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 วันที ่27 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2558 ครูที่ปรึกษาทุกคน (33 ห๎อง) หัวหน๎าระดับชั้นทุกคน  ครูหอพัก 
ทุกคน ครูแนะแนว ครูอนามัยโรงเรียน และทีมงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน RE-X-RAY นักเรียนชั้น ม.1-6 
รายบุคคล ด๎านการเรียน สุขภาพ ความประพฤติ การปรับตัว ครอบครัว ความสามารถพิเศษ การดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนเบ้ืองต๎น และอื่นๆ กับ นายสรยทุธ  หนูเกือ้  ผอ. ร.ร.จ.ภ.สตูล นายสมพร ทิศเมือง รอง ผอ.ร.ร.จ.ภ.สตูล 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนและฝ่ายบริหารงานวิชาการ  นางเพ็ญนภา รัตโนดม ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
และ วําที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมาน รองหัวหน๎างานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ณ ห๎อง ผอ.ร.ร.จ.ภ.สตูล และ
ห๎องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล 
 

 ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/1-1/5      27 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น. เป็นต๎นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 12 ประจ าเดือน ธันวาคม 2558 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

การ RE-X-RAY นกัเรยีน ชัน้ ม.1-6 รายบคุคล  
ภาคเรยีนที ่2/2558 
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 ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/1-2/5      28 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น. เป็นต๎นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/1-3/5      29 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น. เป็นต๎นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/1-4/6      2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. เป็นต๎นไป 
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 ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/1-5/6      3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. เป็นต๎นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/1-6/6      4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. เป็นต๎นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ครูหอพักทุกคน      10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต๎นไป 
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หัวหน๎าระดับชั้น ม.1-6      10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.30 น. เป็นต๎นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ครูแนะแนว ครูอนามัยโรงเรยีน และทมีงานระบบการดแูลชวํยเหลอืนักเรียน      17 พฤศจิกายน 2558  
เวลา 08.30 น. เป็นต๎นไป 
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คาํย SME Camp 2015 
(THAIMAL Integrated Camp 2015) 

คาํย SME International Camp 2015 

 
 
 
 

 นักเรียนชั้น ม.4 ร.ร.จ.ภ.สตูล และนักเรียน ร.ร.วิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์ ปุตรา รัฐเปอร์ลิศ         
ประเทศมาเลเซีย  รํวมกิจกรรมคําย SME Camp 2015 (THAIMAL Integrated Camp 2015)            
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล และครูดาลํองแกํง อ.ละงู จ.สตูล เมื่อวันท่ี 6-8 พฤศจิกายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 นักเรียนชั้น ม. 4 ร.ร.จ.ภ. สตูล และนักเรียน ร.ร.วิทยาศาสตร์สุลตําน มูฮัมหมัด จีวํา รัฐเคดาห์    
ประเทศมาเลเซยี รํวมกิจกรรมคาํย  SME International Camp 2015 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล และครูดาลํองแกํง อ.ละงู  
จ.สตูล  เมื่อวันท่ี 13 -15 พฤศจิกายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับชั้น ม.ต๎น    
     (ทีม 2 คน) ผลการแขํงขัน เหรยีญทองแดง 

1. เด็กชายมุซิน  มาลินี  ม.3/3 
2. เด็กชายอัดนาน  นาคสงํา  ม.3/3 

2)  เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับชั้น ม.ต๎น  
(ทีม 2 คน) ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 
(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
1. เด็กชายมุอมิน โต๏ะเอียด  ม.3/1  
2. เด็กชายมุฮ์มีน มูเกม็  ม.3/3 

 

 ขอแสดงความยินดีด๎วย  
 
 
 

1)  ภาพยนตร์ส้ัน ระดับชั้น ม.4-ม.6 (ทีม 5 คน) 
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง   
1. นายพงศกร  แก๎วมณี   ม.5/4 
2. นางสาวณัฐกานต์  อินทร์นวล ม.5/5 
3. นายพีร์   หวังดี   ม.5/5 
4. นางสาวอภิญญา  ธนิกมงคลกุล ม.5/5 
5. นางสาวเจียรนัย  ศรีสงคราม ม.5/5 

2)  มารยาทไทย ระดับชั้น ม.ต๎น (ทีม 2 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 
(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
1. เด็กชายชินวัฒน์  จันทร์เกตุ ม.2/1 
2. เด็กหญิงอริษา     มาลี  ม.2/4 

3)  มารยาทไทย ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง  
(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
1. นายพิชเยศ  พัชโรภาส  ม.5/2  
2. นางสาวณิชารีย์  ธัญญเกษตร ม.5/6  
 ขอแสดงความยินดีด๎วย  

 
 
 

1)  การแขํงขันรวมศิลป์สร๎างสรรค์ ระดับชั้น ม.ต๎น  
ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ  

     เด็กชายธนพัชร ์  บุญชํวย  ม.3/3 
 

2)  การแขํงขันรวมศิลป์สร๎างสรรค์ ระดับชั้น ม.ปลาย  
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 

      นายอัฟนาน  จุลยานนท์  ม.5/6 
3)  การแขํงขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.ต๎น  
     ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ  

เด็กหญิงณิชารีย์  อิสรเสรีธรรม ม./2/5 
 

4)  การแขํงขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.ปลาย    
     ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 

(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
     นายศิวกร  คงทอง   ม.5/6 
5)  การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 
     ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแขํงขัน  เหรยีญเงนิ 

นางสาวศลิดา ชูพงศ์   ม.4/2  
6)  การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น ระดับชั้น ม.ต๎น  
     ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 

(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
เด็กหญิงชนากานต์  เฉลิมเมอืง ม.1/3 

7) การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น ระดับชั้น ม.ปลาย  
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง  
(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
 นางสาวปริยวาท  พรหมน้้าด้า ม.5/4 

8) การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.ต๎น  
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง  
(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
1. เด็กชายกวินทรัฐ  ลัดเลีย  ม.2/5 
2. เด็กหญิงณิชา  ถิ่นไทย  ม.2/4 
3. เด็กชายด้ารงรักษ์  พันธ์ทอง  ม.2/4 
4. เด็กชายปัณณธร  บุญอินทร์ ม.2/5 

รางวลัการแขงํขนัทกัษะทางวชิาการและความสามารถของนักเรยีน 
งานศิลปหตัถกรรมนักเรยีน ครัง้ที ่65 ปกีารศึกษา 2558   

ระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 (สงขลา - สตูล)  
12 - 14 พฤศจกิายน 2558  

ณ โรงเรยีนหาดใหญํรฐัประชาสรรค์ อา้เภอหาดใหญํ จงัหวดัสงขลา 
 

กลุมํสาระการเรยีนรูว๎ทิยาศาสตร ์

กลุมํสาระการเรยีนรูส๎งัคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 

กลุมํสาระการเรยีนรูศิ๎ลปะ 
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กลุมํสาระการเรยีนรูก๎ารงานอาชพี 
และเทคโนโลย ี

9) การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.ปลาย 
ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ 
1. นายธาม  เลี้ยงพันธุ์สกุล  ม.4/1 
2. นายบุญยภาช  แก๎วพูล  ม.4/2 
3. นายรัชชกันต์  บริรักษ์กิจด้ารง  ม.4/1 
4. นายรัชชกานต์  บริรักษ์กิจด้ารง  ม.4/4 
5. นางสาวเจตสุภา  ศิริพันธุ์  ม.4/2 

10) การขับร๎องเพลงไทยลูกทํุง ประเภทหญิง 
    ระดับชั้น ม.ต๎น ผลการแขํงขัน เหรียญเงนิ 

 เด็กหญิงจิราลักษณ์  หมันนาเกลือ ม.2/4 
11) การขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง 
    ระดับชั้น ม.ต๎น ผลการแขํงขัน เหรียญเงนิ 
      เด็กหญิงจิราลักษณ์  หมันนาเกลือ ม.2/4 
12) การขับร๎องเพลงสากล ประเภทหญิง 
    ระดับชั้น ม.ต๎น ผลการแขํงขัน เหรียญทอง 

(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
 เด็กหญิงภามินี  ด้าละเอียด  ม.2/2 

13) การขับร๎องเพลงสากล ประเภทหญิง 
    ระดับชั้น ม.ปลาย ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 

นางสาวอิสราพร  ศรีสุข  ม.6/3 
14) การขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง   
      ระดับชั้น ม.ต๎น  ผลการแขํงขัน เหรยีญทองแดง 

เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยอํอนแก๎ว  ม.2/2 
15) การขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้น ม.ปลาย 

ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ 
นางสาวเจตสุภา  ศิริพันธุ์   ม.4/2 

16) การแขํงขันร้าวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.ต๎น 
 ผลการแขํงขัน เหรียญทอง 
(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
1. เด็กชายจารุพงษ์  ทองใหญํ ม.3/5 
2. เด็กหญิงจุฑาธิป  ปุ๋ยพรหม ม.3/5 
3. เด็กหญิงชนมล  จีนธาดา  ม.3/4 
4. เด็กชายธัญวุฒิ  ภุมร ี  ม.3/4 
5. เด็กชายยุทธนา  ทองอินทราช ม.3/2 
6. เด็กหญิงรวิสรา  นราสฤษฎ์กุล ม.3/5 
7. เด็กหญิงศศินิภา  ชนะภัย  ม.3/2 
8. เด็กชายศุภวิชญ์  สุภาพ  ม.3/4 
9. เด็กหญิงเบญญา  ภัทรมงคลเขตต์ ม.3/1 
 
 

17) การแขํงขันร้าวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.ปลาย 
 ผลการแขํงขัน เหรียญทอง 
(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีชุม  ม.4/1 
2. เด็กหญิงชลลดา เรียบร๎อย  ม.4/4 
3. นายภานวุัฒน์  วานวิารงค์  ม.4/3 
4. นางสาวสมฤทัย  เสาะสุวรรณ์ ม.4/3 
5. นางสาวสุพิชญา  อนรรฆธนะกุล ม.4/5 
6. นายอนุวัฒน ์ แกสมาน  ม.4/5 
7. นายอภิรัก  คลายนา  ม.4/2 
8. นายอาสวาดี  รูปาย ี  ม.4/4 

18) การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์  
ระดับชั้น ม.ต๎น ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 
(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา วงศ์ฤคเวช ม.2/4 
2. เด็กหญิงชนัญญา  สถิตย์โชคธีระกุล ม.2/3 
3. เด็กหญิงณัฐนรี  พัฒนศิริ  ม.3/3 
4. เด็กหญิงภัทรวดี  อ้าภา  ม.3/1 
5. เด็กหญิงศิริประภา  อ้าไพ  ม.2/3 
6. เด็กหญิงอะมานะฮ์  ดินกาหมีน ม.2/3 
7. เด็กหญิงอโรชา  ทองค้า  ม.2/2 
8. เด็กหญิงเพ็ญพรรษา ทับเท่ียง ม.2/2 
 ขอแสดงความยินดีด๎วย  

 
 
 

1)  การสร๎างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) 
     ระดับชั้น ม.ต๎น (ทีม 2 คน)  
     ผลการแขํงขัน เหรยีญทองแดง 
     1. เด็กหญิงกานต์สินี เจนกุลประสูตร ม.1/3 
     2. เด็กชายถุงทอง  ทิมเปีย  ม.1/3 

2)  การออกแบบส่ิงของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรม  
     คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.ต๎น (ทีม 2 คน)  

ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ  
1. เด็กชายพิทักษ์พล กลํอมพล ม.2/2 
2. เด็กชายภูมิ อาจณรงค์  ม.3/3  

3)  การออกแบบส่ิงของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ 
1. นายวรากร  เก๎าเอี้ยน  ม.5/3 
2. นายศีลวัต  หมื่นสุวรรณ  ม.5/1 
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4)  การสร๎างเกมสร๎างสรรค์จากคอมพิวเตอร์   
ระดับชั้น ม.ต๎น (ทีม 2 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 
(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
1. เด็กชายภทรกร  นิจจรัลกุล ม.2/1 
2. เด็กชายจิรัฏฐกร  รวชิาติ  ม.2/2 

5)  การสร๎างเกมสร๎างสรรค์จากคอมพิวเตอร์   
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 
(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 
1. นางสาวณราภรณ์  เอียดจงดี ม.5/3 
2. นางสาวฮุซนี  สันหมุด  ม.5/6 

6)  การสร๎างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E- book)  
ระดับชั้น ม.ต๎น (ทีม 2 คน) 
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 

     1. เด็กชายพีรวิชญ์ นววภิาพันธ์ ม.3/4 
      2. เด็กชายศุภณัฐ  ขจรเจริญกุล ม.3/3 
7) การสร๎าง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้น ม.ต๎น 
     (ทีม 2 คน) ผลการแขํงขัน เหรยีญทองแดง 

1. เด็กหญิงนัสรียา  ทิพยานนท์ ม.3/3 
2. เด็กหญิงเมษยาภรณ์  เอียดแก๎ว ม.3/3 

8)  การสร๎าง Webpage ประเภท Web Editor   
ระดับชั้น ม.ต๎น (ทีม 2 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรียญเงนิ 
1. เด็กชายปรัชญ์  อับดุลเลาะ ม.1/5   
2. เด็กหญิงยลรดี  จุลานนท์  ม.1/5 

9)  การสร๎าง Webpage ประเภท Web Editor   
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรียญทองแดง 
1. นางสาวนริศรา  องสารา  ม.5/3 
2. นางสาววสนันท์  ทองนอก ม.6/5 

10)  การสร๎าง Webpage ประเภท Text Editor   
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรียญทอง 
1. นางสาวเปมิกา  ชายแก๎ว  ม.5/2 
2. นางสาวเพ็ญนภา  สงขินี   ม.5/3 

11) การเขียนโปรแกรมด๎วยภาษาคอมพิวเตอร์   
ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 2 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง  
(ตวัแทนแขงํขนัระดบัภาคใต)๎ 

1. นางสาวธนพร  เรืองหิรัญ  ม.6/1 
2. นางสาวฟองชล  แซํเลํา  ม.6/1 

12) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์  
ประเภทซอฟต์แวร์  ระดับชั้น ม.ต๎น (ทีม 3 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 
1. เด็กชายพีรดนย์  แดงนุ๎ย  ม.2/2 
2. เด็กชายอัฟฮาม  จุลยานนท์   ม.2/1 
3. เด็กชายอิฟฟาน  เกปัน  ม.2/3 

13) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์  
ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง  
1. นางสาวณัฐสินี  ชอบงาม  ม.5/1 
2. นายนบิลอาลี  ปะดุกา  ม.4/2 
3. นางสาวสิริยากร  ก๎องก่้า  ม.5/5 

14) การตัดตํอภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย  
      (ทีม 2 คน) ผลการแขํงขัน เหรยีญทอง 

1. นายศุภกร  ชวนวัฒนา  ม.6/3 
2. นายรัตภูมิ  นพพัตร  ม.6/1 

15) การประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุธรรมชาติในท๎องถิ่น    
      ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน)  
      ผลการแขํงขัน เหรียญทอง 

1. เด็กหญิงชนัญชิดา  อยูํทรัพย์ ม.2/4 
2. เด็กหญิงดิถีเพ็ญ  พลด๎วง  ม.2/4 
3. เด็กหญิงอรวิสา  ชื่นชวํย  ม.2/4 
 ขอแสดงความยินดีด๎วย  

 
 
1)  หนังสือเลํมเล็ก ระดับชั้น ม.ต๎น (ทีม 3 คน) 
     ผลการแขํงขัน เหรยีญทองแดง 

1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลายชุม ม.1/2 
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  พลพงษา ม.1/2 
3. เด็กหญิงศศิฌา  สาดีน  ม.1/2 

2)  หนังสือเลํมเล็ก ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม 3 คน) 
     ผลการแขํงขัน เหรยีญเงนิ 

1. นางสาวนูไรดา  บิสนุม  ม.5/2 
2. นางสาวรมิตา  ลําด้ี   ม.5/2 
3. นางสาววิภาว ี มาลีวัด  ม.5/2 
        ขอแสดงความยินดีด๎วย  
 

กจิกรรมพัฒนาผูเ๎รยีน 


