  ม.5/6 
26. นายชรินทร  เอ้ียวซิโป  ม.5/6 
27. นายเสฎฐวุฒิ  เหลาที  ม.5/6 

สาขาวิชาชีววิทยา 

สาขาวิชาดาราศาสตร ม.ตน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

สาขาวิชาดาราศาสตร ม.ปลาย


