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โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  ได�จัดโครงพัฒนาครูสู�คุณภาพผู�เรียน เป"นป#ที่ 2 โดยการอบรม
พัฒนาครูผู�สอน วิชา ฟ+สิกส, เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา เม่ือวันที่ 26-27 ตุลาคม 
2556 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยรับเกียรติจากคณะวิทยากรผู�ทรงคุณวุฒิ จากโรงเรียน      คณะวิทยากรผู�ทรงคุณวุฒิ จากโรงเรียน      คณะวิทยากรผู�ทรงคุณวุฒิ จากโรงเรียน      คณะวิทยากรผู�ทรงคุณวุฒิ จากโรงเรียน      
เตรียมอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัย  และโรงเรียนยอดนิยมในกรุงเทพมหานครเตรียมอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัย  และโรงเรียนยอดนิยมในกรุงเทพมหานครเตรียมอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัย  และโรงเรียนยอดนิยมในกรุงเทพมหานครเตรียมอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัย  และโรงเรียนยอดนิยมในกรุงเทพมหานคร ประกอบด�วย นายฉลอง ปทุมานนท, 
(ฟ+สิกส,)  รศ.สุธน เสถียรยานนท, (เคมี)   ผศ.ดร.สมาน แก�วไวยุทธ (ชีววิทยา)   นายรัฐธีร, อธิสุพิชาพงศ, 
(ภาษาอังกฤษ)  นายสัง เ วียน มณี จันทร,  (ภาษาไทย)  นายคมกฤษณ, ศิริ วงษ,  ( สังคมศึกษา) และ                  
นายสุทัศน, ภูมิรัตนจรินทร, (สังคมศึกษา) 
    

 
 
 

วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยคณะวิทยากรผู�ทรงคุณวุฒิคณะวิทยากรผู�ทรงคุณวุฒิคณะวิทยากรผู�ทรงคุณวุฒิคณะวิทยากรผู�ทรงคุณวุฒิ    
จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และโรงเรียนยอดนิยมในกรุงเทพมหานครกษา มหาวิทยาลัย และโรงเรียนยอดนิยมในกรุงเทพมหานครกษา มหาวิทยาลัย และโรงเรียนยอดนิยมในกรุงเทพมหานครกษา มหาวิทยาลัย และโรงเรียนยอดนิยมในกรุงเทพมหานคร    
 
 
 
นายบัณฑิตย,  ฝอยทอง               นายสุรสิงห,  นิรชร               รศ.สุธน  เสถียรยานนท,           ดร.วัฒนา  พันธุ,พืช 
    (คณิตศาสตร,)                            (ฟ+สิกส,)                               (เคมี)                              (ชีววิทยา) 
    
    
 
นายรัฐธีร,  อธิสุพิชาพงศ,         นายจงชัย  เจนหัตถการกิจ          นายคมกฤษณ,  ศิริวงษ,         นายสุทัศน,  ภูมิรัตนจรินทร, 
    (ภาษาอังกฤษ)                          (ภาษาไทย)                        (สังคมศึกษา)                       (สังคมศึกษา)  

ป�ที ่ป�ที ่ป�ที ่ป�ที ่8888    ฉบบัที ่ฉบบัที ่ฉบบัที ่ฉบบัที ่12121212    ประจําเดอืนประจําเดอืนประจําเดอืนประจําเดอืน ธันวาคมธันวาคมธันวาคมธันวาคม    2556255625562556    

    โครงการพฒันาครสู ูค่ณุภาพผ ูเ้รยีน ปีที� 2 

โครงการติว O-NET ม.6 ปีที� 8 
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รางวลัรางวลัรางวลัรางวลัผลผลผลผลการแข�งขันการแข�งขันการแข�งขันการแข�งขันงานศิลปงานศิลปงานศิลปงานศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน     ครัง้ท่ี ครัง้ท่ี ครัง้ท่ี ครัง้ท่ี 63636363    
ระดับภาคระดับภาคระดับภาคระดับภาคใต�ใต�ใต�ใต�        20202020----22222222    พฤศจิกายนพฤศจิกายนพฤศจิกายนพฤศจิกายน    2556255625562556    ณ จังหวดัณ จังหวดัณ จังหวดัณ จังหวดัพัทลุงพัทลุงพัทลุงพัทลุง    

                             
    
    
    

                                         

 
 
 

 
 
 

1)  โครงงานวิทยาศาสตร, ประเภทส่ิงประดิษฐ, 
ระดับชั้น ม.ต�น (ทีม 3 คน)        
ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญเงนิเงนิเงนิเงนิ  
1. เด็กหญิงณิชยา  แก�นสุวรรณ ม.3/1 
2. เด็กหญิงศรุดา  จินดาผล  ม.3/1 
3. เด็กหญิงอภิญญา  ธนิกมงคลกุล ม.3/1 
     ☺ ขอแสดงความยินดีด�วย ☺    

 
 
 

1)  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร,  
ระดับชั้น ม.ต�น (ทีม 3 คน)         
ผลการแข�งขัน เหรยีญทอเหรยีญทอเหรยีญทอเหรยีญทอง ง ง ง     
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัตวัแทนแข�งขนัระดบัตวัแทนแข�งขนัระดบัตวัแทนแข�งขนัระดบัชาติชาติชาติชาติ)))) 
1. เด็กหญิงกนกกฤษณ,  แก�ววิจิตร ม.2/1 
2. เด็กหญิงปาลิตา  กังแฮ  ม.2/1 
3. เด็กหญิงภคพร  ปริชาตินนท,  ม.2/1 

2)  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร,  
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)         
ผลการแข�งขัน เหรยีญทอเหรยีญทอเหรยีญทอเหรยีญทอง ง ง ง     
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัตวัแทนแข�งขนัระดบัตวัแทนแข�งขนัระดบัตวัแทนแข�งขนัระดบัชาติชาติชาติชาติ)))) 
1. นางสาวพิชญ,สินี  ไหลพรรณงาม ม.5/1 
2. นางสาววิยดา  บุญรัตน,  ม.5/1 
3. นางสาวสุชาดา  เจนกุลประสูตร ม.5/1 

3)  การแข�งขันสร�างสรรค,ผลงานคณิตศาสตร,  
โดยใช�โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.ต�น (ทีม 2 คน) 
ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองแดงแดงแดงแดง        
1. เด็กชายสมาธิ  ผิวเหลือง  ม.3/3 
2. เด็กชายอธิวัฒน,  แดงเอียด ม.3/5 

 
 

4)  การแข�งขันสร�างสรรค,ผลงานคณิตศาสตร, 
โดยใช�โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน) 
ผลการแข�งขัน เหรยีญทอเหรยีญทอเหรยีญทอเหรยีญทอง ง ง ง     
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัชาติตวัแทนแข�งขนัระดบัชาติตวัแทนแข�งขนัระดบัชาติตวัแทนแข�งขนัระดบัชาติ)))) 
1. นายณัฐนันท,  มาสินธุ,  ม.5/1 
2. นายปริญญา  แก�วกุล  ม.5/1 

5)  การแข�งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.ต�น          
ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองแดงแดงแดงแดง    
เด็กชายชัยวัฒน,  เต�งเฉ้ียง   ม.1/1 

6)  การแข�งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.ปลาย 
ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทอง  
นายสรวิชญ,  พรหมนวล  ม.5/1 

7) ซูโดกุ ระดับชั้น ม.ต�น ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญทองทองทองทอง   
เด็กชายพิชเยศ  พัชโรภาส  ม.3/5 

8) ซูโดกุ ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแข�งขัน เหรียญเหรียญเหรียญเหรียญทองทองทองทอง   
นางสาวลลิตา  อภิสรพาณิชย,  ม.4/1 
           ☺ ขอแสดงความยินดีด�วย ☺    
    

 
1)  ละครส้ันชวนหัว (Skit) ระดับชั้น ม.ต�น 

(ทีม 5 คน) ผลการแข�งขัน เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง     
1. เด็กชายณัฐกรณ,  หนูมโน  ม.3/1 
2. เด็กชายณัฐปคัลภ,  จันทร,พงษ, ม.3/6 
3. เด็กชายภานุภัทร  ชัยแก�ว ม.3/4 
4. เด็กชายวาริส  หมันเบ็ญหมัด ม.3/4 
5. เด็กชายสุพศิน  พฤกษเศรษฐ ม.3/6 

2)  ละครส้ันชวนหัว (Skit) ระดับชั้น ม.ปลาย 
(ทีม 5 คน) ผลการแข�งขัน เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง     
1. นางสาวณิชกานต,  ทัพชัยยุทธ ม.4/4 
2. นางสาวนัทธมน  เกล้ียงทอง ม.5/4 
3. นางสาวพิชามญช,  เกียรติธนภูษิต ม.5/5 
4. นางสาวรูปธรรมา  สุขเนียม ม.5/3 
5. นายศุภกฤษณ,  เยาดํา  ม.4/4 

กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร,กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร,กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร,กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร,    

กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศภาษาต�างประเทศภาษาต�างประเทศภาษาต�างประเทศ    

กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตคณิตคณิตคณิตศาสตร,ศาสตร,ศาสตร,ศาสตร,    
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6.  
 
1)  ท�องอาขยานทํานองเสนาะ ระดับชั้น ม.ปลาย  
     ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญเงนิเงนิเงนิเงนิ 
     นางสาวศุภนิดา  เมืองกเสม  ม.5/3 
2)  สุนทรพจน, ระดับชั้น ม.ต�น         

ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทอง  
เด็กหญิงศศินา  ทองขาว   ม.2/3 

3)  สุนทรพจน, ระดับชั้น ม.ปลาย         
ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทอง  
นายคมสัน  ลิมปมาศ   ม.5/1 

4) แต�งบทร�อยกรอง กาพย,ยานี 11  
      ระดับชั้น ม.ต�น (ทีม 2 คน) 
      ผลการแข�งขัน เหรียญเหรียญเหรียญเหรียญทองแดงทองแดงทองแดงทองแดง 

1. เด็กหญิงมัญชรี  เส็นบัตร  ม.3/5 
2. นางสาวอาลดา  ชาตรีวงศ, ม.3/5 

 

     ☺ ขอแสดงความยินดีด�วย ☺ 
 

 
 
 

 

1)  การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.ต�น  
(ทีม 5 คน) ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทอง        
1. เด็กหญิงกิรณา  เภาจ๋ี  ม.3/4 
2. เด็กหญิงชิษณุชา  ชํานาญ  ม.3/2 
3. เด็กหญิงณัฐมน  กิจจาสวัสด์ิ ม.3/4 
4. เด็กหญิงนุสรียา  นุ�ยเด็น  ม.3/4 
5. เด็กหญิงรอวิยานีย,  ฮะนิง ม.3/4 

2)  ภาพยนตร,ส้ัน ระดับชั้น ม.1-ม.6 (ทีม 5 คน) 
ผลการแข�งขัน เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง         
((((ตวัแทนแข�งตวัแทนแข�งตวัแทนแข�งตวัแทนแข�งขนัระดบัชาติขนัระดบัชาติขนัระดบัชาติขนัระดบัชาติ)))) 
1. นายชัยวัฒน,  ดีนนุ�ย  ม.4/6 
2. นางสาวรวินันท,  ตันติวุฒิพงศ, ม.5/2 
3. นายอิรฟาน  ปะดุกา  ม.5/6 
4. นางสาวเบญจวรรณ  เพชรสังข, ม.5/2 
5. นางสาวเสาวลักษณ,  บัวพูล ม.5/3 

 
 

3)  มารยาทไทย ระดับชั้น ม.ต�น (ทีม 2 คน)  
ผลการแข�งขัน เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง     
1. เด็กหญิงพิมพ,ณดา  นิธิกรจิรวัฒน, ม.2/1 
2. เด็กชายภูวฉัตร ขยันดี  ม.2/1 

4)  มารยาทไทย ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแข�งขัน เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง     
1. นางสาวปรียานุช  แซ�พ�าง  ม.5/5  
2. นายเกียรติก�อง ก�องอุทัยทิพย, ม.5/4  
       ☺ ขอแสดงความยินดีด�วย ☺    
    

 

 
 

1)  ตอบปWญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
     ระดับชั้น ม.ต�น (ทีม 2 คน)  

ผลการแข�งขัน เหรยีญเงนิเหรยีญเงนิเหรยีญเงนิเหรยีญเงนิ    
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัชาติตวัแทนแข�งขนัระดบัชาติตวัแทนแข�งขนัระดบัชาติตวัแทนแข�งขนัระดบัชาติ)))) 
1. เด็กชายฟารุต  ตอแลมา  ม.3/3 
2. เด็กหญิงเคียงชนก  ยะโกบ ม.3/3 
        ☺ ขอแสดงความยินดีด�วย ☺    

 

 
 
 
 
 

1)  การแข�งขันรวมศิลปXสร�างสรรค, ระดับชั้น ม.ต�น  
ผลการแข�งขัน เหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญเงนิเงนิเงนิเงนิ 

      เด็กชายอัฟนาน จุลยานนท,  ม.3/5 
2)  การแข�งขันวาดภาพระบายสี  

ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทอง    
นายอนุสิษฐ, ชนะสงคราม  ม.5/3  

3)  การแข�งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค, 
     ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแข�งขัน  เหรยีญเงนิเหรยีญเงนิเหรยีญเงนิเหรยีญเงนิ    
     นางสาวนดา  ยีมัสซา  ม.4/1 
4)  การแข�งขันวาดภาพลายเส�น  

ระดับชั้น ม.ต�น ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทอง    
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัชาติตวัแทนแข�งขนัระดบัชาติตวัแทนแข�งขนัระดบัชาติตวัแทนแข�งขนัระดบัชาติ)))) 
เด็กหญิงปริยวาท  พรหมน้ําดํา ม.3/1 

5) การขับร�องเพลงพระราชนิพนธ, ระดับชั้น ม.ต�น 
ผลการแข�งขัน เหรยีญเงนิเหรยีญเงนิเหรยีญเงนิเหรยีญเงนิ    
เด็กหญิงเจตสุภา ศิริพันธุ,   ม.2/2 
        ☺ ขอแสดงความยินดีด�วย ☺    
    

กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทย    

กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา สังคมศึกษา สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
ศาสนาศาสนาศาสนาศาสนา    และวัฒนธและวัฒนธและวัฒนธและวัฒนธรรมรรมรรมรรม    

กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา    

กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะศิลปะศิลปะศิลปะ    
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1)  การสร�างเกมสร�างสรรค,จากคอมพิวเตอร,   
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)        
ผลการแข�งขัน เหรยีญทองแดงเหรยีญทองแดงเหรยีญทองแดงเหรยีญทองแดง    
1. นางสาวบิลกิสย, เด็นเบ็น  ม.5/2 
2. นางสาวปริชญา บํารุงเสนา ม.5/4 

2)  การสร�าง Webpage ประเภท Text Editor   
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)     
ผลการแข�งขัน เหรียญทองเหรียญทองเหรียญทองเหรียญทอง    
((((ตวัแทนแข�งขนัระดบัชาติตวัแทนแข�งขนัระดบัชาติตวัแทนแข�งขนัระดบัชาติตวัแทนแข�งขนัระดบัชาติ))))    
1. นางสาวถุงเพชร  ทิมเป#ย  ม.5/2 
2. นายธรรมรัตน,  สังขจินดา ม.5/5 

3) การเขียนโปรแกรมด�วยภาษาคอมพิวเตอร,   
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)        
ผลการแข�งขัน เหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองเหรยีญทองแดงแดงแดงแดง        
1. นางสาวภัทราวดี  ชุมดี  ม.5/5 
2. นายไพสิฐ  ศิริพันธุ,  ม.6/2 

4) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร,  
ประเภทซอฟต,แวร,  ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)        
ผลการแข�งขัน เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง เหรยีญทอง     
1. นางสาวทวิสรา  แซ�ล่ิม  ม.6/4 
2. นายธนิสร  กังวานสกล  ม.6/4 
3. นางสาววัลย,ลิกา  กาละวรรณ ม.6/4 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    

จดุเน�นการบรหิารโรงเรยีนจดุเน�นการบรหิารโรงเรยีนจดุเน�นการบรหิารโรงเรยีนจดุเน�นการบรหิารโรงเรยีน    
ของนายสรยุทธ  หนูของนายสรยุทธ  หนูของนายสรยุทธ  หนูของนายสรยุทธ  หนูเกือ้เกือ้เกือ้เกือ้    

ผู�อํานผู�อํานผู�อํานผู�อํานวยการโรงเรยีวยการโรงเรยีวยการโรงเรยีวยการโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลัยนจฬุาภรณราชวทิยาลัยนจฬุาภรณราชวทิยาลัยนจฬุาภรณราชวทิยาลัย    สตลูสตลูสตลูสตลู    

พพพพ....ศศศศ. . . . 2556 2556 2556 2556 ----    2560256025602560    
 

1.พัฒนาระบบการบริหารและจัดการ 
สถานศึกษาทั้ง 5 ด�าน คือ การบริหารวิชาการ    
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล      
การบริหารทั่วไป และการบริหารกิจการนักเรียน 

2.พัฒนาระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
เป"นรายบุคคล 
          3.พัฒนาด�านคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
เป"นรายบุคคล สู�ความเป"นเลิศ 
          4.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางด�าน    
คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี แก�นักเรียน
เป"นรายบุคคลสู�ความเป"นเลิศ ทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
          5.พัฒนาศักยภาพทางด�านวิชาการและแวว
ความสามารถพิเศษ แก�นักเรียนเป"นรายบุคคล สู�
ความเป"นเลิศ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
          6.พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และ
บุคลากรอ่ืนๆในสถานศึกษา สู�มืออาชีพ และได�รับ
การยอมรับทั้งในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ 
          7.สร�างเสริมขวัญกําลังใจแก�นักเรียน และ 
บุคลากรในสถานศึกษาอย�างต�อเนื่อง 
          8.พัฒนาความสัมพันธ,และความร�วมมือ
ระหว�างโรงเรียนกับชุมชน เครือข�ายผู�ปกครอง 
สถาบั นการ ศึกษา  สถาบัน วิ จัยและ โร ง เ รี ยน
วิทยาศาสตร,ชั้นนํา ทั้งในและต�างประเทศ 
         9.พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล�อม และ
ภูมิทัศน,ของโรงเรียน ให�สะอาดเรียบร�อย ร�มรื่นและ
สวยงาม 
         10.สืบสานงานพระราชดําริ  

กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชพีการงานอาชพีการงานอาชพีการงานอาชพี    
และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีและเทคโนโลยีและเทคโนโลยี    

จดัทาํโดยจดัทาํโดยจดัทาํโดยจดัทาํโดย : งานสารสนเทศ 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ต.ฉลุง  อ.เมือง  จ.สตูล  91140 
โทร. 074-725985 โทรสาร 074-725981 
 


