
 

 

 

  

ขอแสดงความยินดีกับ นายเดชาธร ชูชื่น  

นักเรียนชั้นมธยมศึกษาป�ที่ 3 โรงเรียนวิทยาศาสตร$จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

ขอแสดงความยินดีกับ นายเดชาธร ชูชื่น  เป+นผู-มีสิทธิรับทุนศึกษาต.อสําหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร$จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย ไปศึกษาต.อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญ่ีปุKน ประจําป�การศึกษา 2562 

นายเดชาธร ชูชื่น ได-เลือก สถาบัน อะคาชิ โคเซน (AKASHI KOSEN) เพ่ือเข-าศึกษาต.อจนจบปริญญาตรี รวม

ระยะเวลา 7 ป�  



 

  

 

 

 

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร�ศูนย� สอวน. คณะ
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มอ.ป�ตตานี 

1 ด.ช. วรีภัทร อดิศักด์ิภิรมย$ ม.3/1 

2 นายจิรภัทร ตระการกิจนุกูล ม.5/1 

3 นางสาวอภิชญา ทองคํา            ม.5/4 

4 นางสาวตัสนีม มู.เก็ม            ม.5/1 

5 นายนพรุจ คงแก-ว            ม.3/1 

6 นายนาบีล อมฤตบุตร            ม.3/1 

7 นายธนวิชญ$ ธนัตวรานุกูล  ม.3/3 

8 นายเดชาธร ชูชื่น            ม.3/1 

9 ด.ช. อัครชัย ยงสุวรรณกุล  ม.3/1 

10 ด.ช. เมธัส บุญแช.มพร            ม.1/1 

11 ด.ช. พงศ$อมร แก-วอุพัย  ม.3/2 

12 นายพัชรพล แซ.หลิน            ม.3/1 

13 นายฟาริส หลังเศษ            ม.4/4 

 

        ขอแสดงความยินดี 
 

2. สาขาวิชาคณิตศาสตร�   ศูนย� โรงเรียนขยายผล 
สอวน.  โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา 
         1.นายยุทธพิชัย เย่ียงยุทธพิชัย            ม.4/1 

2.เด็กหญิงณนิจพิชญาป̀ รัตนน$โชควัฒนา  ม.3/3 
3.นายฐานนันดร แผนมุนินทร$            ม.5/6 
4.นายชัชพิมุข หมาดแท.ง                      ม.5/3 
5.นายสรัช อ้ันเต-ง                      ม.5/1 
6.ด.ญ.ภัทรนิษฐ$ วิริยะสุข ม.4/1 
7.นายซอฟรอน วุฒิโรจนธาดา ม.4/4 
8.ด.ช.วงศธร จรัสวิโรจน$ ม.3/2 
9.นางสาวนภสร เกษมสถิตย$วงศ$ ม.5/3 
10.นายนาวาวี ยุทธสะอาด ม.4/1 
11.นางสาวกันตพร สังข$ทองจีน ม.5/5 
12.นางสาวบีบีฟาฎีมี มูนะ ม.5/3 
13.นางสาวจิตรางคฑา สิทธิชัย ม.5/1 
14.นางสาวนภัสสร รัตนสุวรรณ ม.5/4 
15.นางสาวบัซลาอ$ หยีราเหม ม.5/1 

 

ขอแสดงความยินดี 
 

3.   สาขาวิชาฟ,สิกส� ศูนย� สอวน.  
โรงเรียนวิทยาศาสตร�จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

1.นายฐปวรรฒ หม่ืนสุวรรณ ม.5/1 
2.นายปฏิยุทธ$ หวังทอง    ม.5/5 
3.นางสาวเบญจมาศ เลิศวัฒนาวณิช ม.4/6 
4.นางสาวสิรภักด์ิศร เผือกผ.อง ม.5/4 
5.นายฟานีล   นนทรีย$ ม.5/4 
6.นายอดิศร ขู.ซุ.ยหลี ม.5/2 

          ขอแสดงความยินดี 
 

4.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร� ศูนย� โรงเรียนนราธิวาส 

1.นายชญานันท$ เปรมปรีดี ม.5/6 

2.นางสาวพันธิสา ปานแขวง ม.5/1 

3.ด.ญ.นฤมินทรา พันธ$ยานุกูล ม.3/1 

4.นางสาวปุณญิศา เสริมสุข ม.5/2 

 

          ขอแสดงความยินดี 
 

รายช่ือนักเรียนที่ผ5านการคัดเลือกเพ่ือเข6าอบรมโครงการส5งเสริมโอลิมป,กวิชาการและพัฒนา

มาตรฐานวิทยาศาสตร�ศึกษา ค5าย 1 คร้ังที่ 20 ประจําป< พ.ศ. 2562 จํานวน 86 คน มีดงัน้ี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร� ศูนย� สอวน.  
โรงเรียนวิทยาศาสตร�จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

1.นายเมธาสิทธิ์ สุวรรณรักษ$ ม.5/4 
2.นางสาวกมลชนก เรืองอร.าม ม.5/1 
3.นายอัฟนัน เดหนิ ม.5/1 
4.นางสาวกลอเรีย อาหมัน ม.4/1 
5.นางสาวนูรซูฮาดา แวสะมะแอ ม.5/1 
6.นายจิรภัทร ด.อล.าห$            ม.4/1 
7.นายพณิชพล โรจน$ชาญชัยกุล ม.4/2 
8.ด.ช.ปานระพี ปานดํา           ม.3/1 
9.นางสาวกัญญาญัฐ จันทร$คง ม.4/1 
10.นางสาวเฟgร$น ดลภัค พิริยะไทย ม.4/1 
11.ด.ญ.อันนา หลงไหม              ม.2/1 

12.นางสาวภัทราพร โตhะเหล็ม ม.4/1 
13.นางสาวณัชชา คงแก-ว           ม.4/2 
14.นายกีรติ โภคาศิริสิน           ม.4/5 
15.นายกฤติน คุณอารี           ม.4/1 

6. สาขาวิชาดาราศาสตร� ม.ต6น ศูนย� สอวน. คณะ
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มอ. ป�ตตานี 

          1.ด.ญ.ไอร$รดา อาบู ม.2/1 
2.ด.ญ.ณัฐธิดา หวันสมัน ม.3/3 
3.ด.ญ.โนรฟาตีมิ อารงค$ ม.2/1 
4.ด.ญ.อาวณีย$ อิสลามกุล ม.2/1 
5.ด.ช. อิรฟาน ปาทาน ม.2/3 
6.ด.ญ.กชพร บุญเลิศ ม.2/1 
7.ด.ช.อลิฟ อามีเราะ ม.2/2 
8.ด.ช.พัชชนม$ บุญช.วย ม.1/1 
9.ด.ญ.นัจญมา เกศา ม.2/3 
10.ด.ญ.ภริม บุญเพ่ิม ม.2/3 
11.ด.ช.ฟูรซาน บาซอ ม.2/4 
12.ด.ช.อานัส สตาปอ ม.2/1 
13.ด.ช.อานัส สุย ี ม.2/1 

7. สาขาวิชาดาราศาสตร� ม.ปลาย ศูนย� สอวน.คณะ
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มอ. ป�ตตานี 

1.นายณัฐสิทธิ์ หนูเก้ือ           ม.4/4 
2.นางสาวนินทร$นดา หมัดอาดํ้า ม.4/2 
3.นางสาวดาราพรรณ โชติพันธ$ ม.5/3 
4.ด.ช. นรวิชญ$ มาลีวัด           ม.3/3 
5.นายวิชชา เลี้ยงกิจพิพัฒน$ ม.4/3 

8. สาขาวิชาเคมี ศูนย�โรงเรียนขยายผล สอวน.  
โรงเรียนเดชะป�ตตนยานุกูล จังหวัดป�ตตานี 

1.นางสาวกันติชา แก-วทอง         ม.4/1 
2.นายธนยศ จุลภักด์ิ           ม.5/4 
3.นางสาวมินฟgตา แหอหลี ม.5/5 
4.นายธัชกร เท่ียงบุญกุล            ม.4/4 
5.นางสาวกัลยา กาญจนสําราญวงศ$ม.5/6 
6.นายวรวีย$ เรืองจันทร$            ม.5/2 
7.นางสาวนิสิตา นิกูโน            ม.4/4 

9. สาขาวิชาเคมี ศูนย�โรงเรียนขยายผล สอวน.  
โรงเรียนปBาพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง 

1.นางสาวดาริญญา ใจแบ.ง ม.5/4 

 
 

 ขอแสดงความยินดี 

10. สาขาวิชาชีววิทยา ศูนย�โรงเรียนขยายผล สอวน.  
โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวดัสตูล 

1.นายพีรพล มะโนภักด์ิ             ม.5/4 
2.นางสาวฮุสนา อุเจhะ             ม.5/1 
3.นางสาวกานต$พิชชา กุลโรจนสิริ  ม.5/1 
4.นางสาวปุณษร พัฒนปรีชาเสถียร ม.5/4 
5.นายธีร$ธนิน ตุกังหัน             ม.4/4 
6.นายณัฐภูมินทร$ มาลินี             ม.5/1 
7.นางสาวรุซมา หมาดโตhะซhะ  ม.5/6 

 



 

 

 

  

 

รายงานผลการแข5งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 ประจําป<การศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
โรงเรียนวิทยาศาสตร�จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

 

 

 
 

 

1.การแข5งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร� ม.ต6น   
เหรียญทอง ชนะเลิศ(ตัวแทน) 

1. เด็กหญิงจัยดาห$ ใบบิเด็น  ม.3/1 
2. เด็กหญิงโซฮารา  มะหะหมัด  ม.3/1 
3. เด็กหญิงนุชนีย$  บิสนุม  ม.3/1 
  

2.การแข5งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร�  ม.ปลาย   
เหรียญทอง ชนะเลิศ(ตัวแทน) 
           1. นางสาวขนิษฐา สาล.าห$         ม.6/1 

2. นางสาวสิขรินทร$  แก-วกุล       ม.6/1 
3. นายธีรพัฒน$ ชํานาญคราด      ม.6/4  
 

3.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร�ประเภททดลอง ม.ปลาย 
เหรียญทอง ชนะเลิศ(ตัวแทน) 

1. นายพิทักษ$พล  กล.อมพล         ม.6/4 
2. นายพีรดนย$  แดงนุ-ย              ม.6/4 
3. นายธรรมนูญ  คงสุวรรณ ม.6/4 
 

4.การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ�ทางวิทยาศาสตร�  
ม.ต6น เหรียญทอง ชนะเลิศ(ตัวแทน) 

1. เด็กหญิงกมลชนก  หนูละออง  ม.3/1 
2. เด็กหญิงฟgรฮานา  นาคสง.า ม.3/1 
 

5.การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ�ทางวิทยาศาสตร�  
ม.ปลาย เหรียญทอง ชนะเลิศ(ตัวแทน) 
 1. นางสาวอรอนงค$  สิงห$อินทร$    ม.6/5 

2. นางสาวชนกานต$  บูระพาสาธิต ม.6/5 

      ขอแสดงความยินดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การแข5งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร� ม.ต6น  

เหรียญทอง ชนะเลิศ(ตัวแทน)  

        1. เด็กชายนาบีล  อมฤตบุตร ม.3/1  

2.การแข5งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร� ม.ปลาย  
เหรียญทอง ชนะเลิศ(ตัวแทน) 
 1. นายนิธิพัฒน$  สุวนิช ม.6/1  

 3.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร�ประเภทสร6างทฤษฎีหรือ
คําอธิบายทางคณิตศาสตร� ม.ต6น เหรียญทอง ชนะเลิศ 
(ตัวแทน) 

1. เด็กหญิงกชพร  บุญเลิศ          ม.2/1 
2. เด็กหญิงอนัญญา เมืองปาน      ม.2/3 
3. เด็กหญิงนัจญมา  เกษา ม.2/3 

4.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร�ประเภทสร6างทฤษฎีหรือ
คําอธิบายทางคณิตศาสตร� ม.ปลาย เหรียญทอง ชนะเลิศ
(ตัวแทน) 

1. นางสาวโขมพัสตร$  วิริยะสุข    ม.5/1 
2. นางสาวโชโกะ โยธี               ม.5/1 
3. นางสาวปgยมาพร  พงศ$นฤเดช  ม.5/1  

5.การแข5งขันสร6างสรรค�ผลงานคณิตศาสตร�โดยใช6โปรแกรม 
GSP ม.ต6น เหรียญทอง ชนะเลิศ(ตัวแทน) 

           1. เด็กชายเดชาธร  ชูชื่น    ม.3/1 
2. เด็กชายอัครชัย  ยงสุวรรณกุล ม.3/1  

6.การแข5งขันสร6างสรรค�ผลงานคณิตศาสตร�โดยใช6โปรแกรม 
GSP ม.ปลาย เหรียญทอง ชนะเลิศ (ตัวแทน) 
          1. นายจิรภัทร ตระการกิจนุกูล   ม.5/1 

2. นายฐปวรรฒ หม่ืนสุวรรณ     ม.5/1 
7.การแข5งขันซูโดกุ ม.ต6น  เหรียญทอง ชนะเลิศ (ตัวแทน) 
           1. เด็กหญิงธีร$จุฑา ว.องภาณุสกุล ม.3/2  

กลุ5มสาระวิทยาศาสตร� กลุ5มสาระคณิตศาสตร�ศาสตร� 



  

 

 

 

 

 

 

 

1.วรรณกรรมพิจารณ� ม. ปลาย เหรียญทอง ชนะเลิศ
(ตัวแทน) 

     1. นางสาวเกศิณี หลีเส็น ม.5/3  
2.พินิจวรรณคดี ม.ต6น เหรียญทอง ชนะเลิศ(ตัวแทน) 
               1. เด็กหญิงวัชรากร จันทรกุล ม.2/4  

 

3.เรียงร6อยถ6อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.ต6น  
เหรียญทอง ชนะเลิศ(ตัวแทน)  
               1.  เด็กหญิงณัฐสินี  เรืองศิริ  ม.3/2 
4.เรียงร6อยถ6อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.ปลาย 
เหรียญทอง ชนะเลิศ(ตัวแทน)  
               1. นางสาววริศรา  มานะ ม.4/5 
 

5.ต5อคําศัพท�ภาษาไทย (คําคมเดิม) ม.ต6น  เหรียญทอง 
ชนะเลิศ(ตัวแทน) 

1. เด็กหญิงฐิติรัตน$ แสงดํา ม.2/4 
2. เด็กหญิงวริศรา เฉิดฉ้ิมม.2/4 

  

6.ต5อคําศัพท�ภาษาไทย (คําคมเดิม) ม.ปลาย เหรียญทอง 
ชนะเลิศ(ตัวแทน)   

1. นายพชรพล สุทธิโพธิ์  ม.5/2 
  

 

 

 

 

 

1.มารยาทไทย ม.ต6น เหรียญทอง ชนะเลิศ(ตัวแทน)   

1. เด็กชายนรินทร$ธัช  หิรันญ$ณรงค$         ม.1/3 
2. เด็กหญิงปุญชรัศด์ิ แววแสนรัตน$         ม.2/1 

2.มารยาทไทย ม.ปลาย เหรียญทอง ชนะเลิศ(ตัวแทน)   

1. นายธัชกร  เท่ียงบุญธรรม               ม.4/4 
2. นางสาวนรกมล หอพัฒนาวุฒิวงศ$      ม.4/2 

 

 

 

  

   

 

 

 

1.การแข5งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (skit) ม.ปลาย  

เหรียญทอง ชนะเลิศ(ตัวแทน) 
1. นางสาวกรรชริการ$  คงสําราญ     ม.5/2 
2. นางสาวรัชนีพร พรมขวัญ          ม.5/3 
3. นางสาวญาซามินทร$  ไชยวร       ม.5/6 
4. นางสาวอลิสา  แนะนวน           ม.5/6 
5. นางสาวนลินี  อุสนา                ม.5/6  

 

 

 

1.การแข5งขันรําวงมาตรฐาน ม.ต6น เหรียญทอง ชนะเลิศ
(ตัวแทน) 

1. เด็กชายพัชรพล  แซ.งหลิน              ม.3/1 

2. เด็กหญิงผกาพันธุ$  รังสสีว.าง          ม.3/1 

3. เด็กหญิงกัณฐิกา ทศานนท$            ม.3/1 

4. เด็กหญิงพิณวดี  รตันกาญจน$        ม.3/1 

5. เด็กชายกรินทร$  สิกขฤทธ์ิ              ม.3/3 

6. เด็กชายธารทอง  คงพรหม            ม.3/4 

7. เด็กชายสิรวิชญ$  สุทธิพงศ$            ม.3/4 

8. เด็กชายศุภวิชญ$  เพ็ชรรตัน$           ม.3/5 

9. เด็กหญิงจตรุพร  เช้ือวงศ$              ม.2/1 

10. เด็กหญิงวริศรา  บุปผามาศ         ม.2/2 

2.การแข5งขันรําวงมาตรฐาน ม.ปลาย เหรียญทอง ชนะเลิศ(ตัวแทน)
 1. นายกันตวิชญ$  ผลวัฒนะ          ม.4/4 

2. นายปgยพงศ$  หนูมอ                  ม.5/2 

3. นางสาวจิรภญิญา บุญเตี่ยว       ม.5/3 

4. นางสาวดาราพรรณ  โชติพันธ$     ม.5/3 

5. นายฟานีล  นนทรีย$                ม.5/4 

6. นางสาวกัญญาณัฐ  พลายชุม       ม.5/4 

7. นายอารีฟ�น  หมาดสตูล              ม.5/5 

8. นางสาวณัฐกมล  ไชยมั่น             ม.5/5 

9. นายพีรวิชญ$  พราหมณ$นาค        ม.5/6 

10. นางสาวศิรประภา จิวานิจ          ม.5/6 

กลุ5มสาระการเรียนรู6ภาษาไทย 

กลุ5มสาระการเรียนรู6 

สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ5มสาระการเรียนรู6ภาษาต5างประเทศ 

กลุ5มสาระการเรียนรู6ศิลปะ (นาฏศิลปT) 



 

 

 

 

 

 

1.การแข5งขันวงดนตรีสตริง ม.ปลาย เหรียญทอง ชนะเลิศ
(ตัวแทน) 

1. นายยุทธพิชัย เย่ียงยุทธพิชัย    ม.4/1 
2. นายอนันตกานต$ ขาวเผือก      ม.4/5 
3. นายธนพัฒน$ จุฑามณี            ม.4/5 
4. นายวัชร$นล จริงจิตร             ม.4/6 
5. นางสาวภามินี ดําละเอียด      ม.5/1 

2.การแข5งขันขับร6องเพลงไทยลูกกรุง ม.ต6น เหรียญทอง 
ชนะเลิศ(ตัวแทน) 
 1. เด็กหญิงศศิมา ศิริมาศ          ม.2/3 
3.การแข5งขันขับร6องเพลงไทยลูกกรุง ม.ปลาย  เหรียญทอง 
ชนะเลิศ(ตัวแทน) 

1. นางสาวธัญพิชชา  ไชยอ.อนแก-ว  ม.6/4 
4.การแข5งขันขับร6องเพลงสากล ม.ต6น เหรียญทอง ชนะเลิศ
(ตัวแทน) 

1. เด็กชายปรัชญ$ สุทธิ์นวล   ม.2/1 
5.การแข5งขันขับร6องเพลงพระราชนิพนธ� ม.ต6น เหรียญทอง 
ชนะเลิศ(ตัวแทน) 

1. นายนนทนันท$ จิณตเมฆา          ม.3/4 
2. เด็กหญิงปlณฑิตา สว.างแจ-ง        ม.3/4  
 
 
 

1.การประกวดแปรรูปอาหาร  ม.ต6น เหรียญทอง ชนะเลิศ
(ตัวแทน) 
          1. เด็กหญิงนัซนีน  นุ-ยไฉน           ม.2/1 

2. เด็กหญิงวันาฃนาซนีน พานิช    ม.2/1 
3. เด็กหญิงเซลีนท$  องสารา        ม.2/2 
  

         ขอแสดงความยินดี 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.การแข5งขันการสร6าง Web Applications ม.ปลาย  

เหรียญทอง ชนะเลิศ(ตัวแทน) 
 1. นายกฤติน  คุณอารี              ม.4/1 

2. นางสาวกันติชา  แก-วทอง       ม.4/1 
  

2.การแข5งขันการเขียนโปรแกรมด6วยภาษาคอมพิวเตอร� 
เหรียญทอง ชนะเลิศ(ตัวแทน) 

1. นายภทรกร  นิจรลักุล          ม.6/3 
2. นายบุคอรีย$  หมาดท้ิง     ม.6/6 

 

3.การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร�ประเภทซอฟต�แวร�  
ม.ต6น เหรียญทอง ชนะเลิศ(ตัวแทน) 

1. เด็กหญิงนัสรีน แดงคง          ม.3/3 
2. เด็กหญิงนฤมิทรา พันธ$ยานุกูล ม.3/1 
3. เด็กชายปานระพี  ปานดํา      ม.3/1 

 

4.การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร�ประเภทซอฟต�แวร�  
ม.ปลาย  เหรียญทอง ชนะเลิศ(ตัวแทน) 

1. นางสาวนภัสสร  รัตนสุวรรณ   ม.5/4 
2. นางสาวสิรภักดิ์ศร  เผือกผ.อง   ม.5/4 
3. นางสาวปาริฉัตร  เศียรอินทร$    ม.5/3  

             

               ขอแสดงความยินดี 

กลุ5มสาระการเรียนรู6ศิลปะ (ดนตรี) กลุ5มสาระการเรียนรู6การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร�) 

กลุ5มสาระการเรียนรู6การงานอาชีพ 


