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ดรดรดรดร....    ธงชัย  ชิวปรีชา  ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนธงชัย  ชิวปรีชา  ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนธงชัย  ชิวปรีชา  ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนธงชัย  ชิวปรีชา  ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยให"เป#นโรงเรียนวิทยาศาสตร'ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัยให"เป#นโรงเรียนวิทยาศาสตร'ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัยให"เป#นโรงเรียนวิทยาศาสตร'ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัยให"เป#นโรงเรียนวิทยาศาสตร'ภูมิภาค     
ให"เกียรติเป#นประธานในพิธีเป)ดงาน SSSSCIENCE FAIR 2014CIENCE FAIR 2014CIENCE FAIR 2014CIENCE FAIR 2014 
และเย่ียมชมโครงงานนักเรียน ชั้น ม.5 สาขาวิชาฟ)สิกส' เคมี 
ชีววิทยา คณิตศาสตร' และคอมพิวเตอร' เม่ือวันที่ 7 ม.ค. 2558 
เวลา 08.30 - 12.00 น.   

 
 
 
นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล นําเสนอ

โครงงานวิทยาศาสตร'โดยใช"ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
นักเรียนโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร'วิทยาศาสตร'วิทยาศาสตร'วิทยาศาสตร'สุลตDานสุลตDานสุลตDานสุลตDาน    มูฮัมหมัด จีวDามูฮัมหมัด จีวDามูฮัมหมัด จีวDามูฮัมหมัด จีวDา 

ประเทศมาเลเซีย นําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร' โดยใช"
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร'วิทยาศาสตร'วิทยาศาสตร'วิทยาศาสตร'ฟูรูกาวDา ประเทศญี่ปุHนฟูรูกาวDา ประเทศญี่ปุHนฟูรูกาวDา ประเทศญี่ปุHนฟูรูกาวDา ประเทศญี่ปุHน 
นําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร'โดยใช"ภาษาอังกฤษ 

 

ป�ที่ 10 ฉบับท่ี 1 ประจําเดือน มกราคม 2558 
 

งาน จงาน จงาน จงาน จ....ภภภภ. . . . วิชาการ วิชาการ วิชาการ วิชาการ ‘‘‘‘57575757    ((((PCCST ACADEMIC FESTIVALPCCST ACADEMIC FESTIVALPCCST ACADEMIC FESTIVALPCCST ACADEMIC FESTIVAL    AAAAND SCIENCE ND SCIENCE ND SCIENCE ND SCIENCE     FAIRFAIRFAIRFAIR        2014201420142014))))    
7777----8 8 8 8 มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม 2558255825582558    ณณณณ    รรรร....รรรร....จจจจ....ภภภภ....สตูลสตูลสตูลสตูล    

SCIENCE FAIRSCIENCE FAIRSCIENCE FAIRSCIENCE FAIR    2014201420142014    
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นายอดินันท'  ปากบารา ผู"ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนายอดินันท'  ปากบารา ผู"ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนายอดินันท'  ปากบารา ผู"ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนายอดินันท'  ปากบารา ผู"ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให"เกียรติเป#นประธานในพิธีเป)ด             
งาน จ.ภ.วิชาการ’ 57 และเย่ียมชมการแสดงโครงงานวิทยาศาสตร' (ฟ)สิกส' เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร' และ
คอมพิวเตอร' เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 08.30 -10.00 น. 

โรงเรียนที่เข"ารDวมกิจกรรม จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 168 168 168 168 โรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียน จากประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และญี่ปุHน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งงงงาน จาน จาน จาน จ....ภภภภ....วิชาการวิชาการวิชาการวิชาการ’’’’57575757    

((((PCCST ACADEMIC FESPCCST ACADEMIC FESPCCST ACADEMIC FESPCCST ACADEMIC FESTIVALTIVALTIVALTIVAL    2014201420142014))))    

พิธีเป)ดพิธีเป)ดพิธีเป)ดพิธีเป)ด    

การนาํเสนอโครงงานและนทิรรศการของนกัเรียนการนาํเสนอโครงงานและนทิรรศการของนกัเรียนการนาํเสนอโครงงานและนทิรรศการของนกัเรียนการนาํเสนอโครงงานและนทิรรศการของนกัเรียน    
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การแขDงขนัทักษะทางวิชาการและความสามารถของนกัเรียนการแขDงขนัทักษะทางวิชาการและความสามารถของนกัเรียนการแขDงขนัทักษะทางวิชาการและความสามารถของนกัเรียนการแขDงขนัทักษะทางวิชาการและความสามารถของนกัเรียน    

บรรยากาศท่ัวไปบรรยากาศท่ัวไปบรรยากาศท่ัวไปบรรยากาศท่ัวไป    
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การทดสอบความรู"ทางวทิยาศาสตร'การทดสอบความรู"ทางวทิยาศาสตร'การทดสอบความรู"ทางวทิยาศาสตร'การทดสอบความรู"ทางวทิยาศาสตร'    ระดบัมัธยมระดบัมัธยมระดบัมัธยมระดบัมัธยม    
ศกึษาตอนต"นศกึษาตอนต"นศกึษาตอนต"นศกึษาตอนต"น    
เกียรติบัตรเหรียญเงิน  

� เด็กชายอากิล  แวมามะ  ม.2/1 
� เด็กหญิงพฤกษา  วิเศษสิงห' ม.2/1 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
� เด็กหญิงเกวลิน  โลหะจินดา ม.3/2 
� เด็กหญิงพัชรพร  โส[ะหนDาย ม.3/1   
� เด็กชายนบิลอาลี  ปะดุกา  ม.3/2   
� เด็กหญิงชุติกาญจน'  บุญเก้ือ ม.3/4   

 

การแขDงขนัเครือ่งบนิพลงัยางการแขDงขนัเครือ่งบนิพลงัยางการแขDงขนัเครือ่งบนิพลงัยางการแขDงขนัเครือ่งบนิพลงัยาง    ((((บนินานบนินานบนินานบนินาน) ) ) )     
ระดบัมัธยมศกึษาตอนต"นระดบัมัธยมศกึษาตอนต"นระดบัมัธยมศกึษาตอนต"นระดบัมัธยมศกึษาตอนต"น        
     เกียรติบัตรเหรียญเงิน  

� เด็กชายศิรวิชญ'  แวอาลี  ม.3/4 
� เด็กชายชยานันต'  สุดรักษ'  ม.3/4 
� เด็กชายพงศภร  ถึงมุสิก  ม.3/4 
� เด็กชายธนิสร'พงศ'  หลีเส็น ม.3/4 
� เด็กชายนิอัซมาน  บินนิมะ ม.2/1 
� เด็กชายมุฮ'มีน  มูเก็ม  ม.2/3 

 

การทดสอบความรู"ทางฟ)สิกส' ระดับมัธยมศึกษาการทดสอบความรู"ทางฟ)สิกส' ระดับมัธยมศึกษาการทดสอบความรู"ทางฟ)สิกส' ระดับมัธยมศึกษาการทดสอบความรู"ทางฟ)สิกส' ระดับมัธยมศึกษา    
ตอนปลายตอนปลายตอนปลายตอนปลาย    
เกียรติบัตรเหรียญเงิน  

� นายจีฮาน  ปากบารา  ม.6/3 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

� นายฟาอิศ  เล็งฮะ  ม.6/3 
� นางสาวภัทราวดี  ชุมดี  ม.6/5 
� นางสาวภัทรวรรณ  ปาละสัน ม.4/1 

 

การทดสอบความรู"ทางเคมี ระดับมัธยมศึกษาการทดสอบความรู"ทางเคมี ระดับมัธยมศึกษาการทดสอบความรู"ทางเคมี ระดับมัธยมศึกษาการทดสอบความรู"ทางเคมี ระดับมัธยมศึกษา    
ตอนปลายตอนปลายตอนปลายตอนปลาย    
เกียรติบัตรเหรียญเงิน  

� นายณรงค'เดช  บัวแก"ว  ม.5/6 
� นางสาวปาลิตา  ศรีริภาพ  ม.5/3 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
�    นายชัยวัฒน'  รุจิรเสรีสกุล  ม.6/1 
� นายธีธัช  จรัสภิญโญวงศ'  ม.6/5 
� นายสุทธิภาคย'  จุลานุพันธ' ม.5/1 
� นายประภาส  หลุงชุม  ม.4/1 
� นายสิทธิกร  ทิ้งผอม  ม.4/4 
� นางสาวฉัตรวีร'  ภัทราภินันท' ม.5/1 

 

การทดสอบความรู"ทางชวีวทิยา ระดบัมัธยมศกึษาการทดสอบความรู"ทางชวีวทิยา ระดบัมัธยมศกึษาการทดสอบความรู"ทางชวีวทิยา ระดบัมัธยมศกึษาการทดสอบความรู"ทางชวีวทิยา ระดบัมัธยมศกึษา    
ตอนปลายตอนปลายตอนปลายตอนปลาย    
เกียรตบิัเกียรตบิัเกียรตบิัเกียรตบิัตรเหรยีญทองตรเหรยีญทองตรเหรยีญทองตรเหรยีญทอง    

� นางสาวนดา  ยีมัสซา  ม.5/1 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน  

� นายภัทรพล  ขจรศรีพิทักษ' ม.5/4 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

� นายกฤตภาส  สุวรรณมณี  ม.6/1 
� นางสาวพิชญ'สินี  ไหลพรรณงาม ม.6/1 
� นายนิติธร  สุกใส   ม.5/5 

 

การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร' สาขากายภาพการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร' สาขากายภาพการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร' สาขากายภาพการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร' สาขากายภาพ    
ระระระระดบัดบัดบัดบัมัธยมศกึษาตอนต"นมัธยมศกึษาตอนต"นมัธยมศกึษาตอนต"นมัธยมศกึษาตอนต"น    
เกียรตบิตัรเกียรตบิตัรเกียรตบิตัรเกียรตบิตัรเหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญทองทองทองทอง 

� เด็กหญิงศศิธร  ปุHนอักษรชัย ม.3/1 
�    เด็กหญิงกนกกฤษณ'  แก"ววิจิตร ม.3/1 
�    เด็กหญิงณัฏฐ'นรี   นราวุฒิพันธ' ม.3/1 

การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร' สาขาวทิยาศาสตร'การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร' สาขาวทิยาศาสตร'การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร' สาขาวทิยาศาสตร'การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร' สาขาวทิยาศาสตร'
ประยุกต' ระดบัมัธยมศกึษาตอนต"นประยุกต' ระดบัมัธยมศกึษาตอนต"นประยุกต' ระดบัมัธยมศกึษาตอนต"นประยุกต' ระดบัมัธยมศกึษาตอนต"น    
เกียรตบิตัรเกียรตบิตัรเกียรตบิตัรเกียรตบิตัรเหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญทองทองทองทอง 

� เด็กหญิงกาญจนา สุวาหลํา ม.3/2 
� เด็กชายพศวัต  ทองกาวแก"ว ม.3/4 
� เด็กหญิงกมลทิพย'  แซDเล้ียง ม.3/4 

การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร' สาขากายภาพการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร' สาขากายภาพการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร' สาขากายภาพการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร' สาขากายภาพ    
ระดบัมัธยมศกึษาระดบัมัธยมศกึษาระดบัมัธยมศกึษาระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายตอนปลายตอนปลายตอนปลาย    
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

� นางสาวนัซรียา  สันหละ  ม.6/5 
� นางสาวอัซมาวีย'  หมันเพ็ง ม.6/5 

รางวลัการแขDงขันทักษะทางวชิาการรางวลัการแขDงขันทักษะทางวชิาการรางวลัการแขDงขันทักษะทางวชิาการรางวลัการแขDงขันทักษะทางวชิาการ    งานงานงานงาน    จจจจ....ภภภภ....วชิาการวชิาการวชิาการวชิาการ’’’’55557777    

กลุDมสาระการเรียนรู"กลุDมสาระการเรียนรู"กลุDมสาระการเรียนรู"กลุDมสาระการเรียนรู"วิทยาวิทยาวิทยาวิทยาศาสตร'ศาสตร'ศาสตร'ศาสตร'    
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� นางสาวอาตีก[ะ  สบูบก  ม.6/5 
การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร' การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร' การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร' การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร' สาขาชวีสาขาชวีสาขาชวีสาขาชวีภาพภาพภาพภาพ    
ระดบัมัธยมศกึษาระดบัมัธยมศกึษาระดบัมัธยมศกึษาระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายตอนปลายตอนปลายตอนปลาย    
เกียรตบิตัรเกียรตบิตัรเกียรตบิตัรเกียรตบิตัรเหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญทองทองทองทอง 

� นายประเสริฐ  ดาฮาเก็ง  ม.6/1 
� นายปริญญา แก"วกุล  ม.6/1 
� นายศราวุธ  ปาติง  ม.6/1 

การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร' สาขาวทิยาศาสตร'การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร' สาขาวทิยาศาสตร'การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร' สาขาวทิยาศาสตร'การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร' สาขาวทิยาศาสตร'
ประยุกต' ระดบัมัธยมศกึษาตอนประยุกต' ระดบัมัธยมศกึษาตอนประยุกต' ระดบัมัธยมศกึษาตอนประยุกต' ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาปลาปลาปลายยยย    
เกียรตบิตัรเกียรตบิตัรเกียรตบิตัรเกียรตบิตัรเหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญทองทองทองทอง ชนะเลศิชนะเลศิชนะเลศิชนะเลศิ 

� นายจิรายุทธ  แก"วทอง  ม.5/3 
� นายพีระพล  สุขกาล  ม.5/3 
� นายเอกวิทย'  ศิริพิริยกุล  ม.5/3 

เกียรตบิตัรเกียรตบิตัรเกียรตบิตัรเกียรตบิตัรเหรยีญเหรยีญเหรยีญเหรยีญทองทองทองทอง ดเีดDนดเีดDนดเีดDนดเีดDน 
� นางสาวสุชานาฏ  ทองรักษ' ม.5/4 
� นางสาววรินท'  ศูนย'คล"าย ม.5/4 
� นางสาวณิชกานต' ทัพชัยยุทธ ม.5/4 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน  
� นางสาวจันจิรา  ตําภู  ม.5/6 
� นางสาวบัยยินา  เหมเหาะ ม.5/6 

 

☺ ขอแสดงความยินดีด"วย ☺    

 
การทดสอบควา มรู" ท า ง คณิ ตศา สตร'  ร ะดั บกา รทดสอบควา มรู" ท า ง คณิ ตศา สตร'  ร ะดั บกา รทดสอบควา มรู" ท า ง คณิ ตศา สตร'  ร ะดั บกา รทดสอบควา มรู" ท า ง คณิ ตศา สตร'  ร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนต"นมัธยมศึกษาตอนต"นมัธยมศึกษาตอนต"นมัธยมศึกษาตอนต"น    
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

� เด็กหญิงนดา  เกป_น  ม.3/3 
กา รทดสอบควา มรู" ท า ง คณิ ตศา สตร'  ร ะดั บกา รทดสอบควา มรู" ท า ง คณิ ตศา สตร'  ร ะดั บกา รทดสอบควา มรู" ท า ง คณิ ตศา สตร'  ร ะดั บกา รทดสอบควา มรู" ท า ง คณิ ตศา สตร'  ร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนมัธยมศึกษาตอนมัธยมศึกษาตอนมัธยมศึกษาตอนปปปปลายลายลายลาย    
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

� นางสาวสุชาดา  เจนกุลประสูติ ม.6/1    
� นางสาวลลิตา  อภิสรพาณิชย' ม.5/1 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
� นายศีลวัต  หม่ืนสุวรรณ  ม.4/1 
� นายภราดร  สานิง  ม.4/1 

คิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต"นคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต"นคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต"นคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น    
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

� เด็กชายชัยวัฒน'  เต"งเฉ้ียง ม.2/1 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
� เด็กชายกานตพงศ'  คุปตาสา ม.2/4 
� เด็กชายอิฟฟาน  เกป_น  ม.1/3 
� เด็กหญิงญามีรา  บิลหมาด ม.3/3 
� เด็กหญิงยัสมิน  ตาพา  ม.3/3 

คิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาปลายคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาปลายคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาปลายคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาปลาย    
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

� นายกานต'  มากทรัพย'สิน  ม.4/1 
� นายอรรถพล  ชูมาปาน  ม.4/1 
� นายเมธาวี  กDอไวทยเจตน' ม.5/1 
� นายอัษฎาวุธ  ฆังคะสะเร  ม.4/1 
☺ ขอแสดงความยินดีด"วย ☺    

 

ทดสอบความรู"ทางภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรู"ทางภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรู"ทางภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรู"ทางภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา    
ตอนต"นตอนต"นตอนต"นตอนต"น    
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

� เด็กหญิงศศินา  ทองขาว  ม.3/3 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

� นางสาวหทัยภัทร  ทุDงปรือ ม.3/1 
� เด็กชายธนพัทธ'  อุทัยรังษี ม.3/3 
� นางสาววิภาดา  ตู"ดํา  ม.3/2 

ทดสอบความรู"ทางภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรู"ทางภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรู"ทางภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรู"ทางภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา    
ตอนปลายตอนปลายตอนปลายตอนปลาย    
เกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทอง    

� นายทักษิณ  ทุนเกิด  ม.4/3 
☺ ขอแสดงความยินดีด"วย ☺    

 

 
ทดสอบความรู"ทางสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรู"ทางสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรู"ทางสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรู"ทางสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา    
ตอนต"นตอนต"นตอนต"นตอนต"น    
เกียรติบัเกียรติบัเกียรติบัเกียรติบัตรเหรียญทองตรเหรียญทองตรเหรียญทองตรเหรียญทอง    

� เด็กชายภูมิ  อาจณรงค'  ม.2/3 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

� เด็กหญิงวรกมล  รอดเสวก ม.2/3 
� เด็กหญิงนุสรียา  ชอบงาม ม.2/3 

กลุDมสาระการเรียนรู"กลุDมสาระการเรียนรู"กลุDมสาระการเรียนรู"กลุDมสาระการเรียนรู"คณิตคณิตคณิตคณิตศาสตร'ศาสตร'ศาสตร'ศาสตร'    

กลุDมกลุDมกลุDมกลุDมสาระการเรียนรู"สาระการเรียนรู"สาระการเรียนรู"สาระการเรียนรู"ภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทย    

กลุDมสาระการเรียนรู"กลุDมสาระการเรียนรู"กลุDมสาระการเรียนรู"กลุDมสาระการเรียนรู"สังคมศึกษา ศาสนาสังคมศึกษา ศาสนาสังคมศึกษา ศาสนาสังคมศึกษา ศาสนา    
และวัฒนธรรมและวัฒนธรรมและวัฒนธรรมและวัฒนธรรม    
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เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
� เด็กหญิงฮาดานีร  หลงไหม ม.2/3 

ทดสอบความรู"ทางสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรู"ทางสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรู"ทางสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรู"ทางสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา    
ตอนปลายตอนปลายตอนปลายตอนปลาย    
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

� นายป)ยพงศ'  ปานแขวง  ม.5/2 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

� นางสาวนวลจิต  แตDงศรี  ม.5/2 
� นายคมศร  สุขไสว  ม.5/2 
� นางสาวรุDงนภา  หอมขาว  ม.5/2 
☺ ขอแสดงความยินดีด"วย ☺    

 

ทดสอบความรู"ทางสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรู"ทางสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรู"ทางสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรู"ทางสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษา    
ตอนต"นตอนต"นตอนต"นตอนต"น    
เกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทอง    

� เด็กหญิงนันทนัช  แซDเอ้ียว ม.3/4 
� เด็กชายปริญญา  เย็นจิต  ม.3/4 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
� เด็กหญิงชุติกาญจน'  บุญกอง ม.3/4 
� เด็กชายภานุวัฒน'  วานิวารงค' ม.3/2 
� เด็กหญิงณัฐพร  เกษมป)ติ  ม.3/4 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
� เด็กหญิงนภัสสร  คงไฝ  ม.3/4 
� เด็กหญิงพิชยา  ม่ันศรีจันทร' ม.3/2 

ทดสอบความรู"ทางสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรู"ทางสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรู"ทางสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทดสอบความรู"ทางสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษา    
ตอนปลายตอนปลายตอนปลายตอนปลาย    
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

� นางสาวฌามิญช'  ชูวิริทธ์ิพล ม.5/2 
☺ ขอแสดงความยินดีด"วย ☺    
    

 
ขับร"องเพลงไทยลูกทุDง ระดับมัธยมศึกษาขับร"องเพลงไทยลูกทุDง ระดับมัธยมศึกษาขับร"องเพลงไทยลูกทุDง ระดับมัธยมศึกษาขับร"องเพลงไทยลูกทุDง ระดับมัธยมศึกษา    
ตอนต"นตอนต"นตอนต"นตอนต"น    
เกียรติบัตรชนะเลิศ 

�เด็กหญิงวิชญา  สมบูรณ'มาก ม.2/3 
    

ขับร"องเพลงไทยขับร"องเพลงไทยขับร"องเพลงไทยขับร"องเพลงไทยลูกทุDง ระดับมัธยมศึกษาลูกทุDง ระดับมัธยมศึกษาลูกทุDง ระดับมัธยมศึกษาลูกทุDง ระดับมัธยมศึกษา    
ตอนปลายตอนปลายตอนปลายตอนปลาย    
เกียรติบัตรชมเชย 

� นางสาวอิสราพร  ศรีสุข  ม.5/3 
☺ ขอแสดงความยินดีด"วย ☺    
    

 
 

การสร"าง การสร"าง การสร"าง การสร"าง Web Page Web Page Web Page Web Page ด"วย ด"วย ด"วย ด"วย Web Editor Web Editor Web Editor Web Editor     
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"นระดับมัธยมศึกษาตอนต"นระดับมัธยมศึกษาตอนต"นระดับมัธยมศึกษาตอนต"น    
เกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทอง    

� เด็กหญิงนัสรียา  ทิพยานนท' ม.2/3 
� เด็กหญิงเมษยาภรณ'  เอียดแก"ว ม.2/3 
� เด็กชายภูวฉัตร  ขยันดี  ม.3/1 
� เด็กหญิงณัฏฐพิชา  อDอนคง ม.3/4 
� เด็กหญิงสรัลพร  ทองบุญ  ม.2/2 
� เด็กหญิงรุDงพชรกร  โกมลตรี ม.2/3 
� เด็กชายพิทักษ'พล  กลDอมพล ม.1/2 
� เด็กชายจิรัฏฐกร  รวิชาติ  ม.1/2 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
� เด็กหญิงณัฐธยา  ชิณพงษ' ม.2/2 
� เด็กหญิงป_ณณพร  เทพษร ม.2/2 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร' ระดับมัธยมศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร' ระดับมัธยมศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร' ระดับมัธยมศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร' ระดับมัธยมศึกษา    
เกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทองเกียรติบัตรเหรียญทอง    

� นางสาวธนพร  เรืองหิรัญ  ม.5/1 
� นางสาวณัฐสินี  ชอบงาม  ม.4/1 
� นายเมธาสิทธ์ิ  บุญย่ิง  ม.5/2 
� นายภาณุเดช   จารู  ม.5/5 
� นางสาวปริชญา  บํารุงเสนา ม.6/4 
☺ ขอแสดงความยินดีด"วย ☺    

 

Mathematics Competition Grade 7Mathematics Competition Grade 7Mathematics Competition Grade 7Mathematics Competition Grade 7----9999    
เกียรตบิตัรเหรยีญทองเกียรตบิตัรเหรยีญทองเกียรตบิตัรเหรยีญทองเกียรตบิตัรเหรยีญทอง    

� เด็กชายณภัทร  บริรักษ'กิจดํารง ม.2/5 
� เด็กชายวาริษ  เหมาะทอง ม.2/5 
� เด็กชายธนวัฒน'  จันทรังศรี ม.3/5 

กลุDมสาระการเรียนรู"กลุDมสาระการเรียนรู"กลุDมสาระการเรียนรู"กลุDมสาระการเรียนรู"สุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา    

กลุDมสาระการเรียนรู"กลุDมสาระการเรียนรู"กลุDมสาระการเรียนรู"กลุDมสาระการเรียนรู"ศิลปะศิลปะศิลปะศิลปะ    

กลุDมสาระการเรียนรู"กลุDมสาระการเรียนรู"กลุDมสาระการเรียนรู"กลุDมสาระการเรียนรู"การงานอาชพีการงานอาชพีการงานอาชพีการงานอาชพี    
และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีและเทคโนโลยีและเทคโนโลยี    

International CompetitionInternational CompetitionInternational CompetitionInternational Competition    
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เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
� เด็กหญิงชนันนัทธ'  บุญชDวย ม.3/5 
� เด็กหญิงป_ณยดา  ชัยสุวรรณ ม.2/5 
� เด็กหญิงธิดารัตน'  เอียดสุย ม.1/5 
� เด็กหญิงชุติมณฑน'  ชํานาญ ม.1/5 
� เด็กชายป_ณณธร  บุญอินทร' ม.1/5 
� เด็กชายรุสลัน ขวัญหลี  ม.3/5 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
� เด็กหญิงพลอยไพลิน  ฤทธิศักด์ิ ม.2/5 
� เด็กหญิงอัสลีนา  รักสัตย'  ม.3/5 
� เด็กหญิงกุลธิดา  สืบสุขม่ันสกุล ม.2/5 
� เด็กหญิงชลีกร  จันทร'แก"ว ม.2/1 
� เด็กชายกวินทรัฐ  ลัดเลีย  ม.1/5 
� เด็กชายวันอัสลัน แวปา  ม.3/5 
� เด็กชาย รัชชกานต' บริรักษ'กิจดํารง   ม.3/5 

Mathematics Competition Grade 10Mathematics Competition Grade 10Mathematics Competition Grade 10Mathematics Competition Grade 10----12121212    
เกียรตบิตัรเหรยีญทองเกียรตบิตัรเหรยีญทองเกียรตบิตัรเหรยีญทองเกียรตบิตัรเหรยีญทอง    

� นายเมธัส รุDงวิชานิวัฒน'  ม.6/1 
� นายคณากร   แปyนเหลือ  ม.6/1 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
� นายกฤตภาส  มีแก�ว  ม.6/1 

� นางสาวนิสิตา ไหลพรรณงาม ม.5/1 

Science Competition Grade 7Science Competition Grade 7Science Competition Grade 7Science Competition Grade 7----9999 

เกียรตบิตัรเหรยีญทองเกียรตบิตัรเหรยีญทองเกียรตบิตัรเหรยีญทองเกียรตบิตัรเหรยีญทอง    
� เด็กหญิงอนิสรา   สิงหไกรพันธ' ม.3/5 
� เด็กหญิงนิชดา  รDวมสุข  ม.3/2 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
� เด็กหญิงเจตสุภา  ศิริพันธุ' ม.3/2 
� นางสาวเบญญาภา  จิตรานนท'  ม.3/5 
� เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีชุม  ม.3/2 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
� เด็กหญิงกาญจนา  สุวาหลํา ม.3/2 
� เด็กหญิงวันเพ็ญ  วิพุฑฆกุิลวาทย'  ม.3/5 
� เด็กหญิงเอมีลีนDา  แมละมัย ม.3/2 
� เด็กหญิงศษณา  มนัสศุภมงคล ม.3/5 
� เด็กหญิงวิศรุตา  แคยิหวา ม.3/5 

    

Science Competition Grade 10Science Competition Grade 10Science Competition Grade 10Science Competition Grade 10----12121212    
เกียรตบิตัรเหรยีญทองเกียรตบิตัรเหรยีญทองเกียรตบิตัรเหรยีญทองเกียรตบิตัรเหรยีญทอง    

� นายชัยวุฒิ  นาคสงDา     ม.5/4 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

� นางสาวกวินทิพย'  ฟุyงธรรมสาร  ม.6/3 
English Proficiency Competition Grade English Proficiency Competition Grade English Proficiency Competition Grade English Proficiency Competition Grade         
7 7 7 7 ----    9999    
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

� เด็กชายวัฟรี  กาเจ  ม.2/5 
� เด็กหญิงนัทซี สุขมาศ  ม.3/5 

English Proficiency Competition Grade English Proficiency Competition Grade English Proficiency Competition Grade English Proficiency Competition Grade         
10101010----12121212    
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

� นางสาวฟองชล  แซDเลDา   ม.5/1 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

� นางสาวอัจฉราวดี  รัชตเศรษฐ' ม.5/4 
� นางสาววรนิษฐา  ยังมี  ม.5/4 
� นางสาวศิรภัสสร   เล่ียมแก"ว ม.4/2 
� นางสาวรอฮาณDา  กะเส็น  ม.4/2 

ASEAN Quiz Competition Grade 10 ASEAN Quiz Competition Grade 10 ASEAN Quiz Competition Grade 10 ASEAN Quiz Competition Grade 10 ----    12121212    
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

� นางสาวณิชารีย'  ธัญญเกษตร ม.4/6 
� นางสาวอวัสดา  บัวเนียม  ม.4/1 
� นางสาวรุชดา  มDาเหร็ม  ม.4/6 
� นางสาวอริสา  จิรสิทธิบัณฑิตย' ม.4/4 

Speech Competition Grade 10 Speech Competition Grade 10 Speech Competition Grade 10 Speech Competition Grade 10 ----    12121212    
เกียรตบิตัรเหรยีญทองเกียรตบิตัรเหรยีญทองเกียรตบิตัรเหรยีญทองเกียรตบิตัรเหรยีญทอง    

� นางสาวณัฐชาญ'  สุภาพ   ม.4/3 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

� นางสาวอานาตี  มDาเหล็ม  ม.4/5 
� นางสาววาซินี  ใจสมุทร   ม.5/3 

Poster Color Drawing Competition Poster Color Drawing Competition Poster Color Drawing Competition Poster Color Drawing Competition 
Grade Grade Grade Grade 7 7 7 7 ----    9999    
เกียรตบิตัรเหรยีญทองเกียรตบิตัรเหรยีญทองเกียรตบิตัรเหรยีญทองเกียรตบิตัรเหรยีญทอง    

� เด็กหญิงรัยม่ี  ยากะจิ   ม.3/5 
� เด็กหญิงนุชนก  หมอเล็ก  ม.3/4 
 
 



 8888    

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
� เด็กหญิงณิชารีย'  อิสรเสรีธรรม  ม.1/5 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
� เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยอDอนแก"ว  ม.1/2 
� เด็กหญิงพิมพ'รพี  ไกรนรา  ม.1/5 
 

Poster Color Drawing CompetitPoster Color Drawing CompetitPoster Color Drawing CompetitPoster Color Drawing Competition ion ion ion 
Grade 10 Grade 10 Grade 10 Grade 10 ----    12121212    
เกียรตบิตัรเหรยีญทองเกียรตบิตัรเหรยีญทองเกียรตบิตัรเหรยีญทองเกียรตบิตัรเหรยีญทอง    

� นายศิวกร  แสงคงทอง  ม.4/6 
� นายอัฟนาน  จุลยานนท'  ม.4/6 
� นางสาวปริยวาท  พรหมน้ําดํา ม.4/4 
☺ ขอแสดงความยินดีด"วย ☺    

  

            
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
นายอะหมาด  หลงจิ  ผู"นําชุมชนและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ให"เกียรติ

เป#นประธานในพิธีเป)ดระบบการบําบัดน้ําเสียโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2557 
เวลา 10.00 น. โดยมีคณะผู"นําชุมชนและผู"นําศาสนาเข"ารDวมเป#นเกียรติในพิธีเป)ด ซ่ึงจัดสร"างโดยงบประมาณของ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ครั้งแรก จํานวน  1,362,000 บาท 

 

พิธีเป)ดระบบการบําบัดน้าํเสียพิธีเป)ดระบบการบําบัดน้าํเสียพิธีเป)ดระบบการบําบัดน้าํเสียพิธีเป)ดระบบการบําบัดน้าํเสีย    
โรงเรียนจฬุาภรโรงเรียนจฬุาภรโรงเรียนจฬุาภรโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูลณราชวิทยาลัย สตูลณราชวิทยาลัย สตูลณราชวิทยาลัย สตูล    


