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รรรร .... รรรร .... จจจจ ....ภภภภ .  .  .  .  สตูล  รับการประเ มินสถานศึกษาเ พ่ือรับรางวัลพระราชทาน ป!การศึกษา สตูล  รับการประเ มินสถานศึกษาเ พ่ือรับรางวัลพระราชทาน ป!การศึกษา สตูล  รับการประเ มินสถานศึกษาเ พ่ือรับรางวัลพระราชทาน ป!การศึกษา สตูล  รับการประเ มินสถานศึกษาเ พ่ือรับรางวัลพระราชทาน ป!การศึกษา 2556255625562556                                                                        
ระดับกลุ'มจังหวัด เม่ือวันที่ระดับกลุ'มจังหวัด เม่ือวันที่ระดับกลุ'มจังหวัด เม่ือวันที่ระดับกลุ'มจังหวัด เม่ือวันที่    24 24 24 24 มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม 2557 2557 2557 2557 เวลา เวลา เวลา เวลา 08.30 08.30 08.30 08.30 ----    16.30 16.30 16.30 16.30 นนนน....    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
    

    

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

ป�ที ่ป�ที ่ป�ที ่ป�ที ่9999    ฉบบัที ่ฉบบัที ่ฉบบัที ่ฉบบัที ่2222    ประจําเดอืนประจําเดอืนประจําเดอืนประจําเดอืน กมุภาพันธ� กมุภาพันธ� กมุภาพันธ� กมุภาพันธ� 2557255725572557    
    การประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน    
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นักเรียน มนักเรียน มนักเรียน มนักเรียน ม....1111----6 6 6 6 ฟ3งการบรฟ3งการบรฟ3งการบรฟ3งการบรรยายเรื่อง รยายเรื่อง รยายเรื่อง รยายเรื่อง ““““พ'อหลวงของปวงชนชาวไทยพ'อหลวงของปวงชนชาวไทยพ'อหลวงของปวงชนชาวไทยพ'อหลวงของปวงชนชาวไทย” 15 ” 15 ” 15 ” 15 มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม 2557   2557   2557   2557       

เวลา เวลา เวลา เวลา 09.00 09.00 09.00 09.00 ----16.00 16.00 16.00 16.00 นนนน. . . . ณ ณ ณ ณ หอประชุม รหอประชุม รหอประชุม รหอประชุม ร....รรรร....จจจจ....ภภภภ. . . . สตูล โดยสตูล โดยสตูล โดยสตูล โดย    นายบุญเสริม ฤทธาภิรมย> เป?นวิทยากรนายบุญเสริม ฤทธาภิรมย> เป?นวิทยากรนายบุญเสริม ฤทธาภิรมย> เป?นวิทยากรนายบุญเสริม ฤทธาภิรมย> เป?นวิทยากร    
    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนชั้น ม.5 ร.ร.จ.ภ. สตูล เขAาร'วมกิจกรรมค'ายคณิตศาสตร> ระดับ ม.ปลาย ภาคใตA เม่ือวันที่    
17-19 มกราคม 2557 ณ ภูตAนน้ํารีสอร>ท อ.ละงู จ.สตูล ประกอบดAวย 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนจุฬาภรณ-      
ราชวิทยาลัย สตูล โรงเรียนหาดใหญ'วิทยาลัย โรงเรียนบูรณะรําลึก โรงเรียนพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง โรงเรียน
สตรีทุ'งสง และโรงเรียนสุราษฎร>ธานี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบรรยายการบรรยายการบรรยายการบรรยาย    ““““พ'อหลวงของปวงชนชาวไทยพ'อหลวงของปวงชนชาวไทยพ'อหลวงของปวงชนชาวไทยพ'อหลวงของปวงชนชาวไทย”””” 

ค'ายคณิตศค'ายคณิตศค'ายคณิตศค'ายคณิตศาสตร> มาสตร> มาสตร> มาสตร> ม....ปลาย ภาคใตAปลาย ภาคใตAปลาย ภาคใตAปลาย ภาคใตA    
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นักเรียน ร.ร.จ.ภ.สตูล ไดAรับรางวัล การแข'งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน       

งาน จงาน จงาน จงาน จ....ภภภภ....วิชาการวิชาการวิชาการวิชาการ’56 9 ’56 9 ’56 9 ’56 9 มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม 2557255725572557 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล ระดับ ม.ตAน และ ม.ปลาย จากโรงเรียนใน จากโรงเรียนใน จากโรงเรียนใน จากโรงเรียนใน 8 8 8 8 จังหวัดจังหวัดจังหวัดจังหวัด
ภาคใตA ภาคใตA ภาคใตA ภาคใตA (สตูล ยะลา ป3ตตานี นราธิวาส สงขลา พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช) และประเทศมาเลประเทศมาเลประเทศมาเลประเทศมาเลเซีย เซีย เซีย เซีย     

    
    
 

กากากาการทดสอบความรูAทางวทิยาศาสตร> ระดัรทดสอบความรูAทางวทิยาศาสตร> ระดัรทดสอบความรูAทางวทิยาศาสตร> ระดัรทดสอบความรูAทางวทิยาศาสตร> ระดับบบบมัธยมมัธยมมัธยมมัธยม    
ศกึษาตอนตAนศกึษาตอนตAนศกึษาตอนตAนศกึษาตอนตAน    
เกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทอง  
�นายรวีวัฒน> สําเภานิล  ม.3/2 
�นางสาววิศัลยา  วิไลรัตน>  ม.3/5 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
�นายฟMกกรี ตาเดอิน   ม.3/5 
�เด็กชายอากิล แวมามะ  ม.1/1 
�เด็กหญิงจิราภรณ>  แดงนAอย  ม.3/3 
�เด็กหญิงศิรภัสสร  เล่ียมแกAว  ม.3/3 
�นางสาวนูไรดา  บิสนุม   ม.3/5 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
�เด็กหญิงสิริอาภา  มุสิกพงศ>  ม.3/2 
�เด็กหญิงปMญชาน>  รักษกาฬ  ม.3/3 
�เด็กชายสิรวิชญ>    แกAวช'วย  ม.1/1 
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร> ระดับมัธยมศึกษาประกวดโครงงานวิทยาศาสตร> ระดับมัธยมศึกษาประกวดโครงงานวิทยาศาสตร> ระดับมัธยมศึกษาประกวดโครงงานวิทยาศาสตร> ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตAตอนตAตอนตAตอนตAน สาขาชีวภาพน สาขาชีวภาพน สาขาชีวภาพน สาขาชีวภาพ    
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
�เด็กชายนราธิป  หวันมะรัตน>  ม.3/5 
�เด็กชายพิชเยศ  พัชโรภาส  ม.3/5 
�เด็กชายโยฮัน  ฟMเล'   ม.3/5 
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร> ระดับมัธยมศึกษาประกวดโครงงานวิทยาศาสตร> ระดับมัธยมศึกษาประกวดโครงงานวิทยาศาสตร> ระดับมัธยมศึกษาประกวดโครงงานวิทยาศาสตร> ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตAน สาขากายภาพตอนตAน สาขากายภาพตอนตAน สาขากายภาพตอนตAน สาขากายภาพ    
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
�เด็กหญิงต'วนซุไรยา  ตูแวมะ  ม.3/5 
�เด็กหญิงนัสรี  หัสมา   ม.3/5 
�เด็กหญิงอาลดา ชาตรีวงศ>  ม.3/5 
    
    

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร> ระดับมัธยมศึกษาประกวดโครงงานวิทยาศาสตร> ระดับมัธยมศึกษาประกวดโครงงานวิทยาศาสตร> ระดับมัธยมศึกษาประกวดโครงงานวิทยาศาสตร> ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตAน สาขาวิทยาศาสตร>ประยุกต>ตอนตAน สาขาวิทยาศาสตร>ประยุกต>ตอนตAน สาขาวิทยาศาสตร>ประยุกต>ตอนตAน สาขาวิทยาศาสตร>ประยุกต>    
เกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทอง    
�เด็กหญิงณิชยา  แก'นสุวรรณ  ม.3/1 
�เด็กหญิงศรุดา  จินดาพล  ม.3/1 
�เด็กหญิงอภิญญา  ธนิกมงคลกุล ม.3/1 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
�เด็กหญิงกิรณา  เภาจ๋ี   ม.3/4 
�เด็กหญิงนุสรียา  นุAยเด็น  ม.3/4 
�เด็กหญิงรอวิยานีย>  ฮะนิง  ม.3/4 
ประกวดโครงงานวทิยาศาสตร> ระดบัมัธยมศกึษาตอนประกวดโครงงานวทิยาศาสตร> ระดบัมัธยมศกึษาตอนประกวดโครงงานวทิยาศาสตร> ระดบัมัธยมศกึษาตอนประกวดโครงงานวทิยาศาสตร> ระดบัมัธยมศกึษาตอน
ปลาย สาขาชีวภาพปลาย สาขาชีวภาพปลาย สาขาชีวภาพปลาย สาขาชีวภาพ    
เกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทอง    
�นางสาวนุศรา  คังฆะมะโน  ม.6/4 
�นางสาวสะนีม  แกAวสลํา  ม.6/4 
�นางสาวรตพร  ละมัยสะอาด  ม.6/4 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง   
�นางสาวกนกวรรณ  แกAวมณี  ม.6/4 
�นางสาวป!ย>วรา  ไชยชาติ  ม.6/4 
�นางสาวชลธิชา  เบ็ญฮาหมาด  ม.6/4 
ประกวดโครงงานวทิยาศาสตร> ระดบัมัธยมศกึษาตอนประกวดโครงงานวทิยาศาสตร> ระดบัมัธยมศกึษาตอนประกวดโครงงานวทิยาศาสตร> ระดบัมัธยมศกึษาตอนประกวดโครงงานวทิยาศาสตร> ระดบัมัธยมศกึษาตอน
ปลาย สาขากายภาพปลาย สาขากายภาพปลาย สาขากายภาพปลาย สาขากายภาพ    
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
�นางสาวนภัสสร  ตันสกุล  ม.6/3 
�นางสาวเจณิสตา  เจะเลาะ  ม.6/3 
�นางสาวชมพูนุท  ชูเล่ือน  ม.6/3 
�นายอิลเลียส  คลานุรักษ>  ม.6/4 
�นายปรวีย>  ฮ'องสาย   ม.6/4 
�นายภานุวัฒน>  แสงจันทร>  ม.6/4 

รางวัลการแข'งขนัทักษะทางวิชาการ งาน จรางวัลการแข'งขนัทักษะทางวิชาการ งาน จรางวัลการแข'งขนัทักษะทางวิชาการ งาน จรางวัลการแข'งขนัทักษะทางวิชาการ งาน จ....ภภภภ....วิชาการวิชาการวิชาการวิชาการ’56’56’56’56    

กลุ'มสาระการเรียนรูAวิทยาศาสตร>กลุ'มสาระการเรียนรูAวิทยาศาสตร>กลุ'มสาระการเรียนรูAวิทยาศาสตร>กลุ'มสาระการเรียนรูAวิทยาศาสตร>    
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เกียรติบัตรเหรียญทองแดง   
�นายธาวิน  สังข>ศิริ   ม.6/3 
�นายสุวิจักษ>  ชยโสภัฏฐ>  ม.6/3 
�นางสาวป3ญชนิตต>  เอ่ียวสกุล  ม.6/3 
�นายศิรสิทธ์ิ  เหล'าเพชรสกุลชัย  ม.6/4 
�นายบัญญวัต  จางอิสระกุล  ม.6/4 
�นายเดชาธร  จิตต>ดี   ม.6/4 
�นายภัคธร  เพียรเดชา   ม.5/2 
�นายป3ฐวิกรณ>  กุลโมรานนท>  ม.5/2 
�นายกันตพล  มานิช   ม.5/2 
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร> ระดับมัธยมศึกษาประกวดโครงงานวิทยาศาสตร> ระดับมัธยมศึกษาประกวดโครงงานวิทยาศาสตร> ระดับมัธยมศึกษาประกวดโครงงานวิทยาศาสตร> ระดับมัธยมศึกษา        
ตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร>ประยุกต>ตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร>ประยุกต>ตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร>ประยุกต>ตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร>ประยุกต>    
เกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทอง    
�นายสุไลมาน ดือราแม   ม.5/3 
�นางสาวพรอรุณ  แซ'อUอง  ม.5/3 
�นางสาวโรสิตา  ดารีเยVาะ  ม.5/3 
�นางสาวอารีเซีย  บวรวัฒนพงศ>  ม.5/6 
�นางสาวฐิติรัตน> ศิริรัตน>  ม.5/6 
�นางสาวสุธิมา  สุวรรณกิจ  ม.5/6 
การแข'งขัการแข'งขัการแข'งขัการแข'งขันเครื่องบินพลังยาง นเครื่องบินพลังยาง นเครื่องบินพลังยาง นเครื่องบินพลังยาง ((((บินนานบินนานบินนานบินนาน) ) ) ) ระดับระดับระดับระดับ
มัธยมศึกษาตอนตAนมัธยมศึกษาตอนตAนมัธยมศึกษาตอนตAนมัธยมศึกษาตอนตAน    
เกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทอง    
�เด็กชายกันตพงศ> ศรีบุตรตา  ม.3/1 
�เด็กชายคีตะรวี ไชยโยธา  ม.3/6 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
�เด็กชายธนิสร>พงศ> หลีเส็น  ม.2/4 
�เด็กชายพงศภร ถึงมุสิก  ม.2/4 
�เด็กชายปกธรรม ใจสมุทร  ม.1/4 
�เด็กชายนิพพิชฌน> คงพรหม  ม.1/4 
�เด็กชายชยานันต>  สุดรักษ>  ม.2/4 
�เด็กชายศิรวิชญ>  แวอาลี  ม.2/4 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
�เด็กชายมุซิน มาลินี   ม.1/3 
�เด็กชายมุฮ>มีน มูเก็ม   ม.1/3 
    
    

ทดสอบความรูAทางฟMสิกส>    ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรูAทางฟMสิกส>    ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรูAทางฟMสิกส>    ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรูAทางฟMสิกส>    ระดับมัธยมศึกษา                    
ตอนปลายตอนปลายตอนปลายตอนปลาย    
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
�นายอิลเลียส คลานุรักษ>  ม.6/4    
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง   
�นายณัฐนันท> สุขปXาน   ม.4/1 
ทดสอบความรูAทางเคมี   ระดับมัธยมศึกษาตอนทดสอบความรูAทางเคมี   ระดับมัธยมศึกษาตอนทดสอบความรูAทางเคมี   ระดับมัธยมศึกษาตอนทดสอบความรูAทางเคมี   ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายปลายปลายปลาย    
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
�นายธนาตย> สํานักพงศ>   ม.5/2 
�นายศุภกร วงศ>วัฒนากูล  ม.5/4 
�นางสาวศศินา แซะลํามา  ม.5/4 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง   
�นายณรงค>เดช บัวแกAว   ม.4/6 
�นางสาวธันยชนก ทองขาวเผือก  ม.5/4 
ทดสอบความรูAทางชีววิทยา   ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรูAทางชีววิทยา   ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรูAทางชีววิทยา   ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรูAทางชีววิทยา   ระดับมัธยมศึกษา        
ตอนปลายตอนปลายตอนปลายตอนปลาย    
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
�นางสาวชนากานต> สงวนศักด์ิ  ม.5/2 
 
 
ทดสอบความรูAทางคณิตศาสตร>  ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรูAทางคณิตศาสตร>  ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรูAทางคณิตศาสตร>  ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรูAทางคณิตศาสตร>  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตAนตอนตAนตอนตAนตอนตAน    
เกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทอง  
�เด็กหญิงภัทรสุดา  ทองจับ  ม.3/5 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
�เด็กชายพัชรกฤษฏ์ิ  กุณฑล  ม.2/1 
�เด็กหญิงกุลวรรณ  หิรัญชุฬหะ  ม.3/5 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
�เด็กชายจิรสิทธ์ิ  บูรณถาวรสม  ม.3/5 
�เด็กชายพิชเยศ  พัชโรภาส  ม.3/5 
�เด็กหญิงสุภัสสรา  พิกําพล  ม.3/5 
�เด็กชายอธิวัฒน>  แดงเอียด  ม.3/5 
�เด็กหญิงภาสินี  คงปราบ  ม.3/5 
คิดเลขเร็ว  ระดับมัธยมศึกษาตอนตAนคิดเลขเร็ว  ระดับมัธยมศึกษาตอนตAนคิดเลขเร็ว  ระดับมัธยมศึกษาตอนตAนคิดเลขเร็ว  ระดับมัธยมศึกษาตอนตAน    
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
�เด็กชายอธิคม  ยงสุวรรณกุล  ม.1/1 

กลุ'มสาระการเรียนรูAกลุ'มสาระการเรียนรูAกลุ'มสาระการเรียนรูAกลุ'มสาระการเรียนรูAคณิตศาสตร>คณิตศาสตร>คณิตศาสตร>คณิตศาสตร>    
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�เด็กชายชัยวัฒน>  เตAงเฉ้ียง  ม.1/1 
�เด็กชายอรรถพล  ชูมาปาน  ม.3/3 
�เด็กชายกานต>  มากทรัพย>สิน  ม.3/3 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
�เด็กชายกานตพงศ>  คุปตาสา  ม.1/4 
�เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เพชรแกAว  ม.3/3 
�เด็กหญิงนุสรียา  ชอบงาม  ม.1/3 
�เด็กชายฟารุต  ตอแลมา  ม.3/3 
�เด็กหญิงยัสมิน  ตาพา   ม.2/3 
 
 
ทดสอบความรูAทางภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรูAทางภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรูAทางภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรูAทางภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตAนตอนตAนตอนตAนตอนตAน    
เกียรติบัตรเหรียญทอง เกียรติบัตรเหรียญทอง เกียรติบัตรเหรียญทอง เกียรติบัตรเหรียญทอง     
�เด็กชายพงศกร  เยาวพันธุ>กุล  ม.3/2 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
�เด็กชายภราดร  สานิง   ม.3/4 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
�เด็กชายธณพัสร>  ชูนาคา  ม.1/3 
    
    
ทดสอบความรูAทางภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรูAทางภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรูAทางภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรูAทางภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตAนตอนตAนตอนตAนตอนตAน    
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
�เด็กหญิงภารดี จันทร>เพชร  ม.3/1 
�เด็กหญิงอวัสดา บัวเนียม  ม.3/3 
�เด็กหญิงนAองนภัส เพชรทองขาว ม.2/5 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
�เด็กชายรัชชกันต> บริรักษ>กิจดํารง ม.2/1 
    
    
    
ทดสอบความรูAทางสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรูAทางสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรูAทางสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรูAทางสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตAนตอนตAนตอนตAนตอนตAน    
เกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทอง  
�เด็กหญิงพิมพ>ชนก ผิวเหลือง  ม.2/1 
 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
�เด็กหญิงปาลิตา กังแฮ   ม.2/1 
�เด็กชายเฉลิมชัย จันทร>ดอน  ม.3/4 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
�เด็กชายสุภนต>ธี ลําพรหมแกAว  ม.3/4 
�เด็กหญิงหทัยภัทร ทุ'งปรือ  ม.2/1 
 
 
ทดสอบความรูAทางสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรูAทางสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรูAทางสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรูAทางสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตAนตอนตAนตอนตAนตอนตAน    
เกียรติบัตรเหรียญทอง เกียรติบัตรเหรียญทอง เกียรติบัตรเหรียญทอง เกียรติบัตรเหรียญทอง     
�เด็กชายปริญญา  เย็นจิต  ม.2/4 
�เด็กหญิงนิชดา  ร'วมสุข  ม.2/2 
เกียรติบัตรเหรียญเงินเกียรติบัตรเหรียญเงินเกียรติบัตรเหรียญเงินเกียรติบัตรเหรียญเงิน    
�เด็กหญิงวริศรา  รัตนมูสิก  ม.2/2 
�เด็กหญิงพิชยา  ม่ันศรีจันทร>  ม.2/2 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
�เด็กชายพศวัต  ทองกาวแกAว  ม.2/4 
�เด็กหญิงญาณิศา  ขุนละออง  ม.2/2 
�เด็กหญิงเอมีลีน'า  แมละมัย  ม.2/2 
 
 
วาวาวาวาดภาพดAวยสีโปสเตอร> ระดับมัธยมศึกษาตอนตAนดภาพดAวยสีโปสเตอร> ระดับมัธยมศึกษาตอนตAนดภาพดAวยสีโปสเตอร> ระดับมัธยมศึกษาตอนตAนดภาพดAวยสีโปสเตอร> ระดับมัธยมศึกษาตอนตAน    
เกียรติบัตรเหรียญทอง เกียรติบัตรเหรียญทอง เกียรติบัตรเหรียญทอง เกียรติบัตรเหรียญทอง     
�เด็กหญิงศลิดา ชูพงศ>   ม.2/3 
�เด็กชายอัฟนาน จุลยานนท>  ม.3/5 
�เด็กชายศิวกร แสงคงทอง  ม.3/3 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
�เด็กชายพงศกร แกAวมณี  ม.3/2 
�เด็กหญิงทิพรดา วิชัยดิษฐ>  ม.3/1 
�เด็กหญิงปริยวาท พรหมน้ําดํา  ม.3/1 
ขับรAองเพลงไทยลูกทุ'ง  ระดับมัธยมศึกษาตอนตAนขับรAองเพลงไทยลูกทุ'ง  ระดับมัธยมศึกษาตอนตAนขับรAองเพลงไทยลูกทุ'ง  ระดับมัธยมศึกษาตอนตAนขับรAองเพลงไทยลูกทุ'ง  ระดับมัธยมศึกษาตอนตAน    
เกียรติบัตรชมเชยเกียรติบัตรชมเชยเกียรติบัตรชมเชยเกียรติบัตรชมเชย    
�เด็กหญิงปาริฉัตร ชูนวล  ม.3/1 
 
 
 

กลุ'มสาระการเรียนรูAกลุ'มสาระการเรียนรูAกลุ'มสาระการเรียนรูAกลุ'มสาระการเรียนรูAสังคมศึกษา ศาสนา    สังคมศึกษา ศาสนา    สังคมศึกษา ศาสนา    สังคมศึกษา ศาสนา    
และวัฒนธรรมและวัฒนธรรมและวัฒนธรรมและวัฒนธรรม    

กลุ'มสาระการเรียนรูAกลุ'มสาระการเรียนรูAกลุ'มสาระการเรียนรูAกลุ'มสาระการเรียนรูAสุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา    

กลุ'มสาระการเรียนรูAกลุ'มสาระการเรียนรูAกลุ'มสาระการเรียนรูAกลุ'มสาระการเรียนรูAศิลปะศิลปะศิลปะศิลปะ    

กลุ'มสาระการเรียนรูAกลุ'มสาระการเรียนรูAกลุ'มสาระการเรียนรูAกลุ'มสาระการเรียนรูAภาษาต'างประเทศภาษาต'างประเทศภาษาต'างประเทศภาษาต'างประเทศ    

กลุ'มสาระการเรียนรูAกลุ'มสาระการเรียนรูAกลุ'มสาระการเรียนรูAกลุ'มสาระการเรียนรูAภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทย    
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การสรAาง การสรAาง การสรAาง การสรAาง Web Page Web Page Web Page Web Page ดAวย ดAวย ดAวย ดAวย Web Web Web Web Editor Editor Editor Editor ระดับระดับระดับระดับ
มัธยมศึกษาตอนตAนมัธยมศึกษาตอนตAนมัธยมศึกษาตอนตAนมัธยมศึกษาตอนตAน    
เกียรติบัตรเหรียญทอง เกียรติบัตรเหรียญทอง เกียรติบัตรเหรียญทอง เกียรติบัตรเหรียญทอง     
�เด็กชายณัฐภัทร สุวรรณธาดา  ม.3/2 
�เด็กชายสารัช ศรีสุวรรณ>  ม.3/1 
�เด็กหญิงกุลธิดา ม่ันคง   ม.3/2 
�เด็กหญิงเปมิกา ชายแกAว  ม.3/2 
เกียรติบัตรเหรียญเงินเกียรติบัตรเหรียญเงินเกียรติบัตรเหรียญเงินเกียรติบัตรเหรียญเงิน    
�เด็กชายธีรศักด> เผือกผ'อง  ม.1/4 
�เด็กชายภาสวิชญ> ประสิทธ์ิวิเศษ ม.1/4 
�เด็กชายธนภัทร สัมพันธรัตน>  ม.2/1 
�เด็กชายภูวฉัตร ขยันดี   ม.2/1 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร>การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร>การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร>การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร>            ระดับมัธยมศึกษาระดับมัธยมศึกษาระดับมัธยมศึกษาระดับมัธยมศึกษา    
เกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทอง  
�นายเปศล ปฏิมินทร>   ม.5/6 
�นางสาวภัทราวดี ชุมดี   ม.5/5 
�นางสาวปริชญา บํารุงเสนา  ม.5/4 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดงเกียรติบัตรเหรียญทองแดงเกียรติบัตรเหรียญทองแดงเกียรติบัตรเหรียญทองแดง    
�นายรัฐชนนท> นิธิกรจิรวัฒน>  ม.5/6 
    
    
Mathematics Competition  Grade 7Mathematics Competition  Grade 7Mathematics Competition  Grade 7Mathematics Competition  Grade 7----9999    
เกียรติบัตรเหรียญทอง เกียรติบัตรเหรียญทอง เกียรติบัตรเหรียญทอง เกียรติบัตรเหรียญทอง     
�เด็กชายศุภวิชญ>  สุภาพ  ม.1/5 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
�เด็กชายอภิสิทธ์ิ  วงศ>ชวลิต  ม.3/5 
�เด็กชายศีลวัต  หม่ืนสุวรรณ  ม.3/3 
�เด็กหญิงมัญชรี  เส็นบัตร  ม.3/5 
�เด็กชายนาท  ครูอAน   ม.3/6 
�เด็กหญิงกนิษฐ>ญาดา  หนูแกAว  ม.3/5 
�เด็กหญิงชนันนัทธ>  บุญช'วย  ม.2/5 
�เด็กหญิงสุทธิดา  ชูเล่ือน  ม.3/6 
    
    

Mathematics Competition Grade 10Mathematics Competition Grade 10Mathematics Competition Grade 10Mathematics Competition Grade 10----12121212    
เกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทอง  
�นายเมธัส  รุ'งวิชานิวัฒน>  ม.5/1 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
�นางสาวอรกัญญา  เหล็มปาน  ม.6/3 
�นางสาวมาฮาเราะ  พิมพ>ประพันธ> ม.6/3 
�นายชัยวัฒน>  รุจิรเสรีสกุล 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
�นางสาวกัญญ>วรา  เจริญทรัพย>  ม.6/3 
�นางสาวนภัสสร  ตันสกุล  ม.6/3 
�นายกฤตภาส  สุวรรณมณี  ม.5/1 
Science Competition Grade 7Science Competition Grade 7Science Competition Grade 7Science Competition Grade 7----9999    
เกียรติบัตรเหรียญทองแดงเกียรติบัตรเหรียญทองแดงเกียรติบัตรเหรียญทองแดงเกียรติบัตรเหรียญทองแดง    
�เด็กชายวาริษ  เหมาะทอง  ม.1/5 
�เด็กชายชยุต  เลิศเมธากุล  ม.1/5 
�เด็กชายอนัส  ฮาเล็ง   ม.2/5 
�เด็กหญิงวันเพ็ญ  วิพุฑฒิกุลวาทย> ม.2/5 
�เด็กหญิงรุ'งอรุณ  สุระเสน  ม.1/5 
Science Competition Grade 10Science Competition Grade 10Science Competition Grade 10Science Competition Grade 10----12121212    
เกียรติบัตรเหรียญเงินเกียรติบัตรเหรียญเงินเกียรติบัตรเหรียญเงินเกียรติบัตรเหรียญเงิน    
�นางสาวชิดชนก ชินไชยชนะ  ม.4/5 
�นางสาวณัฐธิดา เทพสง  ม.4/5 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดงเกียรติบัตรเหรียญทองแดงเกียรติบัตรเหรียญทองแดงเกียรติบัตรเหรียญทองแดง    
�นางสาวอารยา ตําบัน   ม.5/6 
�นางสาววิลาสินี ทองธรรมชาติ  ม.4/2 
�นางสาวอาภาวดี เขียวเข็ม  ม.4/4 
�นายสิงหา ช'างศิริวัฒนา  ม.5/6 
�นางสาววสนันท> ทองนอก  ม.4/5 
English Proficiency Competition Grade English Proficiency Competition Grade English Proficiency Competition Grade English Proficiency Competition Grade 
7777----9999    
เกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทอง  
�เด็กชายพงศกร  เยาวพันธุ>กุล  ม.3/2 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
�เด็กชายณัฐปคัลภ>  จันทร>พงษ>  ม.3/6 
�เด็กหญิงธนัชญา  ต้ังก'อสกุล  ม.3/6 
�เด็กหญิงปรมน  อุโหยบ  ม.1/5 
�เด็กหญิงปMยะพร  ดAวงช'วย  ม.1/5 

กลุ'มสาระการเรียนรูAกลุ'มสาระการเรียนรูAกลุ'มสาระการเรียนรูAกลุ'มสาระการเรียนรูAการงานอาชพีการงานอาชพีการงานอาชพีการงานอาชพี
และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีและเทคโนโลยีและเทคโนโลยี    

International CompetitionInternational CompetitionInternational CompetitionInternational Competition    
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�เด็กหญิงวิรัญญา  สายันต>  ม.3/6 
�เด็กหญิงศษณา  มนัสศุภมงคล  ม.2/5 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
�เด็กชายเพชรภูมิ  กสุรพ  ม.2/5 
�เด็กหญิงกุลธิดา  สืบสุขม่ันสกุล  ม.1/5 
�เด็กหญิงนัฐชา  แหล'ทองคํา  ม.2/5 
�เด็กหญิงบุณฑริกา  ชุมแกAว  ม.1/5 
�เด็กหญิงกัญชรส  จันทร>สุข  ม.1/5 
�เด็กหญิงตันหยง  เจVะสาเรVะ  ม.2/5 
�เด็กหญิงนAองนภัส  เพชรทองขาว ม.2/5 
�เด็กหญิงนัทธมน  ช'วยเพ็ชร  ม.3/6 
�เด็กหญิงเบญญาภา  จิตรานนท>  ม.2/5 
�เด็กชายธณพัสร>  ชูนาคา  ม.1/3 
Speech Competition Grade 7Speech Competition Grade 7Speech Competition Grade 7Speech Competition Grade 7----9999    
เกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทอง  
�เด็กหญิงนัจมา  กูโน   ม.2/5 
�เด็กหญิงนัทซี  สุขมาศ   ม.2/5 
�เด็กหญิงบัวบูชา  เต็มแกAว  ม.3/6 
�เด็กชายอับดุลฮากีม  อูโดะ  ม.2/5 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
�เด็กหญิงคัคนา  ดAวงอินทร>  ม.1/5 
�เด็กชายวัฟรี  กาเจ   ม.1/5 
�เด็กหญิงอามีน'า  บาเส็ม  ม.3/6 
�เด็กหญิงรวิสรา  นราสฤษฎ>กุล  ม.1/5 
�เด็กหญิงจิรภิญญา  มณีจันทร>  ม.3/6 
�เด็กหญิงมัศนียา  คมเด็น  ม.3/6 
Speech Competition Grade 10Speech Competition Grade 10Speech Competition Grade 10Speech Competition Grade 10----12121212    
เกียรติบัตรเหรียญเงินเกียรติบัตรเหรียญเงินเกียรติบัตรเหรียญเงินเกียรติบัตรเหรียญเงิน    
�นางสาววาซินี  ใจสมุทร  ม.4/3 
ASEAN Quiz Competition Grade 10ASEAN Quiz Competition Grade 10ASEAN Quiz Competition Grade 10ASEAN Quiz Competition Grade 10----12121212    
เกียรติบัตรเหรียญเงินเกียรติบัตรเหรียญเงินเกียรติบัตรเหรียญเงินเกียรติบัตรเหรียญเงิน    
�นางสาวหทัยรัตน>  รัตนพิทักษ>พงศ> ม.5/4 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดงเกียรติบัตรเหรียญทองแดงเกียรติบัตรเหรียญทองแดงเกียรติบัตรเหรียญทองแดง    
�นางสาวลิลล่ี  สําสู   ม.5/4 
�นางสาวภาวินี  นฤนาทม่ิง  ม.5/5 
�นางสาวชุติมา  ดาระมาน  ม.5/5 
�นางสาวภัทรพร  แกAวพิมพ>  ม.5/4 

English ProEnglish ProEnglish ProEnglish Proficiency Competition Grade ficiency Competition Grade ficiency Competition Grade ficiency Competition Grade 
10101010----12121212    
เกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทอง  
�นางสาวฟองชล  แซ'เล'า  ม.4/1 
เกียรติบัตรเหรียญเงินเกียรติบัตรเหรียญเงินเกียรติบัตรเหรียญเงินเกียรติบัตรเหรียญเงิน    
�นางสาววิยดา  บุญรัตน>  ม.5/1 
�นางสาวพิชญ>สินี  ไหลพรรณงาม ม.5/1 
�นายเสฎฐวุฒิ  เหล'าที   ม.5/6 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดงเกียรติบัตรเหรียญทองแดงเกียรติบัตรเหรียญทองแดงเกียรติบัตรเหรียญทองแดง    
�นางสาวปMยนุช  สุขจุล   ม.5/1 
�นางสาวกุนดาลินี  อินทรปรีชา  ม.5/5 
�นายโอฬาร  สินสุขศรีวิไล  ม.5/1 
Poster Color Drawing Competition Poster Color Drawing Competition Poster Color Drawing Competition Poster Color Drawing Competition 
Grade Grade Grade Grade 7777----9999    
เกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทอง  
�เด็กหญิงศลิดา ชูพงศ>   ม.2/3 
�เด็กชายอัฟนาน จุลยานนท>  ม.3/5 
�เด็กชายศิวกร แสงคงทอง  ม.3/3 
เกียรติบัตรเหรียญเงินเกียรติบัตรเหรียญเงินเกียรติบัตรเหรียญเงินเกียรติบัตรเหรียญเงิน    
�เด็กหญิงนันท>มนัส  ทัพมงคล  ม.1/5 
�เด็กหญิงรัยม่ี  ยากะจิ   ม.2/5 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดงเกียรติบัตรเหรียญทองแดงเกียรติบัตรเหรียญทองแดงเกียรติบัตรเหรียญทองแดง    
�เด็กชายพงศกร แกAวมณี  ม.3/2 
�เด็กหญิงกันตยา มีกวAาน  ม.1/2 
�เด็กหญิงทิพรดา วิชัยดิษฐ>  ม.3/1 
�เด็กหญิงปริยวาท พรหมน้ําดํา  ม.3/1 
�เด็กชายจารุพงษ>  ทองใหญ'  ม.1/5 
�เด็กชายพีรพัฒน>  รักแป}น  ม.1/5 
�เด็กหญิงสิรินพร  เนคะมัชชะ  ม.1/5 
Poster Color Drawing Competition Poster Color Drawing Competition Poster Color Drawing Competition Poster Color Drawing Competition 
Grade 10Grade 10Grade 10Grade 10----12121212    
เกียรติบัตรเหรียญเงินเกียรติบัตรเหรียญเงินเกียรติบัตรเหรียญเงินเกียรติบัตรเหรียญเงิน    
�นางสาวรตพร ละมัยสะอาด  ม.6/4 
�นางสาววิสัชนา ทิพย>สมบัติ  ม.6/3 
 
 
 




