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รางวัลโรงเรียน

นายวิทชัย อรุณอร่ามศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
สตูลวิทยา รับโล่เกียรติเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตร ประธาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจ�าปี 2559 สังกัดส�านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา จากสมาคมกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานแห่ง
ประเทศไทย

รับโล่เกียรติเชิดชูเกียรติและประกำศเกียรติคุณบัตร 
ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนดีเด่น ประจ�ำปี 2559

ผู้อ�านวยการโรงเรียนสตูลวิทยาได้รับโล่เกียรติเชิดชูเกียรติและประกาศ
เกียรติคุณบัตร เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจ�าปี 
2559  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  จากสมาคมกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยในงานประชุมสัมมนาวิชาการและ
ประชุมใหญ่ประจ�าปี 2559 ของ สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แห่งประเทศไทย

รับโล่เกียรติเชิดชูเกียรติและประกำศเกียรติคุณบัตร 
เลขำนุกำรกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนดีเด่น ประจ�ำปี 2559 

โรงเรียนสตูลวิทยาได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ จาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
ระเบียบแบบแถว “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ” 
ประจ�าปี 2560 จากส�านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
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โรงเรียนสตูลวิทยาได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา
แบบอย่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละการบรหิารจัดการ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�าปี 2559 

“สถำนศึกษำพอเพียง 2559” 
จากกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 27 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับรางวัลชมเชย โครงการ “อ่านสร้างสุข ยกก�าลังสุข
ในสถานศึกษาและชุมชน” ปีการศึกษา 2559 สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข จากส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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ครูคนเก่ง

โรงเรียนสตลูวทิยายนิดีกบั ครูญาณกว ี  แก้ววงศ์  ได้รบัรางวลั MOE AWARD 
ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนสตลูวทิยา ขอแสดงความยนิดีกบัคณุครูสโมสร ทองสิพพญัญู 
ครูโรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับการยกย่องชูเกียรติบุคคลโดยมิติทาง
วัฒนธรรมในการสืบสานต�านานต้นไม้

วนัที ่ 20 มนีาคม 2560 โรงเรยีนสตลูวทิยายนิดกีบัครณัูฏยา แสงอรณุ 
ได้รบัรางวลัอาสาสมคัรเอเอฟเอสดเีด่นระดบัภาค ประจ�าปี พ.ศ 2559 
(Regional Outstanding AFS Volunteer of the Year 2016)

MOE AWARD 

ได้รับการยกย่องชูเกียรติบุคคล
โดยมิติทางวัฒนธรรมในการสืบสาน
ต�านานต้นไม้

ได้รับรางวัลอาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่น
ระดับภาค ประจ�าปี พ.ศ 2559
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นักเรียนคนเก่ง

วนัที ่17 สงิหาคม 2560 โรงเรียนสตลูวทิยา ยนิดีกบันกัเรยีน
คนเก่ง นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ชนะเลิศอันดับที่ 1 และ
รองชนะเลศิ ในการประกวดเรียงความในงานกจิกรรมสัมพนัธ์ 
เอื้ออาทรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สตูล ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล อ�าเภอเมือง จังหวัดสตูล
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โรงเรยีนสตลูวิทยาแสดงความยนิดีกบัครแูละนกัเรยีน ในการแข่งขัน
ในงานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ระดับชาติ ครัง้ท่ี 67 ปีการศกึษา 2560
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
โดยมีครูการุณย์  ติณรัตน์ เป็นครูผู้ควบคุมทีมและฝึกซ้อม และ
นักเรียน ร่วมการแข่งขันได้แก่
     1.  เด็กหญิงจินตนา  มาช่วย
     2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แจ่มจันทา
     3. เด็กหญิงอิฐธิยาภรณ์  ทองรักษ์ 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.6
นายธิติวุฒิ  เพ็ชรเล็ก
ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม ครูพงษ์ศักดิ์  คงสง

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 

นางสาวนูรีน  ยีมัสซา
ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม ครูพงษ์ศักดิ์  คงสง

ขาดรปู
โรงเรียนสตูลวิทยาแสดงความยินดีกับนักเรียน 

นายพาคินทร์ เมืองปัญญโญ  
ได้รับเกียรติคุณบัตร จากการได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น 

คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2561  
จากกระทรวงศึกษาธิการ 13 มกราคม 2561
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วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
โรงเรียนสตูลวิทยายินดีกับนักเรียน

ที่ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัย
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

หนังสั้น/เพลง/ศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2560 
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE 

โรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมน�าเสนอโครงงาน
นักเรียนห้องเรียนพิเศษเครือข่าย

ภาคใต้ตอนล่าง ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 
โรงเรียนสตูลวิทยา ส่งแข่งขัน 2 โครงงาน 

ได้รับรางวัล โครงงานสาขาฟิสิกส์ 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 

และโครงงานสาขาชีววิทยา 
รางวัลชมเชย

วัน 22 – 25 ธันวาคม 2560 
ทีมเซปักตระกร้อโรงเรียนสตูลวิทยา 
รุ่นอายุ 13-15 ปีชาย รับถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 
รายการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสตูล 

จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
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กิจกรรมโรงเรียนสตูลวิทยำ

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา

จัดกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์ 

ณ มัสยิดนูรุลมุสดากัม ต�าบลควนขัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 

โดยเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ ณ บริเวณหน้าเสาธง

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดสตูล ให้เกียรติมาพบ นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ใน

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และอบรมแกนน�า  Stw to be 

number one  ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา
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วันที่ 8 มิถุนายน 2560 
โรงเรียนสตูลวิทยา

จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และ 
ร่วมร�าลึกบุญคุณครู

ประจ�าปี 2560

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 
ผู้ก�ากับและรองผู้ก�ากับ

โรงเรียนสตูลวิทยา 
รับการประเมินลูกเสือขั้นที่ 5  
ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล 
เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์
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วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาร่วมบริจาค
โลหิต กับเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี เนือ่งในโอกาสทรงด�ารง
ต�าแหน่งอุปนายิกาผู้อ�านวยการ สภากาชาดไทย ครบ 40 ปี และ
วันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 128 ปี

วันที่ 23-24  มิถุนายน 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ EIS & ICT-OJT Digital Technology 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดพิทักษ์คลองขุด

EIS & ICT-OJT 
Digital Technology 

แห่เทียนเข้ำพรรษำ

บริจาคโลหิต
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วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 กองพลทหารราบที่ 5 กองทัพภาคที่ 4 จัดอบรม 
โครงการสร้างเสรมิอดุมการณ์ความรกัชาติ สร้างคนดด้ีวยประวติัศาสตร์ สร้างชาติ
ด้วยอุดมการณ์ ณ หอประชุมโรงเรียน สตูลวิทยา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดท�าบันทึกความร่วมมือ 
MOC และต้อนรับคณะครูจากโรงเรียน SMK Bandar Tasek Mutiara 
ประเทศมาเลเซีย ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

จัดท�ำบันทึก
ควำมร่วมมือ 
MOC

สร้างเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ 
สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ 
สร้างชาติด้วยอุดมการณ์
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วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา 
ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 
ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

อบรมสร้ำงองค์ควำมรู้และสร้ำงเครือข่ำย
ในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 
โรงเรยีนสตลูวทิยา โดยหน่วยอนุรกัษ์
สิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละศลิปกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดสตูล จัดโครงการ
อบรมสร้างองค์ความรู้และสร้าง
เครอืข่ายในการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
ณ บ้านหัวหิน อ�าเภอละงู จังหวัด
สตูล

วันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10
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วนัที ่1 สงิหาคม วนัคล้ายวนัก่อตัง้โรงเรยีน
สตูลวิทยา โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรม
วนัคล้ายวนัก่อตัง้โรงเรยีนสตูลวทิยา โดยมี
ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรยีน
สตูลวิทยา อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนสตูล
วทิยา มาร่วมในพธิแีละมพีธีิมอบทนุการศกึษา
แก่นักเรียน โดยทุนการศึกษาจากอดีต
ผู้อ�านวยการ คณะครูโรงเรียนสตูลวิทยา 
และอื่น ๆ

วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 4-7 สิงหาคม 2560 
นักเรียนสตูลวิทยาเข้าร่วมค่าย
เสริมสร้างทกัษะนกัเรยีนแกนน�า
เพื่อ ผลิตสื่อ/ค�าขวัญ ต่อต้าน
ยาเสพติด ระหว่างวันที่ 4-7 
สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม
สินเกียรติบุรี  อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสตูล

วันท่ี 8-10 สิงหาคม 2560 นักเรียนสตูลวิทยาเข้าร่วม
กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ของ ศ.อ.บ.ต “สร้าง
เครอืข่ายนกัประชาสมัพนัธ์เยาวชนคนรุน่ใหม่ จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้” โดยม ีนางวรษิา ศริพิฤกษานกุลู ผูอ้�านวยการส่วน
การผลติและประชาสมัพนัธ์ ส�านกัสารสนเทศและประชาสมัพนัธ์ 
ศอ.บต. คณะวทิยากร  ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่
พาราไดส & รีสอร์ท อ�าเภอหาดใหญ่            จังหวัดสงขลา 

นักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ 

ค่ายเสริมสร้างทักษะนักเรียนแกนน�า
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วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียน
สตูลวิทยาจัดพิธีถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนิี

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 พิธีลงนาม
บันทกึข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการ
ยกระดับผลสมัฤทิธิท์างการศกึษา ระดบั
ชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภายใต้
แนวคดิ One School One Classroom 
One Subject 1:1:1  ณ หอประชุม 100 ปี 
โรงเรียนสตูลวิทยา โดยมีท่านผู้ว่า
ราชการ จังหวัดสตูล เป็นประธาน

One School One Classroom One Subject 1:1:1
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วันที่ 10 กันยายน 2560 แขวงการทางสตูล ร่วมกับ โรงเรียนสตูลวิทยา จัดโครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น ขับขี่
ปลอดภัย ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน กับ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

รักษ์ทาง-รักถิ่น ขับขี่ปลอดภัย

วันที่ 16 กันยายน 2560 คณะครูนักเรียน ดูงานหมู่บ้านภูมิปัญญา ต�าบลท่าวัง  
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วนัที ่16 กนัยายน 2560 นกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศกึษา
ปีที ่5 ร่วมกจิกรรมสาธารณะประโยชน์ ปลกูป่าชายเลน 
ณ บ้านฉลงุ ต�าบลเจ๊ะบลิงั โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากสถานี
พฒันาทรพัยากรป่าชายเลนที ่35 ให้ความรูแ้ก่นกัเรยีน

หมู่บ้านภูมิปัญญา

ปลูกป่าชายเลน
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วันท่ี 28-29 กันยายน 2560 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา เข้าร่วม
โครงการนักข่าว นักพูด ดีเจ (เยาวชนคนรุ่นใหม่) โดยสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท 
สตูล ร่วมกับ โรงเรียนสตูลวิทยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสตูล
วิทยา (นักข่าว/ดีเจ  มืออาชีพ คุณก็ท�าได้)

วันที่ 30 ก.ย. – 3 ต.ค. 2560 นักเรียน
โรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกิจกรรมค่าย
ดาราศาสตร์ส�าหรับชมุนุมดาราศาสตร์
ในโรงเรียน นกัเรียนแกนน�า "นักดารา
ศาสตร์รุ่นเยาว์" จัดโดยสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาต ิณ สวนประวตั-ิ
ศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์. 
สงขลา

ค่ายดาราศาสตร์

นักข่าว นักพูด ดีเจ (เยาวชนคนรุ่นใหม่) 

บริจาคโลหิต
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนโรงเรียน
สตูลวิทยา ร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาด
จังหวัดสตูล
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วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ท่านผู้อ�านวยการนายมาโนช มณีวิทย์ เป็น
ประธานในกิจกรรมงานวันโลกร�าลึกถึงผู ้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 
(World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจ�าปี 2560

วันโลกร�ำลกึถงึผู้สูญเสียจำกอุบัตเิหตทุำงถนน 
   (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์สังคมร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณฯ

วันที่ 8- 12 มกราคม 2561  
โครงการรินน�้าใจสู้ชาวใต้ 
ครั้งท่ี 15 ศูนย์จังหวัดสตูล 
(โรงเรยีนสตลูวิทยา) จัดการ
สอนเสริมหรือติวเข้มใน 8 
วิชาหลักให้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับ
ความร่วมมือด้านวิทยากร  
จากโรงเรยีนมธัยมชัน้น�าใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
ภูมิภาค

สร้างสรรค์สังคม
ร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณฯ

รินน�้ำใจสู้ชำวใต้
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วันเด็ก
แห่งชาติ

วันที่ 16 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียน
สตูลวิทยา ร่วมงาน “วันครู ประจ�าปี 2561 ” ณ หอประชุม
วิทยาลัยเทคนิค สตูล 

วันที่ 13 มกราคม 2561 
นกัเรยีนชมรมถนนปลอดภยั
ในสถานศึกษาโรงเรียนสตูล
วทิยาและกลุม่สาระการเรยีนรู้
ศิลปะ. สาระทัศนศิลป์ ร่วมกัน
ประดิษฐ์ถุงมือตุ๊กตากระดาษ ให้
น้อง ๆ ที่เทศบาลฉลุง เนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ

วันครู ประจ�ำปี 2561
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วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการอ.ย. น้อยโรงเรียนสตูลวิทยาจัดโครงการเด็กไทย
บริโภคปลอดภัยห่างไกลโรค บูรณาการสู่โรงเรียนและชุมชน ณ ห้องโสต โรงเรียนสตูล
วิทยา

เด็กไทยบริโภคปลอดภัยห่ำงไกลโรค

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรม Open House 2018 บานบุรี วิชาการ “ชุมนุม สร้างอาชีพ”

Open House 2018
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วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561  โรงเรียนสตูล
วทิยา จดักจิกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ประจ�า
ปีการศึกษา 2560 ณ บริเวณสนามหน้า
อาคารเรียน 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา จ.สตูล รับการนิเทศ ติดตาม การด�าเนินงานของโรงเรียน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 จาก ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

รบักำรนเิทศ ตดิตำม กำรด�ำเนนิงำนของโรงเรียน
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วันที่ 20 -21 กุมภาพันธ์ 2561 
โรงเรียนสตูลวิทยาร่วมกับ
ส�านักงานวัฒนธรรม จังหวัด
สตูล จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน
สมานฉันท์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ร่วมกับสมาคมพันธมิตร
มวยไทยโลก มอบอุปกรณ์การกีฬาแก่นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนรับเกียรติบัตร จากการแข่งขันตอบปัญหาใน
วันรพี ปีการศึกษา 2560

วันรพี รับมอบอุปกรณ์กำรกีฬำ

ค่ำยเยำวชนสมำนฉันท์
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วันที่ 2 มีนาคม 2561 โรงเรียนสตูลเข้ารับการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนสตูลวิทยา

ภาพบรรยากาศประชุมผู้ปกครอง วันที่ 9 เมษายน 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา
โดยท่านผูอ้�านวยการมาโนช มณวีทิย์ จดัประชมุผูป้กครองประจ�าภาคเรยีนที ่2 
ปีการศึกษา 2560 โดยช่วงเช้าจะประชุมนักเรียนชั้น ม. ต้น ช่วงบ่าย ประชุม
นักเรียนชั้น ม.ปลาย ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

ประชุมผู้ปกครอง

รับการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

( O B E C Q A )

ขาดรปู
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ฝ่ายวิชาการ

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นม.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
ณ ถ�้าภูผาเพชร

วันที่ 4-5 กันยายน 2560 คณะครูโรงเรียนสตูลวิทยา น�าเสนอผลงาน การบริหาร
จัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล แสดง best โรงเรียน best ครู และนักเรียน
แข่งขันทักษะด้านภาษา ณ ร.ร. เมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นักเรียน ชั้น ม.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์
เรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 3 
ต�าบลเกตรี อ�าเภอเมือง จังหวัดสตูล
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วันที่ 14 ธันวาคม 2560 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ส�าหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดตรัง 

วันที่ 22-25 มกราคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดโครงการติวโอเน็ต ม.3 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้วิทยากรร่วมกับ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล และมีโรงเรียนจากภายนอกเขาร่วมในการติวในครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียน
ควนโดนวิทยา โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพ โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนเทศบาล 2 และโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง

วันที่ 23 มกราคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดโครงการ
ศกึษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ปีการศกึษา 
2560 ณ แหล่งเรียนรู้ในอ�าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
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วันที่ 31 กรกฎาคม  -  4 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน บานบุรีเกมส์ 2560 โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา อาทิ เช่น วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล 
เปตอง และ บาสเกตบอล มากมายให้กับนักเรียน

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน

วนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2561 สภานกัเรียน
โรงเรียนสตูลวิทยาจัดเลือกตั้งสภา
นักเรียนชุดใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 
2561 บรรยากาศอบรมและเลือกตั้ง
สภานักเรียน

วันที่ 12 มีนาคม 2561 จัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ (อ�าลาบานบุรี) นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยม
ศึกษาปีที่ 6 โดยมีการมอบมงกุฎ
ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ท่ีสอบได้
มหาวิทยาลัย

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรม
ปีใหม่ให้กบันกัเรียน โดยมีกจิกรรมการแสดง จับของขวญั
ให้กับนักเรียนขาดรปู
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วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายเจริญ จุลนันโท รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา มอบรางวัลโครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเราแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดเขต
พื้นที่ฯในแต่ละระดับชั้น

ฝ่ำยบุคคล
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) 
ณ ล�าป�ารีสอร์ท อ�าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

วันที่ 27 กันยายน 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดงานเกษียณอายุราชการ 
ให้คุณครูนวลน้อย ลิ้มซ้าย และครูวชิรา อังโชติพันธุ์

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมปีใหม่ให้กับคุณครู 

ฝ่ำยอำคำรสถำนที่
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
วันที่ 18 -20 มีนาคม 2560 โดยครูนายูลา ดาเลาะ น�านักเรียนโรงเรียน
สตูลวิทยา เข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017 
โดยมีการแข่งขันทดสอบชุดโปรแกรม Microsoft Office เพื่อหาตัวแทน
ประเทศไทยไปแข่งบนเวทีระดับโลก

วันที่ 13 -15 มีนาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาน�าโดยครูสุริยา บีลหีม 
และครูวิทยา มิหอมมิ น�านักเรียนเข้าร่วมการอบรม การแข่งขันหุ่นยนต์ 
ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วันที่ 28 มีนาคม 2560 คุณครูสุริยัน บิลหีมและคุณครูวิทยา มิหอมมิ น�านักเรียนชมรมหุ่นยนต์และเครื่องบินเล็กบังคับด้วยมือโรงเรียนสตูลวิทยา ให้ความรู้และสาธิต
การประดิษฐ์หุ่นยนต์และการบังคับเครื่องบินเล็กบังคับด้วยมือ ให้กับโรงเรียนหนองผักฉีด อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา
เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ who 2017 ทีจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีครูผู้ฝึกสอนนายสุริยัน บิลหีม 
เป็นครูผู้ฝึกสอน
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

19 มิถุนายน 2560 นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 
มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการคัดลายมือ โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องใน
วันภาษาไทยแห่งชาติ และรางวัลชมเชยการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อบ้านเรา
ดี๊ดีมีแต่สันติสุข ระดับจังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระฯภาษาไทย จัดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ 
หัวข้อ เรียนสตูลวิทยาดี๊ดี มีความสุข และโต้คารม มัธยมศึกษา ญัตติ เรียนสาย
สามัญดีกว่าสายอาชีพ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ โดยมีการแสดง The Mask Singer
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษาจัดกิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมให้ความรู้ในวันอาเซียน แก่นักเรียน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษา จัดกิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์ และ จัดสอบธรรมศึกษาประจ�าปี 2560
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วันที่ 12 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนสตูลวิทยาจัดแสดงละครเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมเมาลิดิ้ลนาบี ปี ฮ.ศ.๑๔๓๘ 
ณ หอประชุมโรงเรียนสตูลวิทยา

      วันที่ 27 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสตูล
              วิทยาจัดกิจกรรม โครงการเข้าวัดปฏิบัติ

ธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดพิทักษ์คลองขุด 
วัดชนาธิปเฉลิม และ วัดมงคลมิ่งเมือง

วันที่ 1 มีนาคม 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
โรงเรียนสตูลวิทยาได้ร่วมแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ 
ณ วัดชนาธิปเฉลิม อ�าเภอเมือง จังหวัดสตูล
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Eric) จัดกิจกรรมเสวนาครูผู้สอนภาษา
อังกฤษ วัดการเรียนการสอนและวัดผลอย่างไรตรงตัวชี้วัดโดยมีครูในศูนย์
เครือข่ายเข้าร่วมอบรม

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายโครงการ STW conservative Math 
camp 2017 ศูนย์การเรียนรู้โหนด นา เล สะทิงพระ จังหวัดสงขลา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 
นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อ�านวยการ
โรงเรยีนสตลูวิทยา มอบเกยีรตบิตัร 
การแข ่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา
2560
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วันที่ 24 -25 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม
ค่ายภาษามลายู ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล

วันที่ 21- 22 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ ERIC โรงเรียน
สตูลวิทยา จัดกิจกรรม Reading Aloud Camp 
for M.1 Student ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 2560 
ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

SATUN WITTAYA SCHOOL
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วันที่ 8 -10 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่าย English Camp ส�าหรับนักเรียนห้องพิเศษ EAP 
ณ ไอดี เรซิเด้นท์ ภูเก็ต

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสตูลวิทยา ได้จัดโครงการ
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP 
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและทัศน
ศกึษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ (English  
and Culture Camp) ส�าหรับนักเรียน
ห้องเรียนพเิศษภาษาองักฤษ ช้ันมธัยม
ศึกษาปีที่ ๑/๙ , ๒/๙ และ ๓/๙ 
จ�านวน ๔๗ คน  ณ  SMK  Bandar 
Tasek Mutiara  รัฐปีนัง  ประเทศ
มาเลเซีย  ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 
2561
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กลุม่สำระกำรเรยีนรูสุ้ขศกึษำและพละศกึษำ

วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560 ทีมนักฟุตบอลโรงเรียนสตูลวิทยารุ่นไม่เกิน 15 ปี 
เข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย 14 จังหวัดภาคใต้ รายการ KING POWER CUP 2017 
The Best U-15 Tournament 

วันที่ 2 กันยายน 2560 ทีมนักฟุตบอลโรงเรียนสตูลวิทยารุ่นไม่เกิน 15 ปี เป็น
ตัวแทนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการแข่งขันทักษะฟุตบอล สพฐ.เอพี. ฮอนด้า เรด
แชมเบี้ยน ปีที่ 7 ครั้งที่ 1/2560 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ทีมฟุตบอลรุ่นไม่เกิน 16 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน (14th THAILAND 
PRIME MINISTER CUP 2018 ) ประจ�าปี 2561 จากส�านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสตูล
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ

วันที่ 8-23  ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาได้ด�าเนินการโครงการ
อบรมนักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา 
ศูนย์ สอวน. ค่ายที่ 1 รุ่น 18 ประจ�าปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียน
สตูลวิทยา

วันที่ 22 ตุลาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 
นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย เป็นประธานในพิธีเปิด
นิทรรศการงานศิลปะ “สร้างศิลป์คิดถึงพ่อ” โดยคณะ
ครแูละนักเรยีนโรงเรยีนสตลูวิทยา ระหว่างวนัที ่22-25 
ตุลาคม 2560 ณ บริเวณรั้วโรงเรียนสตูลวิทยา อ�าเภอ
เมือง จังหวัดสตูล

คณะครูกลุ่มสาระศิลปะ น�านักเรียนโชว์ความสามารถ ด้าน ศิลปะ, ดนตรี, และนาฎศิลป์ ในการเปิดส�านักงานใหม่วัฒนธรรมจังหวัดสตูล
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กิจกรรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตูลวิทยำ

วันที่ 5-6 เมษายน 2560  โรงเรียนสตูลวิทยารับมอบเกียรติบัตร โครงการครอบครัว
พอเพยีงสูส่ถานศึกษาและชมุชน ณ โรงเรยีนสตรวีทิยา โดยมคีรญูาณกว ี เป็นตวัแทน
รับมอบเกียรติบัตร

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา มอบ
เกียรติบัตรมูลนิธิครอบครัวพอเพียงแก่นักเรียนแกนน�าโครงการครอบครัวพอเพียงสู่
สถานศกึษาและชุมชน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 พิธี
มอบป้ายศูนย์ครอบครัวพอเพียง 
โรงเรียนสตูลวิทยา และกิจกรรม
สร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมือง
เข้มแข็งใจอาสา
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วนัที ่22-24 กรกฎาคม 
2560 ศูนย์ครอบครัว
พอเพยีง โรงเรยีนสตลู
วทิยา จัดกจิกรรม ศนูย์
ครอบครัวพอเพียง
โรงเรียนสตูลวิทยา 
รุ ่น 3 ศึกษาดูงาน 
ห ้วยทราย จังหวัด
เพชรบุรี

วนัท่ี 2-4 ตลุาคม 2560 นกัเรยีนโรงเรยีนสตลูวิทยา เข้าร่วมกจิกรรม การส่งเสริม
ศกัยภาพแก่นกัเรยีนแกนน�าจติอาสา Leader Camp เพือ่สบืสานพระราชปณธิาน
หลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการครอบครัวพอเพียงสู่
สถานศึกษาและชุมชน ประจ�าปี 2560 ณ โรงเรียน บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 
ถนนนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22-24 มกราคม 2561 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จังหวัดสตูล) กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตร ณ โรงเรียนสตูลวิทยา
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วันที่ 8-10 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา จัด
กิจกรรมเข้าค่าย English Camp ส�าหรับนักเรียน
ห้องพิเศษ (EAP) ณ ไอดี เรซิเด้นท์ ภูเก็ต

งำนห้องสมุด

กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 งานห้องสมุดโรงเรียนสตูล
วิทยา โครงการรักการอ่านมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
นักอ่านดีเด่นประจ�าปีการศึกษา 2560

วันที่ 17-18 กันยายน 2560 โครงการอบรม GSP ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
ชั้น ม.4/1 และ ม.5/1 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE โรงเรียนสตูลวิทยา 
จัดกิจกรรม ค่าย STEM EDUCATION ให้กับนักเรียนชั้น ม4/1 และ ม.5/1 
ณ เลคเทอเรส รีสอร์ท อ.ละงู จ.สตูล
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วันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ฝ่ายห้องเรียนพิเศษ 
(SMART) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสตูล
วทิยา จดักจิกรรม Science Math English Fun 
Camp for Smart Program Students ให้กับ
นักเรียนชั้น ม.2/7 และ 2/8  ณ คุ้มไทรงาม 
โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท (Khum Sai-Ngam Hotel 
& Resort)  จังหวัดสงขลา

วันที่ 22-25 ธันวาคม 2560 งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE โรงเรียนสตูลวิทยา ได้ด�าเนินการกิจกรรม 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียน ม.5/1และ ม.6/1 ปีการศึกษา 2560 ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่  9-12   ธันวาคม 2560  โครงการห้องเรียนพิเศษ SMART โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศ
เพื่อนบ้านอาเซียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 และ ม.3/8  ปีการศึกษา 2560 ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์
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วันที่ 6 มกราคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(SMART) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมการอบรม STEM Education by Lego : การส่งเสริมอัจริยภาพ
ด้านหุ่นยนต์อตัโนมัต ิให้แก่นกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3/7 และ 3/8 โดยวทิยากร ครูสรุยินั บิลหีม 
ณ ห้องโสต โรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMART) ระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรยีนสตูลวทิยาจัดกจิกรรมสัมมนาโครงงาน นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่6 
โดยให้นักเรียนน�าเสนอโครงงานที่นักเรียนได้ศึกษา

วันที่ 24-28 มีนาคม 2561 โครงการห้องเรียน
พเิศษวทิยาศาสตร์ – คณติศาสตร์ (SMART ระดบั
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตูลวิทยา จัด
กจิกรรมเข้าค่ายวทิยาศาสตร์ ณ กรงุเทพมหานคร 
ให้กับนักเรียนชั้น ม.2/7 และ ม.2/8 จ�านวน 
61 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เปิด
โลกทัศน์ เรียนรู ้จากประสบการณ์จริง จาก
แหล่งเรียนรู้จริง
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ที่ ชื่อ-สกุล วิชาเอก คณะ มหาวิทยาลัย

1 นายฉัตรกานต์  เทศนอก สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี

2 นายธนพล  ทองจับ สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 นายเลิศศักดิ์  หาโส๊ะ สาขาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ยะลา

4 นายอานนท์  พตด้วง สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ คณะวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

5 นางสาวกุลวานีย์  ปาทาน สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

6 นางสาวเฝาซีย๊ะ  ขุนรักษ์ สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 นางสาวพัชรักษ์  แก้วบริรักษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ

ม.สงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

8 นายจาตุรนต์  มูลจันทร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

9 นายเจริญชัย  สังข์แก้ว สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่

10 นายณัฐพล  กันทะขู้ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

11 นางสาวกมลชนก เพชรสุทธิ์ สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

12 นางสาวจันทร์ทิพย์ คงช่วย สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

13 นางสาวซาร่าร์  มาลินี สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

14 นางสาวซิมยาอ์  โดยพิลา สาขาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ยะลา

15 นางสาวปวีณา  งามศิริ สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

16 นางสาวพรสุดา  สตามัน สาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

17 นางสาวภานุช  แกล้วทนงค์ สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

18 นางสาวลินดา  มะหงู สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

19 นางสาวสุพพัตรา สุวรรณชาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

20 นายชลธิต  สามัญ สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

21 นายชาคีรินทร์  ปาติง สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

22 นายหัสวรรษ  สง่าบ้านโคก สาขาสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง

23 นางสาวเจนนิสา  มะยาซัน สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

24 นางสาวนิจิตา  แทนโป สาขาวิศวกรรมการยางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

25 นางสาวบัวอินทร์  เพ็ชรสังข์ สาขาสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

26 นางสาวปภัสรา  ด�ากระบี่ สาขาวิศวกรรมการยางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

27 นางสาวปริญญา  หมาดหนาบ สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

28 นางสาวพรธีรา  หมอกมี สาขาธุรกิจการบิน หลักสูตรนานาชาติ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา

29 นางสาวศิรดา  นองเนือง สาขาวิศวกรรมการยางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

30 นางสาวศิริรัตน์  อินทรัตน์ สาขาการจัดการรัฐกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

31 นางสาวสลิลทิพย์  ทิพย์แก้ว สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎจันทรเกษม

32 นางสาวสุกัญญา  กาหยี สาขาการจัดการ คณะการจัดการธุรกิจ ม.แม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบ TCAS รอบที่ 1 และ 2

งำนแนะแนว
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ที่ ชื่อ-สกุล วิชาเอก คณะ มหาวิทยาลัย

33 นางสาวสุกานดา  อ่อนแก้ว สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม คณะคุรุอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สงขลา

34 นางสาวอมลวรรณ สง่าบ้านโคก สาขาธุรกิจการบิน หลักสูตรนานาชาติ ม.ราชภัฎสวนดุสิต 
วิทยาเขตหัวหิน

35 นางสาวอรณิช  มณีโชติ สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

36 นางสาวอามินตรา ซันสาบู สาขาวิทยาศาสตร์การประมงและ
ทรัพยากรทางน�้า

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

37 นายภูมิพัฒณ์  ทรายขาว สาขาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา

38 นายอัดฮาร์  ใบมะหาด สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

39 นางสาวกัญญารัตน์ อรน้อม สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

40 นางสาวดีตา  สาหรี สาขาเครื่องนุ่งห่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีศรีวิชัย สงขลา

41 นางสาวจารีนา  ทิ้งปากถ�้า สาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี 

42 นางสาวปิ่นมุข  จงอ่อน สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

43 นางสาวปิยนุช  บุญเทียม สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

44 นางสาวศิยามล  เนียมเล็ก สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

45 นางสาวสุริณี  ทิ้งปากถ�้า สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

46 นางสาวอามีน๊ะ  บังคม สาขาเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

47 นายอนุวิท  โต๊ะเอียด สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร5ปี) คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎจันทรเกษม 

48 นายณรงศักดิ์  สุวรรณโณ สาขาธุรกิจอิเลกทรอนิกส์ คณะวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

49 นายอานนท์  ยืนยง สาขาธุรกิจอิเลกทรอนิกส์ คณะวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

50 นางสาวโสรญา  สูสัน สาขานวัตกรรมการออกแบบและ
สร้างสรรค์สื่อ

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี

51 นางสาวอรพรรณ  สิงหา สาขาบริหารการประกอบการและ
การจัดการ

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

52 นายสิปนนท์  จินดามณี สาขาธุรกิจอิเลกทรอนิกส์ คณะวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

53 นางสาวสาวิตรี  แก้วบุญส่ง สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎสงขลา

54 นางสาวอาลิย๊ะ  บัวคลี่ สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎสงขลา





ปกหลงั


