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ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนท่ีได้รับทุนศึกษาต่อ ณ National Institute of 
Technology (KOSEN) ประเทศญ่ีปุ่น ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

   
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
   

ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั บ  นั ก เ รี ย น  โ ร ง เ รี ย น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ จุ ฬ า ภ ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย  ส ตู ล  
เด็กหญิงอัญรัตน์ สุจริต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับทุนการศึกษาทุนนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย  ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ประจ าปีการศึกษา 
2562       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 10 ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 
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ค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจ าปี 2561 

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จ านวน 81 คน ผ่านการคัดเลือก
เพื่อเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ครั้งท่ี 19 
ค่าย 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวน 7 สาขาวิชา ดังนี้ 

 
 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 28 คน 
 

1.เด็กชาย นาบีล อมฤตบุตร ม.2/1 15.นางสาวอภิชญา ทองค า ม.4/4 
2.นายจิรภัทร ตระการกิจนุกูล ม.4/1 16.นายฮาริซ วารีรัตน์ ม.4/4 
3.นางสาวตัสนีม มู่เก็ม ม.4/1 17.นายเมธาสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ ม.4/4 
4.นางสาวกานต์พิชชา กุลโรจนสิริ ม.4/1 18.นางสาวศิรประภา จิวานิจ ม.4/6 
5.นางสาวฮุสนา อุเจ๊ะ ม.4/1 19.นายนิธิพัฒน์ สุวนิช ม.5/1 
6.นายสรัช อ้ันเต้ง ม.4/1 20.นายภัทรชนม์ พรมค าซาว ม.5/1 
7.นางสาวณัฐธิชา นุ้ยไฉน ม.4/1 21.นางสาววริศรา บุญเตี่ยว ม.5/1 
8.นางสาวกมลชนก เรืองอร่าม ม.4/1 22.นายชินวัฒน์ จันทร์เกตุ ม.5/1 
9.นางสาวนูรซูฮาดา แวสะมะแอ ม.4/1 23.นางสาวสิริวรรณ ทองเมือง ม.5/1 
10.นางสาวโชโกะ โยธ ี ม.4/1 24.นายศศิกร ทุมพร ม.5/1 
11.นางสาวโขมพัสตร์ วิริยะสุข ม.4/1 25.นายชาญกิจ พรหมรัตน์ ม.5/1 
12.นางสาวนุชนาฏ รักบ ารุง ม.4/1 26.นายพิทักษ์พล กล่อมพล ม.5/4 
13.นายชัชพิมุข หมาดเท่ง ม.4/3 27.นางสาวณภัทรชา ปังหลีเส็น ม.5/5 
14.นางสาวนภสร เกษมสถิตย์วงศ์ ม.4/3 28.นายนูรอัซรี่ย์ วันอารายวงศ์ ม.5/5 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 คน 
 

1.นายปฏิยุทธ์ หวังทอง ม.4/5 4.นางสาวปาริมา ทิ้งปากถ้ า ม.5/4 
2.นางสาวชนัญชิดา ปานพันธุ์ ม.5/2 5.นางสาวอารียา เหรียญนุ้ย ม.5/6 
3.นางสาวอัสรีนา ภักด ี ม.5/2   

  

สาขาเคมี 5 คน 
 

1.นางสาวยลรดี จุลานนท์ ม.4/4 4.นายธรรมนูญ คงสุวรรณ ม.5/4 
2.นางสาวขนิษฐา สาล่าห์ ม.5/1 5.นายภารดี อรัญภาค ม.5/4 
3.นายพีรดนย์ แดงนุ้ย ม.5/4   

 

สาขาชีววิทยา 14 คน 
1.นายพีรพล มะโนภักดิ์ ม.4/4 8.นางสาวธนพร อินยอด ม.5/2 
2.นางสาวปุณษร พัฒนปรีชาเสถียร ม.4/4 9.นางสาวฟานีตา ยีสาอุ ม.5/3 
3.นายศิวกร แก้วประทุม ม.5/1 10.นายธีรพัฒน์ ช านาญคราด ม.5/4 
4.นายชาญยุทธ พุ่มแสง ม.5/1 11.นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสาย ม.5/4 
5.นางสาวสิขรินทร์ แก้วกุล ม.5/1 12.นางสาวนันท์ภัส ยอดแก้ว ม.5/4 
6.นางสาววริศรา วงษ์น้อย ม.5/1 13.นางสาวสุไรยา ระมะลี ม.5/4 
7.นายอับดุลมุมิน จิสวัสดิ ์ ม.5/1 14.นางสาวอริษา มาลี ม.5/5 

 



 3 

 
สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น 9 คน 

 

1.เด็กชายเดชาธร ชูชื่น ม.2/1 6.เด็กหญิงณนิจพิชญาป์ รัตนน์โชควัฒนา ม.2/3 
2.เด็กหญิงนุชนีย์ บิสนุม ม.2/1 7.เด็กชายนรวิชญ์ มาลีวัด ม.2/3 
3.เด็กชายพัชรพล แซ่หลิน ม.2/1 8.เด็กชายณัฐสิทธิ์ หนูเกื้อ ม.3/1 
4.เด็กชายวีรภัทร อดิศักดิ์ภิรมย์ ม.2/1 9.เด็กหญงิณัฐพร ชูมณี ม.3/4 
5.เด็กชายวงศธร จรัสวิโรจน ์ ม.2/2   

 
 

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย 3 คน 
 

1.นายฐปวรรฒ หมื่นสุวรรณ ม.4/1 3.นางสาวธัญพิชชา พลพงษา ม.4/4 
2.นางสาวดาราพรรณ โชติพันธ์ ม.4/3   

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 15 คน 
 

1.เด็กชายปานระพี ปานด า ม.2/1 9.นางสาวพิยดา พลอยแสงโชติ ม.4/4 
2.เด็กหญิงอัญรัตน์ สุจริต ม.3/1 10.นางสาวนภัสสร รัตนสุวรรณ ม.4/4 
3.เด็กชายยุทธพิชัย เยี่ยงยุทธพิชัย ม.3/2 11.นายอารีฟีน หมาดสตูล ม.4/5 
4.เด็กหญิงบัซลาอ์ ศิริพัธนะ ม.3/4 12.นายวิลดาน หลงลูวา ม.5/2 
5.นายณัฐภูมินทร์ มาลินี ม.4/1 13.นายภทรกร นิจจรัลกุล ม.5/3 
6.นางสาวบัซลาอ์ หยีราเหม ม.4/1 14.นางสาวณภัทรชา ปังหลีเส็น ม.5/5 
7.นางสาวพันธิสา ปานแขวง ม.4/1 15.นางสาวนลินรัตน์ เระนุ้ย ม.5/6 
8.นางสาวโชโกะ โยธ ี ม.4/1   
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รางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561  

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สตูล)  
5-8 กันยายน 2561  

ณ โรงเรียนสตลูวิทยา   โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์  
และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตลู  

 
 
 
 
 
 
 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  

ม.1-ม.3   ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับ
ภาคใต้) 

เด็กหญิงบัซลาอ์  ศิริพัธนะ   
 

 

    การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
ม.4-ม.6  ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับ
ภาคใต้) 

นายศรัณย์  สุขาเขิน  
 
 

 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
สร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับภาคใต้) 
1. เด็กหญิงณนิจพิชญาป์   รัตนน์ โชควัฒนา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  หวันสมัน 
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  พรหมสุวรรณ์ 
 
 

 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
สร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับภาคใต้) 
1. นางสาววริศรา  วงษ์น้อย 
2. นางสาวสิขรินทร์  แก้วกุล 
3. นางสาวอโรชา  ทองค า 

 

 
 
 
 
   การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท

บูรณาการความรู้ ในคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ ใช้     
ม.4-ม.6  ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับ
ภาคใต้) 

1. นางสาวชญาดา  สุวรรณรัตน์ 
2. นางสาวนัชชา  จิตดวงฤทัย 
3. นางสาวนุชนาฏ  รักบ ารุง 
 

  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดย
ใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง 
(ตัวแทนระดับภาคใต้) 

1. นายกานตพงศ ์ คุปตาสา 
2. นายฐปวรรฒ  หมื่นสุวรรณ 
 

  การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ผลการแข่งขัน  
เหรียญทอง (ตัวแทนระดับภาคใต้) 

เด็กหญิงธีร์จุฑา  ว่องภาณุสกุล 
 

  การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ผลการแข่งขัน  
เหรียญทอง (ตัวแทนระดับภาคใต้) 

เด็กชายเมธา  เอกเจริญกุล 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
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  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  

ม.1-ม.3 ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับ
ภาคใต้) 

1. เด็กหญิงกลอเรีย  อาหมัน 
2. เด็กหญิงณัฐพร  ชูมณี 
3. เด็กชายธีร์ธนิน  ตุกังหัน 

  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ม.4-ม.6   ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับ
ภาคใต้) 

1. นายนาซีม  ล่านุ้ย 
2. นางสาวพฤกษา  วิเศษสิงห์ 
3. นายอากิล  แวมามะ  

  การแข่ งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.4-ม.6  ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง 
(ตัวแทนระดับภาคใต้) 

1. นายธนกฤต  ชิณพงษ์ 
2. นางสาวนัสญามีย์  ด าเต๊ะ 
3. นางสาวอมลธีรา  สารบัญ 

 
 
 
 
 
  ก า ร ป ร ะ ก ว ด ภ า พ ย น ต ร์ สั้ น  ม . 1-ม . 3  

ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับภาคใต้) 
 

1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาละสัน 
2. เด็กชายธนภูมิ  ชัยสวัสดิ์ 
3. เด็กชายนูรุดดีน  แวนามะ 
4. เด็กหญิงปนัดดา  พลด้วง 
5. นายรุดฟาน  ไมมะหาด 
 

  การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 
ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับภาคใต้) 

1. นางสาวภัศราภรณ์  พุกบุญมี 
2. นายสรัช  อ้ันเต้ง 
 
 
 

 
 
 
 

 

   การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล 
ศึกษา ม.4-ม.6 ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทน
ระดับภาคใต้) 

1. นางสาวปณิธาน  พรหมรัตน์ 
2. นางสาวรุ่งพชรกร  โกมลตรี 
 
 
 

 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 
ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับภาคใต้) 

นางสาวเกศิณี  หลีเส็น 
 
 
 

 

 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3  
ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับภาคใต้) 

1. เด็กชายธนพัฒน์  จุฑามณี 
2. เด็กชายภูเบศ  เดชนครินทร์ 
3. นายยุทธนา  ฉัตรชัย 
4. เด็กชายยุทธพิชัย  เยี่ยงยุทธพิชัย 
5. เด็กชายวัชร์นล  จริงจิตร 
6. นายอนันตกานต์  ขาวเผือก 

 

 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.
1-ม.3 ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับ
ภาคใต้) 

เด็กชายปรัชญ์  สุทธิ์นวล 
 การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3   

ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับภาคใต้) 
1. เด็กชายกรินทร์  สิกขฤทธิ์ 
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  ทศานนท์ 
3. เด็กหญิงจตุรพร  เชื้อวงศ์ 
4. เด็กชายธีร์ธนัตถ์  นิลพันธ์ 
5. เด็กหญิงผกาพันธุ์  รังสีสว่าง 
6. เด็กชายพัชรพล  แซ่หลิน 
7. เด็กหญิงพิณวดี  รัตนกาญจน์ 
8. เด็กหญิงวริศรา  บุปผามาศ 
9. เด็กชายศุภวิชญ์  เพ็ชรรัตน์ 
10. เด็กชายสิรวิชญ์  สุทธิพงศ ์

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
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 การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.4-ม.6  
ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับภาคใต้) 

1. นางสาวกัญญาณัฐ  พลายชุม 
2. นางสาวจิรภิญญา  บุญเตี่ยว 
3. นางสาวณัฐกมล  ไชยมั่น 
4. นางสาวดาราพรรณ  โชติพันธ์ 
5. นายปิยพงศ ์ หนูมอ 
6. นายพีรวิชญ์  พราหมณ์นาค 
7. นายฟานีล  นนทรี 
8. นางสาวศิรประภา  จิวานิจ 
9. นายอภิรัก  คลายนา 
10. นายอารีฟีน  หมาดสตูล 
 

  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 
ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับภาคใต้) 

 1. นางสาวกัญญาณัฐ  พลายชุม 
2. นางสาวจรินทร  หยีมะเหร็ม 
3. นางสาวจิรภิญญา  บุญเตี่ยว 
4. นางสาวณัฐกมล  ไชยมั่น 
5. นางสาวดาราพรรณ  โชติพันธ์ 
6. นางสาวดาริญญา  ใจแปง 
7. นายถุงทอง  ทิมเปีย 
8. นางสาวนภสร  เกษมสถิตวงศ์ 
9. นางสาวศศิฌา  สาดีน 
10. นางสาวศิรประภา  จิวานิจ 
11. นางสาวสุตาภัทร  อินทรสุวรรณ 
12. นางสาวอภิชญา  ด ารงรักษ ์
13. นางสาวอรัชพร  วารีคาม 

 
 
 
  

 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  
ม.4-ม.6  ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับ
ภาคใต้) 

นางสาวนูอัยม์  ดาโอะ 
 การแข่งขัน Multi Skills Competition  

ม.1-ม.3  ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับ
ภาคใต้)  

เด็กหญิงธนิษฐา  ขานโบ 

 
 
 

  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D 
Animation) ม.1-ม.3  
ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับภาคใต้) 

 

1. เด็กหญิงบัณฑิตา  มีเสน 
2. เด็กหญิงสิริภักดิ์  มาวงศ ์
 

 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic 
ม.4-ม.6    ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับ
ภาคใต้) 

1. นางสาวชญาดา  ชาวสวน 
2. นายปรัชญ์  อับดุลเลาะ  
 

 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Text Editor ม.1-ม.3 ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง 
(ตัวแทนระดับภาคใต้) 

1. เด็กชายกรวิทย์  กอหลัง 
2. เด็กชายกษิดิ์เดช  สุทธิพัฒน์อนันต์ 
 

 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.
4-ม.6   ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง   (ตัวแทนระดับ
ภาคใต้) 

1. นางสาวนภัสสร  รัตนสุวรรณ 
2. นางสาวนัสรียา  ทิพยานนท์  

  การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ผลการแข่งขัน เหรียญทอง   
(ตัวแทนระดับภาคใต้) 

1. นายบุคอรีย์  หมาดทิ้ง 
2. นายภทรกร  นิจจรัลกุล 
 

 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3  ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง   
(ตัวแทนระดับภาคใต้) 

1. เด็กชายกฤติน  คุณอารี 
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  ภมรานนท์ 
3. เด็กหญิงชนกานต์  เกษมปิต ิ
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
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 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง 
(ตัวแทนระดับภาคใต้) 

1. นางสาวชญานิศ  ส่งแสง 
2. นางสาวนุรอามาลี  แวมิ 
3. นายวิลดาน  หลงลูวา   
 

 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3  
ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับภาคใต้) 

 
1. เด็กชายประภวิษณ์ุ  อิศโร 
2. เด็กชายภัทรพล  กุลมาตย์ 
3. เด็กชายอะห์หมัด  ศรประดิษฐ์ 
 

 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 
ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับภาคใต้) 

1. นายกฤษฎา  มาศภูมิ 
2. นายชัยวัฒน ์ เต้งเฉี้ยง 
3. นายนิพพิชญ์  คงพรหม 

 
 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3  

ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับภาคใต้) 
1. เด็กชายนพดล  มณีโชติ 
2. เด็กชายปฏิภาณ  รามวงศ์ 
3. เด็กชายปิยวัฒน์  เทพษร 
 

 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 
ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับภาคใต้) 

1. นายปฏิญญา  จงสุภางค์พันธุ์ 
2. นายศุภณัฐ  ศรีขริิยะกุล 
3. นายอิฟฟาฮาน  สุขสุวรรณ 
 

 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3  
ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับภาคใต้) 

1. เด็กชายนพรุจ  คงแก้ว 
2. เด็กชายภูวินท์  โพธิ์เงิน 
3. เด็กชายวุฒิภัทร  อินทร์ทองค า 

 
 
 

 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6  
ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับภาคใต้) 

1. นายจักรพันธ์  ปาทาน 
2. นายณภัทร  ตระการกิจนุกูล 
3. นายบุคอรี  กาหลง 
 

 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3  
ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับภาคใต้) 

1. เด็กชายปรัชญ์  สุทธิ์นวล 
2. เด็กชายพฤกษ์  วั่นซ้วน 
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  แซ่เอียบ 
 

 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6   
ผลการแข่งขัน  เหรียญทอง (ตัวแทนระดับภาคใต้) 

1. นายจตุพร  วัฒนสิน 
2. นายสุรสีห ์ มุณีรัตน์ 
3. นายเตชทัต  ค าอุดม 
 
 
 

 

  

 

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
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