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โรงเรียนสตูลวิทยา ได�รับรางวัลระดับประเทศการขยายผลรูปแบบการพัฒนา

       พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น เพื่อลด

                  ป�จจัยเส่ียงต�อโรคไม�ติดต�อเร้ือรัง (NCDs) คุณครูวรรณี บุญเพิ่ม 

                                เป�นตัวแทนโรงเรียนรับมอบโล�ในครั้งน้ี

การรับมอบโล�และเกียรติบัตร 

วันท่ี 19 ธันวาคม 2561 ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยารับมอบโล�และเกียรติบัตร รางวัลคุณภาพ

แห�งสํานักงาน คณะกรรมการ OBECQA : 2560 ได�ผ�านการประเมิน คุณภาพแห�งสาํนกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน Office the Basic Education Commission Quality Award : OBECQA
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ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา นายมาโนช มณีวิทย� ได�รับคัดเลือกจากมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม

สัมพันธ� ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระยะสั้น 

ณ ประเทศสหพนัธรัฐรัสเซยี ระหว�างวนัท่ี 12-25 ตุลาคม 2562 เพือ่เป�นการส�งเสริมและพฒันาอาสาสมคัร

ของประเทศไทย ให�มีความรู�ความเข�าใจในโครงการและเรียนรู�อยู�กับผู�อื่นท่ีแตกต�างทั้งทางด�านภาษาและ

วัฒนธรรมได�อย�างมีความสุข 

โรงเรียนสตูลวิทยา ได�รับรางวัลระดับประเทศการขยายผล

รูปแบบการพฒันาพฤตกิรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น เพื่อลดป�จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อ

เร้ือรัง (NCDs) คุณครูวรรณี บุญเพิ่ม เป�นตัวแทนโรงเรียน

รับมอบโล�ในคร้ังน้ี  
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รางวัลโรงเรียน

ได�รับรางวัลระดับประเทศการขยายผลรูปแบบการพฒันาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร



วันท่ี 22 สิงหาคม 2562 นายมาโนช มณีวิทย� ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา รับโล�ในฐานะ

ที่โรงเรียนสตลูวทิยาเป�นศนูย�บรกิารการศกึษา มหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช ประจาํจงัหวดัสตลู

ในโอกาสครบรอบ 40 ป� มสธ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วันที่ 7 ธันวาคม 2561  โรงเรียนสตูลวิทยาโดยท�านรองผู�อํานวยการ นายเจริญ จุลนันโท รับมอบโล�รางวัลสถานศึกษา

ท่ีให�การสนับสนุนกิจการนักศึกษาวิชาทหาร ประจําป� 2561 จาก ศูนย�ฝ�กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 42   

ณ สนามจิระนคร อําเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา 

รับโล�ในฐานะที่โรงเรียนสตลูวทิยาเป�นศนูย�บรกิารการศกึษา มหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช

รับมอบโล�รางวลัสถานศกึษาท่ีให�การสนบัสนนุกจิการนักศกึษาวชิาทหาร 
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ยินดีกับนักเรียนคนเก�ง ท่ีสอบผ�านการคัดเลือก โครงการเยาวชน 

เอเอฟเอสเพือ่การแลกเปลีย่นวฒันธรรมนานาชาติระยะ 1 ป� รุ�นท่ี 59 

(พ.ศ.2563 - 2564) เขตสตูล (โรงเรียนสตูลวิทยา)

o นางสาวกัญญ�วรา ศรีสุด           อาร�เจนตินา/เหนือ

o นายป�ณณรัตน� สวัสดี               บราซิล/ใต�

o เด็กชายเฟาซาล หมื่นสมาน        อาร�เจนตินา/เหนือ

o เด็กหญิงสุธารัตน� ชะนะสงคราม  สาธารณรัฐโคลอมเบีย/ใต�

o นางสาวฮัซซุน�า มัจฉา               ฮังการ่ี / เหนือ

วันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 นายมาโนช มณีวิทย� ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา มอบช�อดอกไม�แสดงความยินดีกับ

นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ประเทศเม็กซิโกและประเทศสหรัฐอเมริกา รุ�นที่ 58 และนักเรียนท่ีสอบผ�านรุ�นที่ 59  

o นายอนัส เทพชนะ ได�รับทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 

เข�าร�วมโครงการเยาวชน เอเอฟเอสเพื่อการศึกษา

แลกเปล่ียนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ป� รุ�นที่ 58 

เข�าร�วมโครงการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

o นายเดชาธร สว�างเพชร เข�าร�วมโครงการเยาวชน 

เอเอฟเอสเพือ่การศกึษาแลกเปล่ียนวฒันธรรมนานาชาติ

ระยะ 1 ป� รุนท่ี 58 เข�าร�วมโครงการ ณ ประเทศเมก็ซโิก

นักเรียนคนเก�ง 
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วันท่ี 22 กรกฎาคม 2562 นายเจริญ จุลนันโท รองผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา มอบเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แก�

นักเรียน ที่ทําการแข�งขัน Slowest Falling Object ณ ศูนย�ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป� 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ� ได�แก�

o นายนริทร ชูหมุน 

o นายทรงยศ สุวรรณจุณี   

วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ� 2562 นายเจริญ จลุนันโท รองผู�อาํนวยการ

โรงเรียนสตูลวิทยา มอบเกียรติบัตรแก�นักเรียนท่ีได�รับ

รางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรมช�วงชั้นที่ 3 และ 

ช�วงช้ันที่ 4 

มอบเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แก� นักเรียน ที่ทําการแข�งขัน Slowest Falling Object
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โรงเรียนสตูลวิทยาขอแสดงความยินดีกับ นายทวี จูมทอง ได�รับโล�เกียรติคุณ สมาคมศรีสโตย 

ต�นแบบผู�นําจิตอาสาเพื่อการแบ�งป�น จากศูนย�ให�คําปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม 

นายมาโนช มณีวิทย� ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา มอบเกียรติบัตรแก�นักเรียนท่ีไปแข�งขันกิจกรรมฟ�สิกส�ประยุกธ�

ป�การศึกษา 2561 โครงการห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร�ฯ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 

การรับโล�เกียรติคุณ สมาคมศรีสโตย ต�นแบบผู�นําจิตอาสาเพื่อการแบ�งป�น
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วันที่ 23 มกราคม 2562 นายมาโนช มณีวิทย� ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึงระดับจังหวัด 

รายการยุวชนประกันภัย ประเภทเพลงและหนังสั้น(งานนอกหลักสูตรร�วมกับงานจราจร) และเกียรติบัตรรางวัลรายการตอบป�ญหา

วันรัฐธรรมนูญ ป�การศึกษา 2561 โครงการส�งเสริมความเป�นเลิศกลุ�มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึงระดับจังหวัด รายการยุวชนประกันภัย ประเภทเพลงและหนังสั้น

วันท่ี 12 มกราคม 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา ยินดีกับนายทินกร วราพันธ�เลิศ 

ได�รับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม ได�รับคัดเลือกเป�นเด็กประพฤติดี

มีค�านิยม เน่ืองในวันเด็กแห�งชาติ ประจําป� 2562 
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ผลวอลเลย�บอลชายหาดหญิง รุ�นอาย ุ18 ป� 

โครงการแข�งขันกีฬา ระหว�างโรงเรียน

ส�วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ประจําป� 2562

- ทีม B รองชนะเลิศอันดับ 2

- ทีม A รองชนะเลิศอันดับ 3

ผลการแข�งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดสตูล ประจําป� 2562 

- ชนะเลิศเปตอง ประเภท 18 ป� หญิงคู�

- ชนะเลิศเปตอง ประเภท 15 ป� ชาย

- รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท 15 ป� หญิง
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โรงเรียนสตูลวทิยา ขอแสดงความยนิดกีบัคุณครูปาริชาติ บําราญ 

รับโล�ประกาศเกียรติคุณรางวัล ครูดี ไม�มีอบายมุข รุ�นท่ี 8 จาก 

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  2562 

วันที่ 12 สิงหาคม 2562  คณะผู�บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนสตูลวิทยา ร�วมทําพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ

และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป�หลวง 

ประจําป�พุทธศักราช 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล 

ครูคนเก�ง

กิจกรรมโรงเรียน
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โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมการแข�งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสตูลวิทยา ประจําป�การศึกษา 2562 "บานบุรีเกมส� 62" 

กําหนดการแข�งขัน ระหว�างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนสตูลวิทยาและสนามกีฬากลางจังหวัดสตูล 

โดยมวีตัถปุระสงค�เพือ่ให�นกัเรยีนมีสขุภาพพลานามยัแขง็แรง ฝ�กการเป�นผู�นําผู�ตามท่ีด ีมีนํา้ใจเป�นนกักฬีา รู�แพ� รู�ชนะ รู�อภัย 

รู�จักใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน� รู�จักการทํางานเป�นทีม เสริมสร�างความสามัคคีในหมู�คณะและรู�จักการวางแผนในการทํางาน 

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรม โครงการ 1 สิงหาคม วันคล�ายวันก�อตั้งโรงเรียนสตูลวิทยา 

ณ ลานหน�าอาคารเรียน 1 ทั้งน้ีเพื่อเป�นการน�อมรําลึกถึงพระคุณของผู�ก�อตั้งโรงเรียนและสร�างความภาคภูมิใจ

ในสถานศกึษาให�กบันกัเรยีนคณะครูและบุคลากร ตลอดจนเป�นการทําบุญทางศาสนาเพือ่เสริมสร�างความเป�นสริิมงคล

ให�แก�บุคลากรในโรงเรียน สร�างความสัมพันธ�อันดีระหว�างโรงเรียนและชุมชน และได�รับเกียรติจากนายศังกร รักชูช่ืน  

ผู�อาํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 16 มอบทุนการศกึษาฯให�แก�นักเรียนสหวทิยาเขตอนัดามัน 
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กิจกรรมวันคล�ายวันก�อตั้งโรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 1 สิงหาคม 2562 

ณ หอประชุม 100 ป� โรงเรียนสตูลวิทยา 

กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม

วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 สมาคมศิษย�เก�าโรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมบานบุรีร�วมช�อ ลูก ส.ว. คืนเหย�า 109 ป� โรงเรียนสตูลวิทยา 
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วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายเจริญ จุลนันโท รองผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา เป�นประธานในพิธีเป�ด โครงการติวเข�มกับ 

True ปลูกป�ญญา SCHOOL TOUR UPSKILL O-NET ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 ณ หอประชุม 100 ป� 

โรงเรียนสตูลวิทยา  

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสตูลวิทยาร�วมพิธีสวนสนาม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว 

พระประมุขของคณะลูกเสือแห�งชาติเน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ สนามกีฬารัชกิจประการ 

โครงการติวเข�มกับ True ปลูกป�ญญา SCHOOL TOUR UPSKILL O-NET

ร�วมพิธีสวนสนาม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว
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วนัที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2562 กิจกรรมตามรอยพ�อ สานต�อที่พ�อทํา 

ครอบครวัพอเพยีงร�วมกบั TO BE NUMBER ONE และ หน�วยอนรัุกษ�

สิ่งแวดล�อมและศิลปกรรมท�องถิ่นสตูล จัดโครงการตามรอยพ�อ 

สานต�อที่พ�อทํา ณ ตําบลตํามะลัง โดยการปลูกต�นโกงกางใบเล็ก

จาํนวน 150 ต�น 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เยาวชนหน�วยอนุรักษ�ธรรมชาติ

และศิลปกรรมท�องถิ่นออกศึกษาเรียนรูู�วิถีชุมชนเมืองสตูล 

ได�แก� มสัยดิมําบงั, แหล�งเรียนรู�ถนนบุรีวานิช, และคฤหาสน�กเูดน็ 
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วันศุกร �ที่  26 กรกฎาคม 2562 คณะผู �บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสตูลวิทยา ร �วมถวายพระพร

เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หวั (28 กรกฎาคม 2562) ณ โรงเรียนสตูลวทิยา 

วันท่ี 26-27 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดโครงการสร�างองค�ความรู�และสร�างเครือข�ายในการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม

ธรรมชาติและศิลปกรรมท�องถิ่น เร่ือง “GEO PARK SATUN พัฒนาสู�สายตาโลก” บูรณาการร�วมกับงานอนุรักษ�ดินโลก 

SATUN WITTAYA SCHOOL
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วันจันทร�ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ผู�บริหาร คณะครู และนักเรียน 

โรงเรียนสตลูวทิยา ร�วมกบัจงัหวัดสตูล โดยรองผู�ว�าราชการจงัหวดั 

ร�วมกจิกรรมประเพณหีล�อเทยีนและแห�เทยีนพรรษา ประจาํป� 2562 

ณ วัดพิทักษ�คลองขุด ตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 

วันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาร�วมกิจกรรมโครงการ ศธ. 

ปลูกป�าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนสตูลวิทยา ร�วมกับ

โรงเรียนสังกัด สพม.16 สหวิทยาเขตอันดามัน โดยตัวแทน 

นักเรยีนระดบัช้ันมัธยมศกึษาป�ที ่2 เข�าร�วมกจิกรรมค�ายลูกเสอื

ต�านภัยยาเสพติด ณ กองร�อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 436  

วันท่ี 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรม วันต�อต�านยาเสพติด บูรณาการกับวันสุนทรภู� 

โดยมีท�านรองผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา นายเจริญ จุลนันโท เป�นประธานในพิธี 

กจิกรรมค�ายลกูเสอืต�านภัยยาเสพติด ณ กองร�อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 436 
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วันท่ี 27 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตูลวิทยา 

ภาคเรียนท่ี 1/2562 และขอแสดงความยินดีกับ คุณกิตติพจน� ต้ินสกุล 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด�น ประจําป� 2561 

โรงเรียนสตูลวิทยาร�วมกับโรงเรียนควนโดนวิทยา จัดโครงการส�งเสริมประชาธิปไตย (กิจกรรมค�ายสภานักเรียนแกนนํา) 

ระหว�างวันท่ี 21-22 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา 
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วนัที ่20 มถินุายน 2562 นักศกึษาวชิาทหาร จติอาสา

โรงเรียนสตูลวิทยา เข �าช �วยเหลือเหตุวาตภัย 

ณ บ�านหาดทรายยาว หมู� 2 ต.ตันหยงโป อ.เมือง 

จ.สตูล 

กองลูกเสือสามัญรุ�นใหญ�โรงเรียนสตูลวิทยา โดยนายมาโนช มณีวิทย� 

ผู�อํานวยการ ครู และลูกเสือฯ ร�วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาทําความดี 

ร�วมใจภักดี เทิดไท�องค�ราชัน ระหว�างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2562 

ณ แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา
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วนัพฤหสับดทีี ่13 มิถนุายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนสตูลวทิยา 

จัดพธิีไหว�ครู ประจาํป�การศกึษา 2562 “น�อมวนัทาบูชาครู” 

เพื่อเป�นการอนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ 

และให�นักเรียนตระหนักในความสําคัญของวันไหว�ครู ตั้งใจ

ปวารณาตัวเป�นศิษย�ที่พร�อมรับการถ�ายทอดวิชาความรู�

จากครู โดยมนีายเจริญ จลุนนัโท รองผู�อาํนวยการ เป�นประธาน

ในพิธี พร�อมด�วยคณะครู นักเรียน เข�าร�วมในพิธี 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ท�านผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา นายมาโนช มณีวิทย� 

ลงนามความร�วมมือการเป�นเครือข�ายสถานศึกษาร�วมพัฒนาวิชาชีพครูกับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป�ตตานี 
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วันท่ี 8 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดประชุมผู�ปกครองคร้ังที่ 1 ป�การศึกษา 2562 นักเรียนชั้น ม.1 

และ ม.4 เพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมต�างๆ ให�กับผู�ปกครองได�รับทราบ 

ประชุมผู�ปกครองคร้ังท่ี 1 ป�การศึกษา 2562 นักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม�ชั้น ม.1 และ ม.4 ป�การศึกษา 2562 
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วันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะครูโรงเรียนสตูลวิทยา 

ร�วมพิธีทําบุญตักบาตร ถวายเป�นพระราชกุศลเน่ือง

ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ�าฯ 

พระบรมราชินี ประจําป� 2562 ณ ศาลากลาง 

จังหวัดสตูล 

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ท�านรองผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

เป�นตัวแทนผู�อํานวยการโรงเรียน ข�าราชการครูโรงเรียนสตูลวิทยา 

ร่วมพธิถีวายเคร่ืองราชสักการะ และพธิจุีดเทียนถวายถวายพระพร

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินี 

ประจําป� 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลาง

จังหวัดสตูล 
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วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก

โดยมกีจิกรรมการแสดงถงึภัยของบหุร่ี ณ หน�าลานหน�าเสาธง อาคารเรียนที ่1 

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนสตูลวิทยา ได�นํานักเรียนเข�าร�วมการสัมมนา

โครงการเยาวชนสตูลรุ�นใหม�ไร�ทุจริต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดสตูล 
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โรงเรียนสตูลวิทยา วันท่ี 9 - 11 พฤษภาคม 2562 เป�นศูนย�อบรม

ครูผู�สอนด�วยระบบทางไกล โครงการบรูณาการสะเต็มศกึษา ระดบัมัธยม

ศึกษาตอนต�น ป�งบประมาณ 2562 เร่ือง ขนส�งทันใจ ล่ืนไถลก็ไม�กลัว 

ณ ห�องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา 

กลุ�มงานบุคลากร โรงเรียนสตูลวิทยา ได�ดําเนินการโครงการพัฒนาครูสู �มืออาชีพ 

กจิกรรมประชุมเชิงปฏบัิตกิาร (Workshop) โรงเรียนสตลูวทิยา ประจาํป�การศกึษา 2562

ระหว�างวันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห�องโสตทัศนศึกษา 
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วนัท่ี 7 เมษายน 2562 โรงเรียนสตูลวทิยา โดยนายมาโนช มณวีทิย� 

ผู�อํานวยการโรงเรียนและคณะบุคลากร ได�จัดประชุมผู�ปกครอง

ประจําภาคเรียนที่ 2 ป�การศึกษา 2561 ณ หอประชุม 100 ป� 

โรงเรียนสตูลวทิยา วนัท่ี 4 เมษายน 2562 จดักจิกรรม “พธิมีอบประกาศนยีบตัรผู�สาํเร็จการศกึษา ช้ันมธัยมศกึษาป�ที ่3 

และชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 6 ” ประจําป�การศึกษา 2561 ณ หอประชุม 100 ป� โรงเรียนสตูลวิทยา จ.สตูล โดยมี 

ผอ.มาโนช มณีวิทย� เป�นประธานในพิธี 
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วนัท่ี 13 มีนาคม 2562 โรงเรียนสตูลวทิยา จดักจิกรรมป�จฉิมนเิทศ

นักเรียน ม.3 เเละ ม.6 กจิกรรมอาํลา ณ หอประชุม 100 ป� 
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วันที่ 28 กุมภาพันธ� 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดเลือกตั้งสภานักเรียน ประจําป�การศึกษา 2562 



โรงเรียนสตูลวทิยา วนัท่ี 25 มกราคม 2562 ตัวแทนนกัเรียนโรงเรียนสตูลวทิยา 

จํานวน 10 คน เข�าร�วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย 

ณ คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ�

วนัท่ี 21-24 มกราคม 2562  โรงเรยีนสตูลวทิยา 

จัดโครงการติวเข�ม O-NET ม.3 ณ หอประชุม 

100 ป� โรงเรียนสตูลวิทยา 

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
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วันท่ี 17 มกราคม 2562 โรงเรียนสตูลวิทยารับการประเมินโรงเรียนรางวัล

พระราชทานระดับสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ� 
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วันท่ี 6 มกราคม 2562 นายมาโนช มณีวิทย� ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะครู บุคลากรและนักเรียน ต�อนรับ

กษัตริย� DYTM Tuanku Raja Muda Perlis dan DYTM Tuanku raya Puan Muda ในโครงการกีฬาสัมพันธ�

ระหว�างไทย-มาเลเซีย โครงการดังกล�าวมีการเป�ดตัวและส�งเสริมกีฬา Woodball โลกในป� 2020  



วันท่ี 5 มกราคม 2562 นายมาโนช มณีวิทย� ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา

คณะครู บุคลากรและนักเรียนร�วมฝ�กกีฬา Woodball และ Dogeball ร�วมกับ

คณะครูจากรัฐเปอร�ลิส ประเทศมาเลเซีย ณ สนามโรงเรียนสตูลวิทยา 

วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 กลุ�มสาระฯวิทยาศาสตร� โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมเน่ืองในสัปดาห�วิทยาศาสตร�

แห�งชาติ ประจําป� 2562 โดยมีนายมาโนช มณีวิทย� เป�นประธานในพิธีเป�ด พร�อมด�วยนายเจริญ จุลนันโท รองผู�อํานวยการ 

และครูจากกลุ�มสาระฯ ต�างๆ 

กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร�
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วันท่ี 16 -18 สิงหาคม 2562 กลุ�มสาระการเรียนรู� สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสตูลวิทยา

จัดโครงการบวชศีลจาริณี ประจําป� 2562 ณ วัดสวนเทศ อําเภอท�าแพ จังหวัดสตูล   

วันท่ี 20-21 กรกฎาคม 2562 กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร� โรงเรียนสตูลวิทยา จัดโครงการ 

"จุดประกายนักวิทย� ด�วยค�ายบูรณาการ" โดยมีนายมาโนช มณีวิทย� ผู�อํานวยการ มาเป�นประธาน

ในพิธีเป�ด ณ อุทยานแห�งชาติทะเลบัน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม
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วนัท่ี 28 มิถนุายน 2562 กลุ�มสาระสังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

จัดกิจกรรมโครงการพลเมือง พลวัต กิจกรรมคุณธรรมนําชีวิต 

ป �การศึกษา 2562 ณ ศูนย�พัฒนาฯ บ�านโคกประดู� 

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 กลุ�มสาระการเรียนรู� สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยสู�อาเซียน โดยมีกิจกรรม 

ให�ความรู�ประเทศในอาเซียน การประกวดการแต�งกายประจําชาติในอาเซียน 

กิจกรรมการแสดง 
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วันที่ 28 มิถุนายน 2562 กลุ�มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมโครงการพลเมือง พลวัต 

กิจกรรมคุณธรรมนําชีวิต ป�การศึกษา 2562 ณ วัดพิทักษะคลองขุด ตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล  

วันท่ี 27 มิถุนายน 2562 ครูปริยากร กุณโรจร นํานักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ร�วมประชุมเชิงปฏิบัติแลกเปล่ียนเรียนรู�

ความต�องการและความคาดหวังของสังคมต�อระบบทางการศึกษาที่ตอบโจทย�การพัฒนาประเทศ คร้ังท่ี 4 จังหวัดสตูล 

ณ ห�องประชุม โรงแรมสินเกียรติบุรี  
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วันที่ 13 -15 มิถุนายน 2562 กลุ�มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ โรงเรียนสตูลวิทยา 

นํานักเรียนเข�าค�ายเยาวชนรักษ�โลกโบราณสถาน เรียนรู�วัฒนธรรม และ ธรรมชาติ 

ณ อุทยานเขาสก จังหวัดสุราษฎร�ธานี และ แหล�งเรียนรู�โบราณคดี จังหวัดพังงา  

จัดโดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ� มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� 

วันท่ี 18 พฤษภาคม 2562 กลุ�มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ โรงเรียนสตูลวิทยา นํานักเรียนไปร�วมแข�งขันตอบป�ญหาวันสําคัญ

ทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยรับรางวัลชนะเลิศตอบป�ญหาวันสําคัญทางศาสนา ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง

ตําบลพิมาน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล  

ค�ายเยาวชนรักษ�โลกโบราณสถาน เรียนรู�วัฒนธรรม และ ธรรมชาติ
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วนัที ่17 พฤษภาคม 2562 กลุ�มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา วฒันธรรม โรงเรียนสตลูวทิยา

จัดกิจกรรมวันสําคัญวันวิสาขบูชา โดยนํานักเรียนศาสนาพุทธ ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 5 

ร�วมทํากิจกรรมเวียนเทียน ฟ�งเทศน� ฟ�งธรรม ณ วัดมงคลม่ิงเมือง จังหวัดสตูล 

วนัที ่30 มิถนุายน 2562 โรงเรียนสตูลวทิยา กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี จดักจิกรรม โครงการพฒันา

ศักยภาพนักเรียนด�าน computer การสร�างเกมด�วยโปรแกรม construct 2 ระหว�างวันที่ 29-30 มิิถุนายน 2562 

ณ ห�อง computer 134 โดยมีวิทยากรครูตรีนุช ทิศเมือง และ น.ส.ณัฐฐนิชา สุดเหลือ นักเรียน ช้ัน ม 6/1 เป�นวิทยากร

กลุ�มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี



กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� จัดโครงการค�าย STEM Math Camp ให�แก�นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 4 

ระหว�าง วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 ณ บารารีสอร�ท อําเภอละงู จังหวัดสตูล 

วันท่ี 22 สิงหาคม 2562 กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ โรงเรียนสตูลวิทยาร�วมกับคณาจารย�จากวิทยาลัยช�างศิลป�นครศรีธรรมราช 

จัดให�ความรู�ด�านศิลปะ แก�นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล

www.stw.ac.th 37

กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร�

กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ



วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 นายมาโนช มณีวิทย� ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา เป�นประธานในพิธีเป�ดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาการจัดกิจกรรมภาษามลายู โครงการส�งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษามลายู ณ ห�องมลายู โรงเรียนสตูลวิทยา 

วันท่ี 17-18 มิถุนายน 2562 กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย จัดโครงการพี่ช�วยน�องคล�องอ�านเขียน ณ ห�องโสตทัศนศึกษา 
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กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย



วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทยจัดกิจกรรม โครงการวันภาษาไทยและวันสุนทรภู� 

                                                                                                                                                                     “ภาษาไทย ภาษาถิ่น” 

วันท่ี 27 มิถุนายน 2562 กลุ�มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมสัปดาห�วันสุนทรภู� 

                                                                            (โต�วาที ม.ต�นและม.ปลาย)  
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วนัที ่26 มิถนุายน 2562 โรงเรยีนสตลูวทิยา จดักจิกรรมวนัต�อต�านยาเสพติด 

บูรณาการกับวันสุนทรภู� โดยมีท�านรองผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา

นายเจริญ จุลนันโท เป�นประธานในพิธี 

ยินดีกับครูญาณกวี แก�ววงศ� ได�ลงรูป นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง  
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กิจกรรมศูนย�ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตูลวิทยา
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วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา รับมอบป�ายครอบครัวพอเพียง 

สู�สถานศึกษาและชุมชน ปลูกจิตสํานึกต�อต�านการคอร�รัปช่ัน  

นายทินกร วราพันธ�เลิศ นักเรียนโครงการ (AFS) ของโรงเรียนสตูลวิทยา ได�ไปประเทศโคลัมเบีย 

ในนามคณะผู�บริหาร ครูและบุคลากร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ปลูกจิตสํานึกต�อต�านการคอร�รัปช่ัน 

กิจกรรมศูนย� AFS โรงเรียนสตูลวิทยา
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วันจันทร�ท่ี 19 สิงหาคม 2562 งานห�องสมุดและงานคุ�มครองผู�บริโภค ร�วมบูรณาการกิจกรรมส�งเสริมรักการอ�าน

และรณรงค�พฤติกรรมการบริโภคห�างไกลโรค NCDs โดยนายเจริญ จลุนนัโท รองผู�อาํนวยการโรงเรียน เป�นประธานในพธิเีป�ด 

วันท่ี 26-27 สิงหาคม 2562 นักเรียนโครงการห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� เทคโนโลยีและสิ่งแวดล�อม 

โรงเรียนสตูลวิทยา เข�าร�วมประชุมวิชาการ โครงการห�องเรียนพิเศษ (SMTE) เครือข�ายภาคใต�ตอนล�าง ป� 2562 

งานห�องสมุด

กิจกรรมห�องเรียนพิเศษ



วันท่ี 20 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร� การสร�างโปสเตอร�

ให�กับนักเรียนห�องเรียนพิเศษ (SMTE) ม.6/1 โดยครูวิทยา มิหอมมิ เป�นวิทยากร 

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมการอบรมทักษะการใช�เคร่ืองมือวิทยาศาตร�

ให�กับนักเรียนห�องเรียนพิเศษ (SMTE) ม.4/1 

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2562 โครงการห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล�อม (SMTE) จัดกิจกรรมค�ายสัมพันธ�น�องพี่ SMTE 
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วนัที ่4-6 กรกฎาคม 2562 นกัเรียนโครงการห�องเรียนพเิศษวทิยาศาสตร� 

คณิตศาสตร� เทคโนโลยีและสิ่งแวดล�อม (SMTE) โรงเรียนสตูลวิทยา 

เข�าร�วมกิจกรรมค�ายผู�นําวิทยาศาสตร�เครือข�ายภาคใต�ตอนล�าง 

ณ โรงแรมหาดแก�วรีสอร�ท จังหวัดสงขลา

วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 นักเรียนโครงการห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� เทคโนโลยีและส่ิงแวดล�อม 

ช้ันมัธยมศกึษาป�ที ่4 โรงเรียนสตูลวทิยา ร�วมค�ายปฐมนิเทศ โครงการห�องเรยีนพเิศษ (SMTE) เครือข�ายภาคใต�ตอนล�าง 

กลุ�มจังหวัดสตูลและ สงขลา ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ� จังหวัดสงขลา  

กิจกรรมค�ายผู �นําวิทยาศาสตร�เครือข�ายภาคใต�ตอนล�าง 

โครงการห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� เทคโนโลยีและสิ่งแวดล�อม
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วันท่ี 22 มิถุนายน 2562 โครงการห�องเรียนพิเศษระดับ ม.ต�น จัดกิจกรรมเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม 

สานสัมพันธ�น�องพี่ SMART และ MEP ให�กับนักเรียน  

วนัที ่18-23 ธนัวาคม 2561 โรงเรียนสตลูวทิยา โครงการห�องเรียนพเิศษ วทิยาศาสตร� คณติศาสตร�  

และเทคโนโลยี (SMART) จัดกิจกรรมศึกษาแหล�งเรียนรู�ต�างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย

ให�กับนักเรียนช้ัน ม.3 ป�การศึกษา 2561 

สานสัมพันธ�น�องพี่ SMART และ MEP
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ผลการติดตามท่ีเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 ป�การศึกษา 2561 ในระบบการคัดเลือก TCAS ทั้ง 5 รอบ

จํานวนนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 6 ป�การศึกษา 2561    จํานวน 204 คน

สอบเข�ามหาวิทยาลัย 5 รอบ ในระบบ TCAS           จํานวน 189 คน

ที่                 มหาวิทยาลัย                                    จํานวน

1        มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ                                       

2        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�                                 

3        มหาวิทยาลัยทักษิณ                                        

4        มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต พัทลุง                    

6        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ  

5        มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต สงขลา                   

7        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                 

8        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                

9        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�                                   

10      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�                                 

11      มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�                      

12      มหาวิทยาลัยพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง  

13      มหาวิทยาลัยมหาสารคราม                                 

14      มหาวิทยาลัยแม�ฟ�าหลวง                                    

15      มหาวิทยาลัยรังสิต                                       

16      มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต                                    

17      มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช                    

18      มหาวิทยาลัยราชภัฎสกนคร                                

19      มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร�ธานี                         

20      มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาเขต สงขลา                   

21      มหาวิทยาลัยราชภัฏธัญบุรี                                 

ที่                   มหาวิทยาลัย                                      จํานวน

22        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

23         มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

24        มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

25        มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

26        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

27        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี 

28        มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 

29        มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

30        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� 

31        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

32        มหาวิทยาลัยศรีปทุม                                          

33        มหาวิทยาลัยศิลปากร         

34        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขต ป�ตตานี 

35        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขต ภูเก็ต 

36        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขต สุราษฏร�ธานี 

37        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขต หาดใหญ� 

38        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

39       มหาวิทยาลัยหอการค�า 

40        มหาวิทยาลัยหาดใหญ� 

41        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

42        โรงเรียนขุมพลทหารเรือ 

43        โรงเรียนจ�าอากาศ                                          

44        วิทยาลัยชุมชนสตูล                                          

45        วิทยาลัยเทคนิคสตูล                                          

46        วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 

47        สถาบันวิทยาลัยชุมชน                                          

46 SATUN WITTAYA SCHOOL

งานแนะแนว
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