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นายชัยวุฒิ  นาคสง่า  ม.5/4 ได้รับการพิจารณา    

คั ด เ ลื อ ก เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร แ ลก เ ป ล่ี ย น เ ย า ว ช น              
ด้านวิทยาศาสตร์ (SAKURA  Exchange in Science)  
ระหว่างวันที่ 2-9 สิงหาคม 2557 ณ ประเทศญ่ีปุ่น 

 

       
 
 
 

                         
 
      

ปทีี ่9 ฉบบัที ่9 ประจ าเดอืน กนัยายน 2557 
 
 
 

ร่วมงาน Cultural  Festival  ณ โรงเรยีนวทิยาศาสตร ์Furukawa ประเทศญ่ีปุน่ 

โครงการแลกเปลีย่นเยาวชนด้านวทิยาศาสตร ์ณ ประเทศญ่ีปุ่น 

         นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว รอง ผอ. ร.ร.จ.ภ.สตูล 
นายเชิดศักด์ิ  หยีหรีม ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ร.ร.จ.ภ.สตูล 
นางมลิวัลย์   ปาณะศรี  ครู ผู้สอนวิชาเคมี ร.ร.จ.ภ.สตูล        
พานักเรียน ร.ร.จ.ภ.สตูล 6 คน ร่วมงาน Cultural Festival  
เมื่อวันที่  26 สิงหาคม - 2 กันยายน 2557 ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ Furukawa ประเทศญ่ีปุ่น 

1. นายเมธสั  รุง่วชิานวิฒัน ์   ม.6/1 
2. นายโอฬาร  สินสขุศรวีไิล   ม.6/1 
3. นางสาวพชิชาภา ตรียงค์   ม.6/1 
4. นางสาวบุษยา  อาษาวมิลกจิ   ม.6/2 
5. นางสาวนดา  ยมีสัซา    ม.5/1 
6. นายศุภกร  ชวนวฒันา    ม.5/3 
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เ ด็กหญิงศษณา  มนัสศุภมงคล  ม.3/5 
(Education  Hub) ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 9-12 สิงหาคม 
2557  ณ รัฐปีนัง  ประเทศมาเลเซีย 

 
 
 

                             
                              

      นักเรียน ร.ร.จ.ภ.สตูล 3 คน ควา้รางวัล ชนะเลิศ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ รุ่นอายุไม่เกิน15 ปี กลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
STEM Education ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 
สิงหาคม 2557 ณ ร.ร.จ.ภ.นครศรีธรรมราช 

1. เด็กชายภทรกร  นิจจรัลกุล    ม.1/1 
2. เด็กชายพีรวิชญ์  นววิภาพันธ์    ม.2/4 
3. เด็กชายนบิลอาลี  ปะดุกา    ม.3/2      

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 

คณะแพทยศาสตร์และสุขภาพ                                                      28    คน 
คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์    24 คน 
คณะวทิยาศาสตร ์       19 คน 
คณะอืน่ๆ        39 คน 

สรปุผลการศึกษาต่อสถาบันอดุมศึกษา 
ของนักเรยีน ชัน้ ม.6 ปกีารศึกษา 2556 

โครงการค่ายภาษาองักฤษ ณ ประเทศมาเลเซยี 

ชนะเลศิหุ่นยนต์อตัโนมติั กลุม่โรงเรยีนวทิยาศาสตรภ์มูภิาค 

จ านวนนกัเรยีนโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู แยกตามจงัหวดั 
ขอ้มลู ณ วนัที ่10 มถินุายน 2557 

1. สตลู  52%  4. สงขลา    5.91% 

2. ยะลา  18.23% 5. ปตัตาน ี    5.52% 

 3. นราธวิาส  13.60% 6. อืน่ๆ     4.24% 

ขอ้มลูนกัเรยีนโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู 
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18-20 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตพัทลุง 
 ชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับ ม.ปลาย ณ มอ.หาดใหญ่ 

(เป็นตัวแทนนักเรียนภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ) 
1. นายกรรปกรณ์  เอ้ียวเล็ก  ม.5/2 
2. นายฐิติทัศน์  เดชเดชะ  ม.5/2 
3. นายภัทรพล  ขจรศรีพิทักษ์  ม.5/4 

 ชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์  สาขานวัตกรรมทางการเกษตร ระดับ ม.ปลาย ณ มอ.หาดใหญ่ 
1. นายสุไลมาน  ดือราแม  ม.6/3 
2. นางสาวพรอรุณ  แซ่อ๋อง  ม.6/3 
3. นางสาวโรสิตา  ดารีเย๊าะ  ม.6/3 

 รางวัลชมเชย โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ สาขานวัตกรรมทางการเกษตร ระดับ  
ม.ปลาย ณ มอ.หาดใหญ่ 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ศิริรัตน์  ม.6/6 
2. นางสาวสุธิมา  สุวรรณกิจ  ม.6/6 
3. นางสาวอารีเซีย  บวรวัฒนพงศ์ ม.6/6 

 รางวัลชมเชย  โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาการเกษตร ระดับ ม.ปลาย ณ มอ.หาดใหญ่ 
1. นายภัคธร  เพียรเดชา  ม.6/2 
2. นายกันตพล  มานิช   ม.6/2 
3. นายปัฐวิกรณ์  กุลโมรานนท์  ม.6/2 

 รองชนะเลิศอันดับ 2 การพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ณ ม.ทักษิณ พัทลุง 
    เด็กหญิงกันตยา  มีกว้าน  ม.2/2 
 
 

18-22 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา 

 ชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ ม.ต้น ณ มอ.หาดใหญ่ 
    เด็กหญิงศลิดา  ชูพงศ ์  ม.3/3 

 รองชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ ม.ต้น ณ มอ.หาดใหญ่ 
    เด็กหญิงณัฏฐพิชา  อ่อนคง  ม.3/4 

 ชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ ม.ปลาย ณ มอ.หาดใหญ่ 
    นางสาวรวินันท์  ตันติวุฒิพงศ์  ม.6/2 

 ชนะเลิศ การแข่งขันสาขาการประยุกต์ใช้ MS Office 2013 ณ ม.ทักษิณ สงขลา 
    นายเสฏฐวุฒิ  เหล่าที    ม.6/6 

 รองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันสาขาการประยุกต์ใช้ MS Office 2013 ณ ม.ทักษิณ สงขลา 
    นายจิราวัฒน์  นัยกองศิริ     ม.6/6 

รางวลัการแขง่ขนัทกัษะวทิยาศาสตร ์ระดบัภาคใต ้ประจ าป ี2557 
 

รางวลัการแขง่ขนัทกัษะคอมพวิเตอร ์ระดบัภาคใต ้ประจ าป ี2557 
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18 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
 ชนะเลิศ  การแข่งขันการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP ระดับ ม.ปลาย 

1. นายภัคธร  เพยีรเดชา  ม.6/2 
2. นายอธวิฒัน ์ แดงเอียด  ม.4/1 

 รองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขันการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP ระดับ  
ม.ปลาย 
1. นายปริญญา แก้วกุล   ม.6/1 
2. นายณัฐนันท์ มาสินธุ์   ม.6/1 
 
 
 

27 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
 รองชนะเลิศ  อันดับ 1 การแข่งขันพูดในที่ชุมชน  ระดับ ม.ปลาย 

    นางสาวณัฐชาญ์  สุภาพ  ม.4/3 
 รองชนะเลิศ  อันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  ระดับ ม.ต้น (ทีม 2 คน) 

1. เด็กหญิงศลิดา  ชูพงศ์  ม.3/3 
2. เด็กหญิงญามีรา  บิลหมาด  ม.3/3 

 รองชนะเลิศ  อันดับ 3 การแข่งขันสะกดค าศัพท์  ระดับ ม.ปลาย (ทีม 2 คน) 
1. นายภัคธร  เพียรเดชา  ม.6/2 
2. นางสาวกนกพิชญ์  เจ๊ะมะ  ม.6/4 

 
 
 

14 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
 รองชนะเลิศ  อันดับ 2 การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 

    เด็กหญิงกันตยา    มีกว้าน  ม.2/2 
 
 
 
 
 
 

 

รางวลัการแขง่ขนัทกัษะคณติศาสตร ์ ระดบัภาคใต ้ ประจ าป ี2557 
 

รางวลัการแขง่ขนัทกัษะภาษาองักฤษ ระดบัภาคใต ้ ประจ าป ี2557 
 

รางวลัการแขง่ขนัทกัษะภาษาไทย  ระดบัภาคใต ้ ประจ าป ี2557 
 


