
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน 
งาน จ.ภ. วิชาการ’59 ( PCCST ACADEMIC FESTIVAL AND SCIENCE FAIR 2016 )  

วันพฤหัสบดีที ่12 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
191 โรงเรียน  4 ประเทศ   

 
 

JAPAN ละงูพิทยาคม นิคมพัฒนาผัง 6 
Furukawa Reimei Junior and Senior High School ทุ่งหว้าวรวิทย ์ นิคมพัฒนาผัง 20 
MALAYSIA ท่าศิลาบ ารุงราษฎร์  ผังปาล์ม 3 
 SMS Tuanku Syed Putra, Perlis  ปาล์มพฒันวทิย ์ บ้านช่องไทร 
 SMS Sultan Mohamad Jiwa, Kedah ราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล บ้านป่าแก่บ่อหิน 
 SMS Alam Shah Kuala Lumpur อนุบาลสตูล วรรธนะสาร 
 SMS Muar, Johor  บ้านควน จงหัว 
 SMS Batu Pahat, Johor บ้านทุ่ง ปิยนุสรณ์ศึกษา 
 Royal Military College, Kuala Lumpur บ้านกาเนะ อนุบาลรุ่งทิพย ์
 SMK Syed Sirajuddin, Perlis บ้านเขาจนี อนุบาลทักษิณสยาม 
 SMK Tunku Putra, Johor บ้านควนขัน ภูริภรณ์ชัยศึกษา 
 SMK Sultanah Bahiyah, Kedah บ้านไทรงาม มุสลิมศึกษา 
 SMK Tinggi Batu Pahat, Johor บ้านหาดทรายยาว สายเพชรศึกษา 
 SK Sena, Perlis บ้านไสใหญ ่ สตูลศานติศึกษา 
 SK Paya, Perlis บ้านปิใหญ่ ศูนย์กวดวิชาเบร็นเซ็นเตอร์ 
 SK Taman Rakyat, Kedah บ้านโกตา พรรษนันท์ศึกษา 
INDONESIA บ้านบ่อหิน สุไหงอุเปวิทยา 
 Sman Binsus บ้านปากปิง อนุบาลมสุลิมสตูล 
 Mutiara Senior High School  บ้านในเมือง อัลฟุรกอนวิทยา 
 SMA Panca Budi บ้านห้วยไทร จริยธรรมอิสลามมูลนิธ ิ
 SMPN 2 Dumai บ้านท่าชะมวง พัฒนาการศึกษามูลนิธ ิ
 SMA Negeri 1 Dumai บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 แสงธรรม 
THAILAND บ้านปันจอร์ ธรรมศาสน์วิทยา 
SATUN PROVINCE อนุบาลควนกาหลง อิสลามวิทยามูลนิธ ิ
Princess Chulabhorn’s College, Satun บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ดารุลมาอาเรฟมูลนิธ ิ
พิมานพิทยาสรรค ์ บ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” ดารุลอูลูม 
สตูลวิทยา บ้านควนล่อน อิสลามศึกษาดารุ้ลบิร 
ควนโดนวทิยา บ้านห้วยน้ าด า ตัรกี้ยะตุลอุมมะห ์
ควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวฒันา” บ้านท่าน้ าเค็มใต้ ศาสนธรรมวิทยา 

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 11 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2559 

 

 



 

 

ท่าแพผดุงวทิย ์ บ้านแป-ระเหนือ อรุณศาสน์วิทยามูลนธิ ิ
สาครพิทยาคาร บ้านควนเก สามัคคีอิสลามวทิยา 
ก าแพงวิทยา บ้านไร ่ รุ่งอรุณวิทยานุสรณ ์
ทอฝันโรจนวทิญ ์ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์ เทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) 
วิทยาพิพฒัน ์ หาดใหญ่พิทยาคม เทศบาล 6 (อนบุาลในฝนั) 
ทุ่งหว้าวิทยาคาร สะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนทอ์นุสรณ์” PHATTHALUNG PROVINCE 
เทศบาล 1 (วัดสตูลสนัตยาราม) พะตงประธานคีรีวฒัน์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
เทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ควนเนียงวิทยา ตะโหมด 
เทศบาล 3 (บา้นหัวทาง) ปากจ่าวทิยา ควนพระสาครินทร ์
เทศบาล 4 (บา้นศาลากันตง) เขาแดงกุศลวิทยา ปากพะยนูพิทยาคาร 
YALA PROVINCE วิเชียรชม บ้านท่าแค (วนัครู 2500) 
สตรียะลา วัดแม่เปียะ บ้านป่าแก่ 
อนุบาลยะลา บ้านควนเนียง วีรนาทศึกษามลูนิธ ิ
นิบงชนปูถัมภ์ สาธิต มรภ. สงขลา มัธยมพัทลุงวิทยา 
รังสีอนุสรณ ์ พลวิทยา อนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรี 
พัฒนาวิทยา พลวิทยาระบบสองภาษา สันติธรรมวิทยามลูนิธ ิ
ศานติธรรม หาดใหญ่วิทยาคาร เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์ 
มานะศึกษา ศรีนครมูลนิธ ิ เทศบาลวัดภูผาภิมุข 
ตาร์เบียตุลวาตันมลูนิธิ พะตงวิทยามูลนิธ ิ เทศบาลวัดนิโครธาราม 
สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ส่งเสริมวิทยามลูนิธ ิ เทศบาลจุ่งฮั่ว 
PATTANI PROVINCE สุวรรณวงศ์ เทศบาลวัดนางลาด 
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี วรพัฒน ์ TRANG PROVINCE 
เดชะปัตตนยานุกูล ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ Princess Chulabhorn’s 

  College,Trang อนุบาลสาธิต มอ.ปัตตาน ี เสนพงศ ์
จ้องฮั้ว กฤษณาวิทยา วิเชียรมาต ุ
จิปิภพพิทยา  ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ สภาราชนิี จังหวัดตรัง 
เทศบาล 1 บา้นตะลบุัน สวัสดิ์บวร ปะเหลียนผดงุศิษย ์
สายบุรีอิสลามวิทยา เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย ทุ่งยาววิทยา 
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน วงศ์วิทย ์ อิสมาอีลียะห์มูลนิธ ิ
NARATHIWAT PROVINCE ส่องแสงวิทยา NAKHON SI THAMMARAT 

PROVINCE 
นราธิวาส อนุบาลนครหาดใหญ่ฯ Princess Chulabhorn’s 

  College, Nakhon Si Thammarat 
เกษมทรัพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ 
อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ วิทยาสรรค์ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
ดารุสสาลาม ป่าเรียนวิทยา CHONBURI  PROVINCE 
SONGKHLA PROVINCE พัฒนาวิทยามลูนิธ ิ โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เทศบาล 1 บา้นสะเดา TAK  PROVINCE 

วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เทศบาล 4 บา้นแหลมทราย สรรพวิทยาคม 
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) MUKDAHAN  PROVINCE 
หาดใหญ่วิทยาลัย เทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) Princess Chulabhorn’s 

  College, Mukdahan หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) 
หาดใหญ่วิทยาลัย 2 เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)  
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