
 

 

 

โอลิมป�กวิชาการ ประจําป� 2557 ค�าย 1 

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จํานวน 93 คน ผ�านการคัดเลือกเพ่ือเข#าร�วมอบรม

โครงการส�งเสริมโอลิมป'กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร-ศึกษา คร้ังท่ี 15 ค�าย 1 ประจําป3                        
พ.ศ. 2557 จํานวน 7 สาขาวิชา ดังน้ี 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร  15 คน 

1. เด็กชายพัชรกฤษฏิ์  กุณฑล  ม.3/1 9. นายศักดิพัฒน-  วัฒนไทย                 ม.5/1 (ขยายผล) 
2. นายกานต-  มากทรัพย-สิน  ม.4/1 10. นางสาววิลาสินี  ทองธรรมชาติ         ม.5/2 (ขยายผล) 
3. นายพงศกร  เยาวพันธุ-กุล  ม.4/2 11. นายกรรปกรณ-  เอ้ียวเล็ก           ม.5/2 (ขยายผล) 
4. นายหมัดชาริฟ ดาแลหมัน  ม.4/4 12. นางสาวซูไฮละห-  วามะ          ม.5/3 (ขยายผล) 
5. นายโยฮัน  ฟ'เล�  ม.4/5 13. นางสาวชิดชนก  ชินไชยชนะ         ม.5/5 (ขยายผล) 
6. นายธนบูรณ-  สารจันทร-  ม.4/6 14. นายชยนนท-  ภู�งาม            ม.5/5 (ขยายผล) 
7. นางสาวลลิตา  อภิสรพาณิชย-  ม.5/1 15. นางสาวอัญชิสา  คงแก#ว                ม.5/6 (ขยายผล) 
8. นายภาณุพงศ-  มีกรณ-  ม.5/1  

 

สาขาวิชาฟ�สิกส  9 คน 

1. นายมูบีน  เล็งฮะ  ม.4/2 6. นางสาวยาสุมิน  จิตต-ปราณี               ม.5/2 (ขยายผล) 
2. นายพิชเยศ  พัชโรภาส  ม.4/2 7. นายชัยปวีณ  อ�อนเรือง  ม.5/3 (ขยายผล) 
3. นางสาวอาลดา  ชาตรีวงศ-                 ม.4/6 (ขยายผล) 8. นางสาวจันจิรา  ตําภู         ม.5/6 
4. นายอัมมาร-  มานะกล#า  ม.5/1 9. นายโชติพงศ-  ซียง  ม.5/6 (ขยายผล) 
5. นางสาวไอรดา  ตรียงค-                     ม.5/2 (ขยายผล)  

 

สาขาวิชาเคมี 11 คน 

1. นายรวีวัฒน-  สําเภานิล                     ม.4/2 7. นายสุทธิภาคย-  จุลานุพันธ-  ม.5/1 

2. นางสาวนาซีบะห-  หะยีบือราเฮง ม.4/2 (ขยายผล) 8. นายณัฐนันท-  สุขปLาน   ม.5/1 

3. นายณัฐชนน  อโนทัยสถาพร  ม.4/2 (ขยายผล) 9. นายเมธาวี  ก�อไวทยเจตน-  ม.5/1 

4. นายสิทธิกร  ท้ิงผอม  ม.4/4 10. นางสาวนภัสวรรณ  คงเกลี้ยง             ม.5/1 
5. นางสาวรุชดา  ม�าเหร็ม                      ม.4/6 (ขยายผล) 11. นายณรงค-เดช  บัวแก#ว                     ม.5/6 
6. นางสาวฉัตรวีร-  ภัทราภินนัท-   ม.5/1  

 

 



สาขาชีววิทยา 17 คน 
1. นายฟ'กกรี  ตาเดอิน  ม.4/2 (ขยายผล) 10. นางสาวรวินท-  ศูนย-คล#าย  ม.5/4 (ขยายผล) 
2. นางสาวนัทธมน  คุมภะสาโน  ม.5/1 11. นางสาวอาภาวดี  เขียวเข็ม               ม.5/4 (ขยายผล) 
3. นางสาวนดา  ยีมัสซา  ม.5/1 12. นางสาวอัจฉราวดี  รัชตเศรษฐ-  ม.5/4 (ขยายผล) 
4. นายป'ยพงศ-  ปานแขวง  ม.5/2 13. นายนิติธร  สุกใส  ม.5/5 
5. นางสาวรุ�งนภา  หอมขาว                   ม.5/2 (ขยายผล) 14. นางสาวพิชชาพร  แก#วนุรัชดาสร ม.5/5 
6. นายชัยวุฒิ  นาคสง�า                        ม.5/4  15. นายกฤตภาส  สุวรรณมณี  ม.6/1 
7. นางสาวฟารีดา  ขาวเขาใคร       ม.5/4 16. นางสาวแพรวรรณ  จันทร-ประทีป ม.6/2 
8. นางสาวทยาตา  พิรามรักษ-  ม.5/4 17. นายอภิสิทธิ์  ชุมประมาณ                ม.6/3  
9. นางสาวพิมพ-ลภัส  สีชมภู  ม.5/4 (ขยายผล)  

สาขาวิชาดาราศาสตร  ม.ต'น 19 คน 
1. เด็กหญิงสริตา  พฤกษเศรษฐ  ม.2/1 11. เด็กชายศุภณัฐ  ทัดแก#ว  ม.3/1 
2. เด็กหญิงสุดารัตน-  แซ�ย�าง  ม.2/1 12. เด็กหญิงกาญจนา  สุวาหลํา  ม.3/2 
3. เด็กชายอากิล  แวมามะ  ม.2/1 13. เด็กหญิงเกวลิน  โลหะจินดา  ม.3/2 
4. เด็กชายสิรวิชญ-  แก#วช�วย  ม.2/1 14. เด็กชายภูวิศ  หลงหัน  ม.3/2 
5. เด็กหญิงปณิธาน  พรหมรัตน-  ม.2/2 15. เด็กชายพีรพัฒน-  ใบเด็น                  ม.3/2 
6. เด็กชายภูวฉัตร  ขยันดี  ม.3/1 16. เด็กหญิงยัสมิน  ตาพา                     ม.3/3 
7. เด็กชายธนโชติ  สุขสวสัด์ิ  ม.3/1 17. เด็กหญิงนดา  เกปPน                       ม.3/3 
8. เด็กหญิงณัฎฐ-นรี  นราวุฒิพันธ-  ม.3/1 18. เด็กชายพศวัต  ทองกาวแก#ว             ม.3/4 
9. เด็กหญิงภคพร  ปริชาตินนท-  ม.3/1 19. เด็กหญิงชุติกาญจน-  บุญเก้ือ             ม.3/4 
10. เด็กหญิงพัชรพร  โสRะหน�าย  ม.3/1  

สาขาวิชาดาราศาสตร  ม.ปลาย 8 คน 
1. เด็กหญิงศลิดา  ชูพงศ-  ม.3/3 5. นางสาวนูไรดา  บิสนุม ม.4/2 
2. นายพชรพล  อโศกสกุล  ม.4/1 6. นางสาวพิมชนก  อนุสาร  ม.4/2 
3. นายอรรถพล  ชูมาปาน  ม.4/1 7. นางสาวพิชญากร  วัฒนาเนติกุล  ม.4/5 
4. นายพิชัยชิน  วินทะไชย  ม.4/2 8. นายกฤติน  สุขมี  ม.5/3 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร  14 คน 
1. นายนราธิป  หวันมะรัตน-  ม.4/1 8. นายชยกร  แจ#งสกุล                        ม.4/3 
2. นายศีลวัต  หม่ืนสุวรรณ  ม.4/1 9. นางสาวบรรณพร  คะหะวงศ-  ม.4/4 
3. นายอธิวัฒน-  แดงเอียด   ม.4/1 10. นางสาวฟองชล  แซ�เล�า  ม.5/1 
4. นางสาวณัฐสินี  ชอบงาม  ม.4/1 11. นางสาวธนพร  เรืองหิรัญ  ม.5/1 
5. นางสาวภัทราภรณ-  เผ�าจนิดา  ม.4/1 12. นายรัตภูมิ  นพพัตร  ม.5/1 
6. นางสาวภัทรสุดา  ทองจับ  ม.4/1 13. นายเมธาสิทธิ์  บุญย่ิง  ม.5/2 
7. นางสาวบัวบูชา  เต็มแก#ว  ม.4/2 14. นายภาณุเดช  จารู  ม.5/5 

 


