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สวัสดีค่ะ... ท่านผู้อ่านท่ีเคารพรักทุกท่าน 

 “ความส าเร็จไม่ได้มาจากความบังเอิญ แต่มาจากความ
เสียสละ ขยันหมั่นเพียร ศึกษาเรียนรู้อย่างหนัก และเหนือส่ิง
อื่นใด มันมาจากความรักในส่ิงท่ีก าลังท าหรือเรียนรู้อยู่นั่นเอง” 

    -- Pele --   

เ มื่ อ  COVID-1 9  ท า ใ ห้ เ ร า ไ ด้  “เ รี ย น รู้ ” แ ละ 
“ปรับเปล่ียน” ท าให้การด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้คน มีการ
เปล่ียนแปลงไป จึงต้องปรับตัวเพื่อเตรียมก้าวเดิน หรือ     
ก้าวกระโดดไปให้ไกลกว่าเดิม อย่าท้อแท้ แต่ให้มองหาโอกาส 
ท่ีเป็นทางเลือกสู่ทางรอดในยามวิกฤตของเราให้เจอ ในทุก
วิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่ เสมอ ขอให้รับมือกับมันอย่างมีสติ         
“สารวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช” ยังคงท า
หน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ต้อนรับการเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ซึ่งฉบับนี้เป็น
ฉบั บประจ าภ าค เรี ยน ท่ี  2  ปี ก า ร ศึกษา  2563  ฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ยังได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนฝ่ายท่ีให้ข้อมูล
เพื่อตีพิมพ์สารวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช ขึ้นมา 
สืบเนื่องจาก ครู และลูกๆ นักเรียน โรงเรียนเราได้ท าผลงาน
และรางวัล น ามาซึ่งความภูมิใจ เป็นเกียรติยศและศักด์ิศรี   
แก่ชาววิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ นครศรีฯ เป็นอย่างยิ่ง และยังมี
กิจกรรมดี ๆ อีกมากมายท่ี ครู และลูกๆ นักเรียนของเราจัดข้ึน
อย่างสร้างสรรค์ในรั้วแคแสด มาให้ยินดีและช่ืนชมกันค่ะ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ยินดีท่ีจะเป็นส่ือกลางในการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ออกสู่สาธารณชนต่อไป.... 

 นายสันติ  นาดี  
 นายวิทยา  เพชรจู 

 นางธัญลักษณ์ เภรีภาศ 

 นางอุไรวรรณ  จุลสิกขี   

บรรณาธกิารบรหิาร 
 นางสาวกุสุมา  เชาวลิต 

บรรณาธกิาร 
 นางธิดารัตน์  รักษาพล 

ทีป่รกึษา 

กองบรรณาธกิาร 

นางอุไรวรรณ  โอลาพฤกษ์     
นางปิ่นอนงค์    แสงมณี 

นางทสภร    มั่นวงศ์ 

นางสาวเสาวนีย์    บุญแก้ว 

ว่าท่ี ร.ต.ศิริพงษ์   ศรีสุวรรณ    
นายบุญเสริฐ    จันทร์ทิน 

นายสมศักดิ์    กัญจนกาญจน์    
นางปวิตรา   แดงวิไล 

นางสาวโสภา   ทองประเสริฐ 

นางสาวปาจารีย์   ช่วยสังข ์

นางวีณา     ทองขาว 

นางสาวธัญญาภรณ์  เมืองจันทร์    
นายฐปนวัฒน์   ชูกล่ิน             
นางสาวมยุเรศ  ตรีเภรี 
นายสุภลักษณ์   จันโบ 

นางสาวอภิกขณา   รักษาสัตย์ 
นางสาวชนากานต์  คงทองสังข์ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
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สารจาก... 
ผู้อ านวยการ 

ดร.สันต ินาด ี

วันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2562 คือวันท่ีผมได้เดินทางมาลงเวลาปฏิบัติ
หน้าท่ีในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และนั่นคือวันท่ีผมและครอบครัว 

มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เพราะเป็นเสมือนวันท่ีผมได้เดินทางกลับมาบ้านอีกครั้งซึ่งเป็นท่ีท างานท่ีผมเคยปฏิบัติ
หน้าท่ีในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นเวลาถึง 8 ปี (ปี พ.ศ.2545 – 2553) ซึ่งสมัยนั้นยังเป็นโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท้ังภาค
กลางวันซึ่งมนีักเรียนประเภทไป-กลับ และภาคกลางคืน นักเรียนประจ า) ในช่วงเวลาหนึ่ง และเปล่ียนมาเป็นรองผู้อ านวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ มีโอกาสได้ดูแลหลักสูตรและนักเรียนห้องเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ห้องเรียนในปีแรกต่อมาผมได้สอบ
และเปล่ียนต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา ในปี พ.ศ.2553 ด้วยการพกพาความหวัง และศรัทธาท่ีว่า “ไม่ออกไปอยู่
โรงเรียนเล็ก ๆ ก่อนแล้ว เม่ือไหร่จะได้กลับมาเป็น ผอ.โรงเรียนจุฬาภรณฯ” 

 การกลับมารอบท่ีสองในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หลายส่ิงหลายอย่างเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ 
การบริหารจัดการศึกษาท่ีเน้นความเข้มข้นด้านวิชาการตามบริบทของช่ือโรงเรียนท่ีเปล่ียนไป ระบบการรับนักเรียนก็เปล่ียนไป 
ตัวป้อนเป็นนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ท่ีผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเรียนด้วยวิธีการสอบ
คัดเลือกถึงสองรอบ มีงบประมาณสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาท่ีนักเรียน และผู้ปกครองจะต้องลงนามในสัญญารับทุนการศึกษา
และต้องเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.1-3) และการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ม.4-6) หลายส่ิงหลายอย่างผมต้องเรียนรู้ และ
ปรับตัวแต่ส่ิงหนึ่งท่ีไม่เคยเปล่ียน คือ ความมุ่งมั่นต้ังใจท่ีจะดูแลช่วยเหลือลูกๆนักเรียน ให้อยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นนักเรียนโรงเรียนประจ า นอกจากนั้นคิดวางแผนและลงมือท าเพื่อให้ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่น และ
ไว้วางใจว่าลูกๆ จะต้องปลอดภัยเมื่อพักอาศัยอยู่ในโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นบ้านหลังท่ีสองของเรา 

 จากวันนั้นถึงวนันี้เป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน เป็นช่วงวันท่ีมีความสุขกับการท างาน เริ่มตันด้วยการสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียน ครู ผู้ปกครองว่าต้องการให้ลุง ผอ.ซึ่งเป็น ผอ.คนใหม่พัฒนาอะไรบ้าง พร้อมๆ กับการเดินไปดู บันทึกส่ิงท่ีพบเห็น
ในทุกท่ี อะไรท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้เปล่ียนทันที เช่น แสงสว่างในห้องเรียน การปรับปรุงระบบน้ าด่ืม น้ าใช้ รวมทั้งการ
ป้องกันและแก้ปัญหากับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อต้นปี 2563 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ท่ีเราไม่เคย   
พบเจอ จึงต้องประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างความเช่ือมั่นว่าเมื่อลูกๆ นักเรียนกลับเข้าบ้านหลังท่ีสองทุกคน
ต้องปลอดภัย นอกจากนั้นจากสถานการณ์นี้เรายังต้องจัดการเรียนการสอนด้วยระบบส่ืออิเล็คทรอนิกส์ (ออนไลน์) จะต้อง
เดินทางลงพื้นท่ีถึงบ้านของลูกนักเรียนท่ีมีปัญหาเรื่องส่ืออุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับเรียนออนไลน์ด้วยตนเองเพียงเพื่อให้เห็นสภาพ
ความเป็นจริงเพื่อท่ีจะได้ให้ความช่วยเหลือได้ตรงประเด็น ในขณะท างานจะต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคมากพอสมควร 
บางอย่างก็เกิดจากความต้ังใจท่ีสูงมากของผม บางอย่างก็เป็นเรื่องท่ีคาดไม่ถึง แต่ส่ิงเหล่านั้นไม่เคยมาขัดขวางความต้ังใจ.... 
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ท่ีจะพัฒนาโรงเรียน พัฒนาลูกๆ นักเรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจะ
น าไปสู่คุณภาพการศึกษา ใช้หลักการ  มีส่วนร่วมพัฒนาให้เป็น โรงเรียนแห่งความสุข 
(Happy School) ด้วยการพัฒนาโรงเรียนผ่านกระบวนการ 5Ps1R ดังนี้ คือ...          
  1) Policy: นโยบายเสริมสุข  2) People: คนสร้างสุข  
  3) Place: สถานที่เสริมสุข 4) Process: กระบวนการสร้างสุข  
  5) Product: ผลผลิตสร้างสุข และ 6) Result-based : ผลลัพธ์ที่คน 
มีความสุขในโรงเรียนแห่งความสุข ด้วยการมุ่งท่ีเป้าหมายส าคัญ คือ ทุกคนในโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จะต้องมีความสุขบนพื้นฐาน
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนัน้ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
รวมทั้งการพัฒนาครู และบุคลากรจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้วินัยเชิงบวก (Positive   
Discipline) มุ่งปลูกฝังให้ทุกคนคิดบวก (Positive Thinking) เพื่อท่ีจะ Growth 
Mindset มากกว่าท่ีจะ Fixed Mindset เพราะเมื่อถึงเวลานั้นผมเช่ือว่าพลังแห่ง    
การสร้างสรรค์ พลังจากการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลของความส าเร็จ สามารถสร้าง
ลูกๆ นักเรียนให้เป็นผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีพร้อมจะพัฒนาตนเอง พัฒนาโรงเรียน 
พัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ และพัฒนาโลกตามอุดมการณ์และเป้าหมาย       
การจัดต้ังโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาและลงมติ
อนุมัติ เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 รวมท้ังผมได้ประชาสัมพันธ์ และลงมือ
ปฏิบัติการใช้รูปแบบโรงเรียนแห่งความสุข (Happy School) ในการเป็นทิศทางในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตวิทยาศาสตร์สามารถสร้างนวัตกรรม งานวิจัย คุณภาพการจัดการ
การศึกษาเทียบเท่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันน าในระดับนานาชาติตามกรอบภารกิจของ
ระยะเวลา “4 ปีแห่งการสร้างนวัตกรรม งานวิจยั” โดยวางแผนการด าเนินการเป็น 2 
ระยะ ดังนี้คือ ระยะที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 เป็นช่วงเวลาของการสานต่อและ
ต่อยอดความส าเร็จ บนพื้นฐานความเช่ือ 2 ประการ ท่ีว่า “การวิจัยและนวัตกรรม
เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช” และ ระยะที่ 2 ปี พ.ศ.2565-2566 พัฒนาคุณภาพและฟูมฟกัความ
เป็นเลิศด้วยนวัตกรรม งานวิจัย เน้นฝึกทักษะให้ผู้เรียน   คิดแบบโลกาภิวัตน์ แต่ปฏิบัติ
แบบชุมชน (Think globally, act locally) “เรามาร่วมเดินทางไปด้วยกัน          
บนพืน้ฐานของความรักสามัคคี เป็นหนึ่งเดียวในเป้าหมายแต่หลากหลายความคิดสู่
การปฏิบัติ” 

    

        ....ขอบคุณครับ...                                              
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เปิดแฟ้มผู้บริหาร  
รองฯ วิทยา เพชรจ ู

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจ า 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจัดต้ังขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี  ท่ีจัดการศึกษาด้วยหลักสูตรเฉพาะส าหรับ  
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ในลักษณะโรงเรียนประจ า        
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมท่ีจะไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และมุ่งสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น       
นักนวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีความสามารถสูงเยี่ยมในระดับเดียวกับนักวิจัยช้ันน าของ
นานาชาติ และมีจิตวิญญาณมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ  กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนประจ าจึงมีภารกิจในการดูแลนักเรียนให้อยู่หอพักอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ มีสุขภาพอนามัยท่ีดี        
มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการด ารงชีวิต มีภาวะความเป็นผู้น า สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการ 
ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ และกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ ตามความสนใจของนักเรียนแต่ละคน  รวมท้ังการปรับปรุงภูมิทัศน์ และ
สภาพแวดล้อมของหอพักให้น่าอยู่ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักเรียน ดังสโลแกนท่ีว่า “กินอิ่ม นอนอุ่น หุ่นดี มีระเบียบ
วินัย ใส่ใจคุณธรรม” 

 ในปีการศึกษาท่ีผ่านมานี้พวกเราเจอวิกฤติหนัก 2 เหตุการณ์ คือ การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 และอุทกภัย      
ท าให้ต้องมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันไปหลายอย่าง (New Normal) เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ต้ังแต่  
การใส่หน้ากากอนามัย คัดกรองวัดไข้ เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ ลดการท ากิจกรรมท่ีรวมคนเยอะๆ ไปหลายอย่าง มีการ
ปรับระบบการรับประทานอาหาร เพิ่มความถี่ในท าความสะอาดอาคารสถานท่ี ปรับปรุงภูมิทัศน์ของหอพัก จัดบรรยากาศ         
ในห้องพักใหม่ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและในช่วงเวลาขณะนี้ทางโรงเรียน  
ได้มีโครงการจัดสร้างอาคารสวัสดิการส าหรับบริการนักเรียน มีการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ส าหรับใช้เป็นท่ี          
ออกก าลังกายและท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้สะดวกขึ้น รวมท้ังการปรับปรุงครุภัณฑ์ในหอพัก เพื่อความสะดวกสบายแก่นักเรียน  
แต่ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ท าให้โครงการเหล่านี้ต้องล่าช้าไม่ส าเร็จลุล่วงตามก าหนดได้ 

    ไม่ว่าจะเกิดวิกฤติอะไรขึ้นก็ตาม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจ ายังมุ่งมั่นต้ังใจท่ีจะด าเนินการทุกอย่างในการดูแล
นักเรียนทุกคนให้อยู่ในหอพักอย่างมีความสุข ขอขอบพระคุณคณะครูและบุคลากรรวมท้ังผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนท่ีให้
ความร่วมมือให้ข้อติชม ข้อเสนอแนะและให้ก าลังใจด้วยดีตลอดมา  
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เปิดแฟ้มผู้บริหาร  
รองฯ ธัญลักษณ์  เภรีภาศ 

กลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป 

 ผู้อ่านสารวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ ท่ีเคารพและลูกนักเรียนท่ีน่ารักทุกคน  
 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาการด าเนินงานของโรงเรียน ได้ด าเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย ท่ามกลางสถานการณ์      
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทางการศึกษาทุกคนต่างมุ่งมั่น    
ท าหน้าท่ีของตนเองให้ตอบสนองอุดมการณ์ และบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยค านึงถึงความส าเร็จและความปลอดภัยของ    
ลูกนักเรียนทุกคน 

 กลุ่มบริหารงบประมาณ ซึ่งมีภารกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยมีการท าแผนงบประมาณและขอต้ัง
งบประมาณ จัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ อนุมัติการ ใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร      
ขอโอนและขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใช้งบประมาณ 
รายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา วางแผนพัสดุ ก าหนดรูปแบบรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงินงบประมาณ พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหา
พัสดุ ควบคุมดูแลบ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน การน าเงิน
ส่งคลัง จัดท าบัญชีการเงิน จัดท ารายงานทางการเงิน และงบการเงิน จัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรรงบลงทุน       
ค่าครุภัณฑ์ และรายการค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) จ านวน 2 รายการ งบประมาณท้ังหมด 9,000,000 บาท 
ดังนี้ 

 1. ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ส าหรับนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
งบประมาณ 7,000,000 บาท (ก าลังด าเนินการ) 

 2. ปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช งบประมาณ 2,000,000 บาท 
(ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว) 

 และทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย ปี 2563 จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 2 
รายการ งบประมาณท้ังหมด 2,022,000 บาท ดังนี้ 

 1. ก่อสร้างอาคารสวัสดิการนักเรียนประจ า งบประมาณ 1,760,000 บาท (ก าลังด าเนินการก่อสร้าง) 

 2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่ากระแสไฟฟ้า) งบประมาณ 262,000 บาท 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และรายการค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
(รายการงบปีเดียว) จ านวน 4 รายการ  งบประมาณท้ังหมด 9,995,000 บาท 

 1. ปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ Smart Classroom งบประมาณ 1,000,000 บาท 

 2 .ปรับปรุงหอพักนักเรียน งบประมาณ 5,000,000 บาท 

 3. ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 1,995,000 บาท 

 4. ปรับปรุงระบบน้ า งบประมาณ 2,000,000 บาท 

 กลุ่มบริหารท่ัวไป ได้ด าเนินงานตามภารกิจหน้าท่ี ให้บรรลุเป้าหมายและ
อุดมการณ์ของโรงเรียนตามโครงสร้างของกลุ่ม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ให้มีความปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาไปพร้อมกันในทุก ๆ ด้าน ท้ังความรู้ 
ร่างกาย อารมณ์ สังคม คุณธรรมจริยธรรม อบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

 การด าเนินงานของกลุ่มบริหารท่ัวไปตามโครงสร้างกลุ่ม แบ่งเป็น 9 ฝ่าย ได้แก่ 
ฝ่ายบริหารส านักงาน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหาร
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ฝ่ายส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายบริหาร
สาธารณะ ฝ่ายสุขภาพอนามัย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศกลุ่มบริหาร
ท่ัวไปและฝ่ายวิจัย และประเมินกลุ่มบริหารท่ัวไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        
กลุ่มบริหารท่ัวไปได้จัดท าโครงการท้ังหมด 83 โครงการ เพื่อให้สอดรับและตอบสนอง
เป้าหมายและอุดมการณ์ของโรงเรียน ในการท่ีจะสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน
ของลูกๆ นักเรียนทุกคน ให้เรียนอย่างมีความสุข ปลอดภัย ในบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ    
การเรียนรู้ ซึง่ขาดไปมิได้ท่ีกลุ่มบริหารท่ัวไป จะต้องท าหน้าท่ีดูแลอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดล้อม และสาธารณูปโภค ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร
ในโรงเรียน ซ่อมแซมส่วนท่ีช ารุด เสียหาย ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ตกแต่งภูมิทัศน์
ให้สวยงาม ร่มรื่น สะอาด และมีความปลอดภัย 

 ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุกท่านท่ีมุ่งมั่น ต้ังใจ และทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม
ความสามารถ ถึงแม้จะอยู่ช่วงท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทุกคนก็จะลุย และ    
สู้ไปด้วยกันอย่างมีความสุข ขอบคุณทุก ๆ หน่วยงาน และผู้ปกครองทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนกับทางโรงเรียน ในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยดีตลอดมา  

          ... ขอบคุณค่ะ ...  
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ความผูกพนัมิเสือ่มคลาย สู่จุดหมายท่ีรุ่งเรือง 

ชาวจุฬาภรณฯ... รว่มแสดงความยินดีกับ 

รองฯ บังอร แป้นคง และครูปถม แก้วสิน 

ในโอกาสรับต าแหน่งผูอ้ านวยการสถานศึกษา 
 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
ร่วมแสดงความยินดีและส่ง นางบังอร แป้นคง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ในโอกาสรับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ต าบลควนเกย อ าเภอ  
ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และนายปถม แก้วสิน ครูโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ในโอกาสรับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งส้าน ต าบลนาไม้ไผ่  อ าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยได้รับการต้อนรับจาก   
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน ผู้ปกครอง และส่วนราชการในพื้นท่ีท้ัง 2 
โรงเรียน ด้วยความอบอุ่น ประทับใจเป็นอย่างยิ่ง และพวกเราชาววิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ นครศรีฯ จึงขอเป็นหนึ่งก าลังใจ       
ท่ีส่งมอบให้ท่านท้ัง 2 ในการด ารงต าแหน่งหน้าท่ี เพื่อรักษาและด ารงความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป 

"แคแสดเปล่ียนกระถางไมจ่างส ีจฬุาภรณ์เปลีย่นทีไ่มเ่ปลีย่นแปลง" 
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เย่ียมระดับจับมาฝาก... 

ครูอุไรวรรณ  โอลาพฤกษ์ ระดับชั้น ม.1 
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เมื่อระหว่างวันท่ี 22-24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครู และนักเรียน           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ ห้องมุจลินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติของศาสนา หน้าท่ีท่ีดีต่อพ่อ แม่ 
ครูอาจารย์และเพื่อน มารยาทชาวพุทธ การบริหารจิต คุณธรรมจริยธรรม น าหลักธรรมในศาสนาท่ีตนเองนับถือไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน และรู้จักการปฏิบัติตนตามแนวทางประชาธิปไตย เน้นความสามัคคีและรักประเทศชาติของตนเองต่อไป 

กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้จัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี “การประกอบอาหาร” 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและเกิดการเรียน
รู้ มีประสบการณ์และมีทักษะชีวิตท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อบรูณาการ เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2564 คณะครู ได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้เพื่อบูรณาการให้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีท้ังหมด 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่...          
1. ฐานน้ าสมุนไพร 2. ฐานขนมครก 3. ฐานบัวลอย 5 สี 4. ฐานขนมจาก โดยแต่ละฐานจะให้ความรู้ด้านทฤษฎีและ
ประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนน าความรู้และประสบการณ์บูรณาการกับการเรียนการสอนในห้องเรียน และให้
เห็นถึงคุณค่าและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป 
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ครูปิ่นอนงค์ แสงมณี ระดับชั้น ม.2 

เยีย่มระดบัจบัมาฝาก... 

 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้   

 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 ครู และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้       
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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เยีย่มระดบัจบัมาฝาก... 

ครูทสภร  ม่ันวงศ์  ระดับชั้น ม.3 
กจิกรรมศกึษาแหลง่เรยีนรู ้ 

 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2564 คณะครู ได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ขึ้นเพื่อ 
“บูรณาการสรรพศาสตร์การเรียนรู้เศรษฐกิจในท้องถ่ินและวัฒนธรรมอาหารกับความหลากหลายทางภูมิภาค” โดยจัดฐาน
การเรียนรู้ ท้ังหมด 4 ฐาน 1. Amazing Thai Food 2. ทาโกยากิ ขนมครก (สไตล์) ญี่ปุ่น 3. Refreshing Coconut 
Smoothie 4. Never Foget Hmi Phad Pakpanag ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้น าองค์ความรู้จากการประกอบอาชีพของคน 
ในชุมชน/ท้องถิ่น มาถ่ายทอดข้ันตอน/วิธีการประกอบอาหารท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและวัฒนธรรมสากลด้านอาหารท่ีเข้า
มาเป็นท่ีนิยมกับกลุ่มวัยรุ่นในปัจจุบัน เช่น ทาโกยากิ ท้ังนี้เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการสัมผัสได้ด้วยตนเอง
ส่งเสริมกระบวนการคิดให้นักเรียนน าความรู้มาต่อยอดในการเรียนและการสร้างอาชีพของตนเองต่อไปในอนาคต 

Amazing Thai Food ทาโกยากิ  Refreshing Coconut  
Smoothie 

Never Foget Hmi Phad  
Pakpanag  
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เยีย่มระดบัจบัมาฝาก... 

 

ระดับชั้น ม.4 ครูเสาวนีย์  บุญแก้ว  

วันมาฆบูชา-แห่ผ้าขึ้นธาต ุ

 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครู และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รวมจ านวน 60 คน ได้เข้าร่วม “กิจกรรม    
แห่ผ้าพระบฏพระราชทาน” เนื่องในวันมาฆบูชา ประจ าปี 2564 โดยมีขบวนแห่ผ้าพระบฏ จากสนามหน้าเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เมื่อระหว่างวันท่ี 10 - 12 มีนาคม 2564 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมจะเน้น
เกี่ยวกับ “เร่ือง มารยาทชาวพุทธ” การไหว้ การกราบ การแสดงความเคารพ ศึกษาเรียนรู้หลักธรรม ฝึกสมาธิบริหารจิต และ
การเจริญปัญญา ส่งเสริมการน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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เยีย่มระดบัจบัมาฝาก... 

ระดับชั้น ม.5 ครูศิริพงษ์  ศรีสุวรรณ  

144  

กิจกรรมบริการวิชาการและบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ เพื่อชุมชนและสังคม (ออนไลน์) 
ประจ าปี 2563 โดยนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 6 ห้อง ได้ด าเนินการจัดท าคลิปวิดีโอ เพื่อเผยแพร่
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ บูรณาการความรู้สาขาต่างๆ จ านวน 6 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ คือ   
น าองค์ความรู้ของนักเรียนถ่ายทอดสู่นักเรียนและบุคคลท่ัวไปในชุมชนออนไลน์ สร้างส่ือท่ีสร้างสรรค์ให้สังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น 
และสามารถติดตามรับชมได้ทาง YouTube ดังนี้ 1. 501_วิทย์ย้อนยุค 2. 502 PCSHSNST 3. สื่อ503 4. 04_ihihahah-

you can do it with CELEBRITY 5. ค่ายวิชาการ by pentacute 505/2563 6. เมย์ไหนไฟแรงเฟร่อ | ตอน เมย์อย่า
มโน 

กิจกรรมปฐมนิเทศ นร. ม.5 ปี 2563 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแนะน าตัวครูท่ีปรึกษา ครผูู้สอน และ กฎกติกา
การอยู่ร่วมกันในระดับช้ัน ม.5 ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  
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กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 2563 แบบออนไลน์  

 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 2563 แบบออนไลน์ โดยผ่านการน าเสนอแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน จ านวน 144 คน และ 
144 แหล่งเรียนรู้ นักเรียนจะได้น าแหล่งรู้ใกล้บ้านของตนเองและท่ีตนเองสนใจ ซึ่งน ามาจัดท าในรูปแบบส่ือน าเสนอเป็น
บทความและรูปภาพ พร้อมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรปูแบบออนไลน์ 

กิจกรรม “สายใยทอถกั สายใยรัก ครู ม.5”  

 กิจกรรม “สายใยทอถัก สายใยรัก ครู ม.5” ประจ าปี 2563 เป็นกิจกรรมท่ีทางคุณครูระดับช้ัน ม.5 มีความต้ังใจในการ
ส่งนักเรียนสู้ระดับช้ัน ม.6 อย่างเป็นทางการ ผูกข้อมือด้วยสายใยแห่งความรัก ให้ค าปรึกษานักเรียนและพบปะพูดคุย        
กับนักเรียน พร้อมแลกเปล่ียนความรู้สึกซึ่งกันและกันตลอดท่ีอยู่ในระดับช้ัน ม.5 ปีการศึกษา 2563 
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เยีย่มระดบัจบัมาฝาก... 

ระดับชั้น ม.6 ครูบุญเสริฐ จันทร์ทิน  

พิธีไหว้ครู  ประจ าปี  2563  

 พิธีไหว้ครู ประจ าปี  2563 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ซึ่งพิธีไหว้ครถูือเป็นพิธีกรรม และ
ประเพณีวัฒนธรรมท่ีอยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมายาวนานเป็นพิธีกรรมท่ีแสดงถึงความเคารพนับถือ และระลึกถึงคุณงาม
ความดีของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ อีกท้ังยังเป็นวิถีการด ารงชีวิตจารีตประเพณีในสังคมไทย ซึ่งเป็น
ส่ิงท่ีท าให้เกิดประเพณี และวัฒนธรรมท่ีดีงามท่ีสังคมยึดถือปฏิบัติกันมาจนเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย การแสดงออกใน    
การนอบน้อม และเคารพผู้อาวุโสซึ่งเป็นความงดงามท่ียึดปฏิบัติ พิธีไหว้ครูเป็นวัฒนธรรมท่ีแสดงออกถึงมารยาททางสังคม     
ท่ีดีงาม ส่งเสริมให้ศิษย์มีความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และ
เปอร์เซ็นต์ไทล์ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการทดสอบ 9  วิชาสามัญ GAT และ PAT ใน    
ระดับดี สามารถยื่นคะแนนเข้าศึกษาต่อในระดับสูงตามเป้าหมายของนักเรียน โดยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จัดกิจกรรมตาม
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวันท่ี 1-9 และ16 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมแคแสด โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ในรายวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ โลกและดาราศาสตร์ ภาษาไทย+GET 
เช่ือมโยง สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีมีช่ือเสียงในการให้
ความรู้นักเรียน ท้ังการสอนในช้ันเรียนและการสอนออนไลน์ ประกอบด้วย น.ส.ธัญวรัตน์ แสงเกื้อหนุน นายวิชยุตม์ เพิงมาก  
ผศ.ดร.ก าธร  ไชยลึก  นายดิศธร  ศรีบุญ นายพัฐดลย์  โสภาจิตต์ 
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เปิดกล้อง มองกลุ่มสาระฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เหรียญทองแดง  
การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ คร้ังท่ี 17 

 เมื่อระหว่างวันท่ี 5-9 ธันวาคม 2563 นายชยณัฐ คงตรีแก้ว นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
ซึ่งผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการ    
การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ คร้ังที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และผลปรากฏว่าได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งนี ้

 ระหว่างวนัท่ี 11-15 ธันวาคม 2563 นายณัฐชัจจ์ ฉิมรักษ์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ีี 5 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ    
สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ คร้ังที่ 19 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ  

การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ คร้ังท่ี 19  

การประกวดโครงงานของ 
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ คร้ังท่ี 23 

Young Scientist Competition : YSC 2021 

 เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2564 มีนักเรียนเข้าร่วมการประกวด
โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งท่ี 23: YSC2021  เร่ือง 
"การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียทนเค็มที่มีประสิทธิภาพในการย่อย
สลายน้ ามันหล่อลืน่เคร่ืองยนต์ที่ใช้แล้วทีป่นเปื้อนในทะเลโดย
ใช้วิธีทางชีวภาพ           
ผลปรากฏว่าได้รับ....รางวัลพิเศษนวัตกรรมรักษ์โลกในรอบชิง
ชนะเลิศและทุนวิจัย ได้แก่...นายธนาวุฒิ ประมวลศิลป์ และ
นางสาวปุณิกา ทรัพย์แต่ง โดยมีครูท่ีปรึกษา คือ นางสาวอาภรณ์ 
รับไซ และนางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย ซึ่งจัดโดยส านักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ครูสมศักด์ิ กัญจนกาญจน์ 
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THAIHEALTH INNO AWARDS 

การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

สารวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช  
Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thammarat 

โครงการ  “กิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงาน “ “ โดยการเรียนรู้ผ่านระบบทางไกล( )” 
โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ 

เพ่ือการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกส าหรับเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดยุทธศาสตร์ ปีท่ี 2  

ขอแสดงความยินดกีับ 
 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2563 โดยนักเรียนเข้า 
ร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์และเขียนบทความเพื่อส่งเข้าประกวดและปฏิบัติตามข้ันตอน
ของโครงการ จนนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นเยาวชนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในโครงการ
นี้ และทีมท่ีได้รับการคัดเลือก คือ ทีมป้ายแดง 1 ใน 6 ทีม ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่...       
1. นายณัฐชัจจ์ ฉิมรักษ์  2. นายติสรณ์ แสงแพง  3. นายคุณัชญ์ จุลษร   

4. นายชนาธิป เชาวนการกิจ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และว่าท่ีร.ต.ศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ ครูท่ีปรึกษา และได้ไปศึกษาดูงาน 
ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้แนวทางการพัฒนาและการก ากับดูแลโรงไฟฟ้าฐาน และการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทางเลือก และแหล่งพลังงานชนิดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในต่างประเทศต่อไป จัดข้ึนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คร้ังท่ี 3 

 เมื่อระหว่างวันท่ี 3-4 มีนาคม 2564 นักเรียนและครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช     
เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Inno Awards) จ านวน 3 ทีม จาก 10 ทีม ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในปีนี้มีนักเรียน นักศึกษา ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดท้ังหมด 319 ทีม ท่ัวประเทศ และท้ัง 3 ทีม    
ได้ผ่านเข้ารอบมาถึงรอบ 20 ทีม (มัธยมศึกษาตอนปลาย+ปวช.) และเข้าร่วมการน าเสนอนวัตกรรมและเข้าร่วมพิธีประกาศ
ผลมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์สุขภาพ ครั้งท่ี 3 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ ซึ่งจัดโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( ส ส ส . ) โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 3 ทีม ได้แก่...     
1. ทีมก็จ๊าบอะค้าบ โดยมี นางสาวพิชสินี สุขแก้ว นางสาวพัชราภรณ์ ขุนพารเพิง นางสาวอาทิสา ศรีอ่อน นักเรียนช้ัน ม.5 
และครูท่ีปรึกษา ครูกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์ 2. ทีม Change of the world นายภาณุพงศ์ เชียเช้ือ นายนนฐวุฒิ หวังดี         
นายอภิสิทธิ์ ทวิชศรี นักเรียนช้ัน ม.5  และครูท่ีปรึกษา นายอักขรา ธานีรัตน์ และ 3. ทีม Platea นายอริญชย์ สุวรรณ     
นายทนงศักดิ์ อนุรักษ์ นายตนุสรณ์ เดชะบุญชนะ นักเรียนช้ัน ม.4 และครูท่ีปรึกษา นายภานุวัฒน์ ทองวล 

1. ทีมก็จ๊าบอะค้าบ  2. ทีม Change of the world ทีม Platea  

16 
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การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  

คร้ังท่ี 8 ประจ าปี 2564 (PCSHS-YPT 2021)   

 เมื่อระหว่างวันท่ี 6 - 7 เมษายน 2564 มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์    
จุฬาภรณราชวิทยาลัย คร้ังที่ 8 ประจ าปี 2564 (PCSHS-YPT 2021) ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี ซึ่งเป็นการแข่งขันที่สร้างมิตรภาพระหวา่งกัน โดยผลปรากฎว่านักเรียนได้ คว้า!! โล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และเป็น 1 ใน 3 ของตัวแทนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และได้ไป   
แข่งต่อในระดับชาติต่อไป ได้แก่... 1.นางสาวภัททิยา ช่วงชล 2.นายศุภกร สันทัดการ 3.นายศุภณัฐ เเซ่เต้ือง                     
4.นายณัฐชัจจ์  ฉิมรักษ์ 5.นายพัชรพล แก้วเนิน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และมีครูท่ีปรึกษา คือ ครูอุไรวรรณ จุลสิกขี,                    
ครูศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ และทีมครูฟิสิกส์ทุกท่าน 

งานแสดงนวัตกรรม  
เยาวชนระดับชาติ  ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม  2563 

National Youth' s Innovation Fair 2020  
(ค่าย 3 ปี 8) 

 เมื่อระหว่างวันท่ี 19 - 21 ธันวาคม 2563 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Move world together กิจกรรม "งานแสดง
นวัตกรรมเยาวชนระดับชาติ ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม 2563 (National Youth's Innovation Fair 2020) ค่าย 3 ปี 8  ณ 
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย (สวทช.) ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล Special prize จ านวน 2 ทีม 

 ได้แก ่
1 ผลงาน เร่ือง สเปรย์ป้องกันแมลงก้นกระดกจากสารสกัดเปลือกส้มโอ   

โดย.... 1. นางสาวนาถชนก  ข าณรงค์  ม.601 

 2. นางสาวอณัฐญา  บุญชะนะ  ม.601       
 3.นางสาวกมลรัตน์  แก้วหนู     ม.601 

ครูท่ีปรึกษา คือ นางกนกรัตน์  สิงห์นุ้ย  

2 ผลงาน เร่ือง ถุงนาโนคอมโพสิตยางพาราเสริมแรงด้วยนาโนเซลลูโลส  

โดย.... 1. นายกฤตพล เพชร์แก้วณา     ม.601 

 2. นางสาวกนกกร เพิ่มเปี่ยมทรัพย์   ม.601       
 3.นางนางสาวทิพรดา  เบิกบาน       ม.601 

ครูท่ีปรึกษา คือ นางกนกรัตน์  สิงห์นุ้ย  
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โครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 3 ประจ าปีการศึกษา 2563  
สาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์  

นายชยณัฐ คงตรีแก้ว ม.601 
รางวัลเหรียญทองแดง สาขาชีววิทยา   

รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  

น.ส.ฐิติชญา พวงเหล่าเวช ม.504 

น.ส.พัชราภรณ์ ดวงแก้ว ม.603  
รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม  

สาขาวิชาดาราศาสตร์  

น.ส.ชาลิสา วิชิตพงศ์ ม. 602 
รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม  

สาขาวิชาดาราศาสตร์  

นายธณาวุฒิ ประมวลศิลป์ ม. 503 
รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม สาขาวิชาเคมี  

น.ส.อณัฐญา บุญชะนะ ม. 601 
รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม สาขาวิชาเคมี  

นายณัฐชัจจ์ ฉิมรักษ์ ม. 504  
รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม  

สาขาวิชาฟิสิกส์  

นายติสรณ์ แสงแพง ม.503  
          รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม  

                สาขาชีววิทยา  
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สาขาวิชาชีววิทยา ค่าย 3 
ประจ าปีการศึกษา 2563  

นางสาวเนตรจันทรา ทรัพย์ล้น ม.504  

นายติสรณ์ แสงแพง ม.503  

นายธนัชชา รัตนอาภากรณ์ ม.504  

นางสาวจิรญาดา ข้องจิตร์ ม.504  

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ท้ัง 4 คน ท่ีได้ผ่าน
คัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาวิชาชีววิทยา ค่าย 3 ประจ าปีการศึกษา 
2563 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งท่ี 18  

โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  
ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
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สาขาวิชาฟิสิกส์  ค่าย 3 
ประจ าปีการศึกษา 2563  ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ท้ัง 4 คน ท่ีได้ผ่าน
คัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ค่าย 3 ประจ าปีการศึกษา 
2563 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งท่ี 20 ต่อไป 

นายพัชรพล แก้วเนิน ม.506 

นายณัฐชัจจ์ ฉิมรักษ์ ม.504  

นางสาวธรรมภัสฑ์ เธียรวุฒิกานต์ ม.503  

นายศุภกร สันทัดการ ม.503  
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ประจ าปีการศึกษา 2563  
สาขาวิชาดาราศาสตร์ ค่าย 3 

ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  

นางสาวทอฝัน สุนทรากร ม.402 

นางสาวสุมินทร์ญา ปาละสัน ม.401 

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ท้ัง 2 คน ท่ีได้ผ่าน
คัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาวิชาดาราศาสตร์ ค่าย 3 ประจ าปี
การศึกษา 2563 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งท่ี 18 ต่อไป 

นักเรียนท่ีผ่านค่าย 1 และ ค่าย 2  โครงการโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563 
 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช   
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นักเรียนท่ีสอบติดค่าย 1 และ ค่าย 2  โครงการโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563 
 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช   

เลขที ่         ชื่อ-สกุล   ห้อง ค่าย 1+2 

1 ด.ช. ภควัต โรจน์โมสิก 201 คณิตศาสตร์ 

2 ด.ช. ณัฏฐ์ ชูเดช 301 คณิตศาสตร์ 

3 ด.ญ. ธนัชพร เชยบัวแก้ว 301 คณิตศาสตร์ 

4 ด.ช. พิชชานันท์ ถาวรสุข 301 คณิตศาสตร์ 

5 ด.ช. ธนพัฒน ์ ดวงมุสิก 301 คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์ 

6 ด.ช. ปฤณ ภูวรกิจ 301 คณิตศาสตร์,ส ารองเคมี 6 

7 ด.ญ. อภิษฐา ศรีหมุดกุล 302 คณิตศาสตร์ 

8 นาย ชยพัทธ์ ครุฑนิ่ม 401 คณิตศาสตร์ 

9 นาย ณัฐนันทน์ โปตระนันทน ์ 401 คณิตศาสตร์ 

10 นาย คมชาญ ขุนทองจันทร์ 402 คณิตศาสตร์ 

11 นาย ธัญเทพ ประทุมรัตน ์ 402 คณิตศาสตร์ 

12 ด.ช. ศุภกร ยี่ม ี 202 คอมพิวเตอร ์

13 ด.ญ. ณัฐวดี ลีภัทรกิจ 301 คอมพิวเตอร ์

14 นาย ตนุสรณ์ เดชะบุญชนะ 402 คอมพิวเตอร์ 

15 น.ส. นภัสวรรณ รัตนบุร ี 404 คอมพิวเตอร ์

16 นาย ศักย์ศรณ์ อยู่ทองอินทร ์ 406 คอมพิวเตอร ์

17 นาย วิศรุต หงษ์ทอง 502 คอมพิวเตอร์ ,ส ารองฟิสิกส์ 7 

18 น.ส. ฐิติชญา พวงเหล่าเวช 504 คอมพิวเตอร ์

19 ด.ญ. ณัฐนันท์ เลขะธรรม 302 เคมี 

20 น.ส. ชนากานต์ รัตนบุร ี 401 เคมี 
21 น.ส. วันมีสุข เปาะทองค า 401 เคมี 
22 นาย ณัฐพล  เดชาธีระวงค์ 402 เคมี 
23 นาย ธณาวุฒิ ประมวลศิลป์ 503 เคมี 
24 นาย ธราเทพ ศรีสุวรรณ 503 เคมี 
25 นาย ปรมัตถ์ ประเเจ 503 เคมี 
26 น.ส. ณัฐวิภา เช้ือข า 506 เคมี 



        P C S H S N S T 

23 สารวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช  
Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thammarat 

เลขที ่         ชื่อ-สกุล   ห้อง ค่าย 1+2 

27 ด.ช. ดีเด บิลโหด 302 ชีววิทยา 

28 นาย คริษฐเศรษฐ์ เดชทัพ 401 ชีววิทยา 

29 น.ส. ภาวิณี ข้างแก้ว 401 ชีววิทยา 

30 น.ส. กมลวรรณ เดชาพร 503 ชีววิทยา 

31 นาย กฤต กอเจริญรัตน ์ 503 ชีววิทยา 

32 นาย ติสรณ์ แสงแพง 503 ชีววิทยา 

33 นาย นคเรศ กังสุกุล 503 ชีววิทยา 

34 นาย ศุภกร สันทัดการ 503 ชีววิทยา,ฟิสิกส์ 

35 นาย ธนัชชา รัตนอาภากรณ์ 504 ชีววิทยา 

36 น.ส. เนตรจันทรา ทรัพย์ล้น 504 ชีววิทยา 

37 น.ส. ปวีณ์สุดา มาศเมฆ 504 ชีววิทยา 

38 น.ส. จิรญาดา ข้องจิตร ์ 504 ชีววิทยา 

39 นาย ศุภณัฐ เพชรหนุน 505 ชีววิทยา 

40 ด.ญ. บรรณ์ณิศา แก้วซัง 101 ดาราศาสตร์ ค่าย 1 ม.ต้น 

41 ด.ช. นิธิวัชร ์ พรอนันตโรจน ์ 201 ดาราศาสตร์ ค่าย 1 ม.ต้น 

42 น.ส. สุมินทร์ญา ปาละสัน 401 ดาราศาสตร์ ค่าย 1 ม.ปลาย 

43 น.ส. ทอฝัน สุนทรากร 402 ดาราศาสตร์ ค่าย 1 ม.ปลาย 

44 น.ส. อัญชิสา คงสุข 402 ดาราศาสตร์ ค่าย 1 ม.ปลาย 

35 นาย กรวิชญ ์ ด้วงฉีด 406 ดาราศาสตร์ ค่าย 1 ม.ปลาย 

46 นาย พงศกร วัฒนสิทธิ ์ 404 ฟิสิกส์ 

47 นาย พงศพัศ จรภมรพันธ ์ 501 ฟิสิกส์ 

48 น.ส. ธรรมภัสฑ์ เธียรวุฒิกานต ์ 503 ฟิสิกส์ 

49 นาย ศุภณัฐ เเซ่เตื้อง 503 ฟิสิกส์ 

50 นาย ณัฐชัจจ์ ฉิมรักษ ์ 504 ฟิสิกส์ 

51 น.ส. พัชราภรณ์ ขุนพารเพิง 505 ฟิสิกส์ 

52 นาย พัชรพล แก้วเนิน 506 ฟิสิกส์ 

53 ด.ญ. ณัฐนันท์ แสงทอง 104 ส ารองคอมพิวเตอร์ 2 

54 ด.ช. คุณานนท์ ชูวิจิตร 202 ส ารองคอมพิวเตอร์ 3 

55 นาย วริทธิ์ธร คงหน ู 503 ส ารองคอมพิวเตอร์ 4 

56 ด.ช. หัฏฐกร หัตถการ 303 ส ารองคอมพิวเตอร์ 5 

57 นาย ณัฎฐกรณ์ รัตนบุร ี 505 ส ารองเคมี 5 

58 น.ส. นวนันท์ บัวศร ี 504 ส ารองชีววิทยา 1 

59 ด.ช. ปณทนนท์ บุรณนานนท์ 302 ส ารองชีววิทยา 9 

60 นาย ปกรณ์เกียรต ิ เพชรประดับ 504 ส ารองฟิสิกส์ 9 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

Thailand Educational Development and Evaluation Tests  

รางวัลชมเชย 

 ได้แก่... 

ครูษิราณีย์ บุญเกิด 

ด.ช. ฟาริส จาริ ม.101  

ด.ญ. ศุภพิชญ์ ค าอุปละ ม.101  

ด.ช. สิปปกร  รัตนธน ม.102  

ด.ช. ธนพัฒน์ ดวงมุสิก ม.301  

ด.ช. ปฤณ ภูวรกิจ ม.301  
ด.ช. พิชชานันท์ ถาวรสุข ม.301  

ด.ช. ภควัต โรจน์โมสิก ม.201  
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ด.ช. ณัฐชนน เศรษฐการ ม.102  
ด.ช. ปวเรศ อินนุพัฒน์ ม.104  

ด.ญ. ภัทรวดี หนูปลอด ม.202  

ด.ช. ธนพัฒน์ ดวงมุสิก ม.301  

ด.ญ. ปาณิสรา ชุมพงษ์ ม.301  
ด.ญ. พิมพ์มาดา เหวรารักษ์ ม.301  

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
Thailand Educational Development and Evaluation Tests  

 ได้แก่... 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
Zoom Activity เมื่อวันท่ี 16, 18 กุมภาพันธ์ 2564 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จัด Zoom Activity ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2,3,5 กับ Nara Prefectural 
Seisho High School ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา สร้างมิตรภาพท่ีดีต่อกัน 

Valentine's Day เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์  
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “Valentine's Day” โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อสร้างสรรค์ให้
นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติและวฒันธรรมเกี่ยวกับวนัวาเลนไทน์  

Christmas Day and Happy New Year  

26 สารวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช  
Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thammarat 

ครูปวิตรา แดงวิไล 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม ภาษาที่ 2 (ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

“อัพเดตสถานการณ ์วิกฤตเปลี่ยนโลก” 
By kruso 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

               ในปีการศึกษา 2564 ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี 1 จนถึงภาคเรียนท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้เปล่ียนเป็นการเรียนออนไลน์บ้าง ออนไซต์บ้างสลับกันตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัส COVID-19 การเรียนออนไลน์จึงเข้ามาเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ผสมผสาน
ร่วมกัน เช่น อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ส่ือสาร แพลตฟอร์มการเรียน เป็นต้น เพื่อสร้างห้องเรียนเสมือนจริง โดยผู้คนท่ัวไปสามารถ
เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้นี้ได้อย่างท่ัวถึง และสะดวกรวดเร็ว โดยขจัดอุปสรรคด้านสถานท่ีและเวลา 

               ส่วนตัวนักเรียนเองจากวิกฤตครั้งนี้ท าให้นักเรียนต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีของ New Normal เริ่มใช้วิธีการ เรียน
ออนไลน์ท่ีบ้าน (Study From Home) น านวัตกรรมมาใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  มีการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 
เช่น iPad  Notebook  Surface MacBook ตามก าลังทรัพย์ และความสะดวกในการใช้งานของแต่ละคน นอกจากนั้นมี   
การเรียนเสริมออนไลน์มีมากขึ้น การเข้าถึงแหล่งความรู้จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อยู่เสมอ และยังมีข้อดี
อื่น ๆ เช่น 

       -บริหารเวลาเรียนได้ตามความสะดวก 

        หลายคนอาจยังติดภาพการเรียนแบบเดิม ท่ีต้องมีตารางวัน–เวลาเรียนตามท่ีโรงเรียนก าหนด แต่การเรียนออนไลน์ท า
ให้นักเรียนแบ่งเวลาจัดตารางเรียนของตัวเองได้ตามความต้องการ แต่ต้องมีวินัยต้ังใจเรียน 

       -ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา 

        หากนักเรียนเรียนจบแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจ ก็สามารถกลับมาทบทวนได้ใหม่ต้ังแต่ต้นจนจบโดยไม่มีจ ากัดจ านวนครั้ง การ
เรียนในช้ันเรียนนักเรียนอาจไม่กล้าถามเม่ือเรียนตามไม่ทัน แต่การเรียนออนไลน์ นักเรียนสามารถฟังย้อนกี่ครั้งกไ็ด้จนกว่าจะ
เข้าใจ หรือทบทวนบทเรียนท้ังหมดใหม่อีกครั้งได้เสมอ 

       -ประหยัดค่าใช้จ่าย 

         การเรียนออนไลน์ช่วยท าให้การเรียนง่ายและสะดวกขึ้น ขอแค่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ท าให้สามารถเรียนได้โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไม่ต้องเสียเวลาท้ิงการเรียนหากมีธุระส าคัญเข้ามาแทรกในช่วงระหว่างท่ีเรียนเหมือนการเรียนใน
ห้องเรียน 

        จากข้อดีของการเรียนออนไลน์ท่ีกล่าวมา เช่ือว่าการเรียนออนไลน์เป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองได้ในอนาคต แต่ส่ิงท่ีส าคัญท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จในการเรียนออนไลนไ์ด้ คือการมีวินัยและความรับผิดชอบใน
ตนเอง เพราะไม่มีใครมาคอยกระตุ้นหรือควบคุมให้ต้ังใจเรียน ไม่แน่ว่าการเรียนออนไลน์อาจจะกลายเป็นการเรียนท่ีต้องจัด
ถาวรหากสถานการณ์ของโรคแพร่ระบาดยังมีอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้เราควรเตรียมตัว และพร้อมอยู่เสมอท่ีจะต้ังรับสถานการณ์ 
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ครูโสภา ทองประเสริฐ 
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การสอนออนไลน์  
วิชาภาษาไทย 

      ในช่วงท่ีโรงเรียนจะต้องปิดเรียนเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 นั้น รายวิชาวรรณวินิจ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ได้จัดการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยครูผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร ซึ่งมีความเหมาะสมกับนักเรียน และได้มอบหมายงานให้นักเรียน แล้ว
ให้นักเรียนน าเสนอ ผลปรากฏว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
น าเสนองานผ่านระบบออนไลนไ์ด้ดีมาก ผลงานของนักเรียนถูกต้องและน่าสนใจ 
สามารถน าไปเผยแพร่ได้ 

รายวิชาวรรณวินิจ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

โดย...ครูชนากานต์ คงทองสังข์ 

การสอนออนไลน์ วิชาภาษาไทย  ท21102 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ืองนิราศภูเขาทอง และโคลงโลกนิติ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 เมื่อระหว่างวันท่ี 6-10 ธันวาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เข้าร่วม
การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ คร้ังที่ 3 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวชัญญา เหมอืนจันทร ์
นายกรีฑา ชนะกาญจน์ และนายเดชณรงค์ มาธรรม นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีครูท่ีปรึกษา นางสาวสุรีพร     
บัวแก้ว และ นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์  

การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ คร้ังท่ี 3  
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ครูปาจารีย์  ช่วยสังข์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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 ครูวีณา ทองขาว  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางด้านศิลปะ     
ท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย เข้าใจกระบวนการคิดในการบูรณาการกิจกรรมศิลปะดนตรี -นาฏศิลป์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้   
อื่น ๆ ฝึกอุปนิสัยให้นักเรียนเกิดความสามัคคีจากการร่วมเรียนรู้และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นหมู่คณะ รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น
เพื่อให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนให้บริการชุมชนท่ีขอความอนุเคราะห์มาโดยเสมอ เพื่อเป็นเวทีแห่ง
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนและสืบสานวัฒนธรรมของชาติสืบไป ประมวลภาพกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดังนี้ 

ร่วมพิธีบรรเลงรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562                               

ในวันท่ี 25 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 ผู้ออกแบบและฝึกซ้อมการแสดงออกด้านวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  
Stockholm Junior Water Prize (2020)  

จัดข้ึน ณ ประเทศสวีเด็น  
ระหว่างวันท่ี 23-27 August 2021 

ฝึกซ้อม กิจกรรมการแลกเปล่ียน 

วัฒนธรรม Cultural Program  

ผู้เข้าร่วม 4th  KVIS Invitational  

Science Fair 2021  

ณ โรงเรียนก าเนิดวิทย์ จ.ระยอง  
จัดข้ึนระหว่าง วันท่ี 6-20 กุมภาพันธ์ 2564 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ 
ครูธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์ 
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ฝ่ายแนะแนว 
ครูมยุเรศ ตรีเภรี 
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แนะน า...นักเรียนทุน สู่ รั้วมหาวิทยาลัย 
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ขอแสดงความยินดี...กับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ได้รับ“ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจ าปี 2564  

ได้แก่... 

นางสาวกมลรัตน์ แก้วหนูนะ ม.601 

ตามความต้องการของ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไปศึกษาในสาขา Medical Sciences/ 
Biomedical Sciences/Molecular Biology เน้น ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก        
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

 ตามความต้องการของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไปศึกษาในสาขา Bology/
Microbiology/ Biochemistry/Molecular Biology เน้น Microbomics ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

นางสาวสุพิชฌาย์ จันทร์แก้ว ม.605 

แนะน า...นักเรียนทุน สู่ รั้วมหาวิทยาลัย 
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รางวัลคนดีศรีจุฬาภรณฯ 

รางวัลคนดีศรีจุฬาภรณฯ ระดับดีเย่ียม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ระดับช้ัน 

1 เด็กหญิง อรอินท์ุ คงเพชร 101 

2 เด็กชาย ภควัต โรจน์โมสิก 201 

3 เด็กชาย ธนพัฒน ์ ดวงมุสิก 301 

4 นาย อริญชย์ สุวรรณ 402 

5 นาย ธณาวุฒิ ประมวลศิลป์ 503 

6 นาย กรีฑา ชนะกาญจน ์ 601 

รางวัลคนดีศรีจุฬาภรณฯ 

7 เด็กชาย กันตพัฒน ์ ไก่แก้ว 101 

8 เด็กหญิง ณิชาภัทร เห็นจริง 102 

9 เด็กหญิง พิมพศิริ รัตติโชติ 102 

10 เด็กหญิง ธรินทร์นัทธ ์ สุวรรณไชย 103 

11 เด็กหญิง ปภาดา มาตะโก 103 

12 เด็กชาย สุรยุทธ สุนทรางกูล 104 

13 เด็กหญิง มนัสนันท์ ปิยะทัต 104 

14 เด็กชาย กิตติธัช ช่วยหนู 201 

15 เด็กชาย ธนาวิธ รามแก้ว 202 

16 เด็กชาย ศุภกร ยี่มี 202 

17 เด็กชาย รักษ์ไพร แพรกนันเธอ 203 

18 เด็กหญิง ญาณิศา จันทร์เจริญ 203 

19 เด็กหญิง กันต์นพัช บุญช่วย 204 

20 เด็กหญิง ปริศนา พรมณี 204 

21 เด็กชาย ปฤณ ภูวรกิจ 301 

22 เด็กชาย ภูมิกิต ิ นาคพันธ ์ 302 
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รางวัลคนดีศรีจุฬาภรณฯ 

รางวัลคนดีศรีจุฬาภรณฯ 

ท่ี  ช่ือ - สกุล  ระดับช้ัน 

23 เด็กหญิง ธนภรณ์ พุทธรักษา 302 

24 เด็กชาย ปวิตร อัครวนิชกุล 303 

25 เด็กหญิง ณัฏฐชา ศรีมณี 303 

26 เด็กหญิง กชกร ช่วยชูวงศ์ 304 

27 เด็กหญิง กฤชญา หมวดอินทอง 304 

28 นาย คริษฐเศรษฐ์ เดชทัพ 401 

29 นางสาว วันมีสุข เปาะทองค า 401 

30 นางสาว ทอฝัน สุนทรากร 402 

31 นาย จามิกร กรองเห็น 403 

32 นางสาว ชลลดา อักษรกูล 403 

33 นาย พงศกร วัฒนสิทธิ ์ 404 

34 นางสาว นันทวัน รัจรัญ 404 

35 นาย กันตพงศ์ รักษ์พงศ์ 405 

36 นางสาว ธีราพร ทองอยู ่ 405 

37 นาย อดิเทพ เกตุแก้ว 406 

38 นางสาว กนกวรรณ เช้ือจักร์ 406 

39 นางสาว ณิชาพัชร์ ควรกิจ 501 

40 นางสาว พิชชาพร หนูแดง 501 

41 นาย วิศรุต หงษ์ทอง 502 

42 นางสาว พรปวีณ ์ สิงห์นุ้ย 502 

43 นางสาว กมลวรรณ เดชาพร 503 
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รางวัลคนดีศรีจุฬาภรณฯ 

รางวัลคนดีศรีจุฬาภรณฯ 

ท่ี  ชื่อ - สกุล  ระดับชั้น 

44 นาย ชนาธิป เชาวนการกิจ 504 

45 นางสาว เนตรจันทรา ทรัพย์ล้น 504 

46 นาย อมรเทพ นิลละเอียด 505 

47 นางสาว ชญานิน อินทสโร 505 

48 นางสาว จินต์จุฑา จินสกุล 506 

49 นางสาว ตรึงกมล วุฒิพงศ์ 506 

50 นาย ณัฐดนัย ปราชญ์นคร 601 

51 นาย ธัชพล ปิ่นทอง 602 

52 นาย ปณทรรศน์ สุขเกื้อ 602 

53 นาย ชิษณุพงศ์ อ่อนศรีทอง 603 

54 นางสาว ปลายเมษ ติระพัฒน ์ 603 

55 นาย ทักษ์ดนัย ศิริสมบัติ 604 

56 นางสาว อรปรียา นาคกราย 604 

57 นาย ภูชิต ขวัญดี 605 

58 นางสาว สุพิชฌาย์ จันทร์แก้ว 605 

59 นาย ชิษณุพงศ์ เพ็งชัย 606 

60 นางสาว สิราวรรณ เรืองนุ่น 606 
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจ า 

กิจกรรม ท าขนม และอาหาร เพื่อ ถวายพระ 
ในกิจกรรม เบิกฟ้าใส ใจอิ่มบุญ 

 เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ครูหอพัก และนักเรียนแต่ละหอพักร่วมกนัท าขนม และอาหาร เพื่อถวายพระใน
กิจกรรม เบิกฟ้าใส ใจอิ่มบุญ (ท าบุญหอพัก) ในวันท่ี 17 ตุลาคม 2563 ณ หอพัก 1 - 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

กิจกรรม กิจกรรมเบิกฟ้าใส ใจอิ่มบุญ 
(ท าบุญหอพัก)  

 เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายสันติ  นาดี ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเบิกฟ้าใส ใจอิ่มบุญ (ท าบุญหอพัก) ณ หอพักโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

กิจกรรม นักเรียนไปสอบ SML  

 เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ครูหอพัก พานักเรียนไปสอบ SML (การสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจ าปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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ฝา่ยบรกิารสขุภาพอนามยัโรงเรยีน  

กิจกรรม บริจาคโลหิต 

  ตามท่ีภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย                  
มีความประสงค์ขอรับบริจาคโลหิต เพื่อจัดสรรโลหิตส าหรับรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และใกล้เคียงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันอังคารท่ี 1 กันยายน 2563  เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ อาคารนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด จ านวน 130 คน ได้รับโลหิต จ านวน 87 คน  

กิจกรรม ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจ าปี 2563 

  ฝ่ายบริการสุขภาพอนามัยโรงเรียนได้ด าเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลนครพัฒน์ เพื่อตรวจสุขภาพนักเรียน       
ในวันท่ี 19 และวันท่ี 20 สิงหาคม 2563  ต้ังแต่เวลา 05.00 – 08.30 น. ณ ลานกิจกรรม ใต้อาคาร 3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

กิจกรรม การตรวจวัดคัดกรอง 

  ฝ่ายบริการสุขภาพอนามัยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ี  
รพ.ศูนย์อนามัยท่ี 11 ได้ต้ังจุดคัดกรอง เพื่อตรวจวัดคัดกรอง ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง รวมไปถึงบุคคลท่ีเข้ามา
ติดต่อราชการ 
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คดัสรรมาฝากจาก...หอ้งสมุด 

 สวัสดีค่ะ...ท่านผู้อ่านสารวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ ฉบับภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 งานห้องสมุดขอน าหนังสือ
เหล่านี้มาฝากท่านผู้อ่านได้อ่าน  ได้ศึกษาข้อมูล เพื่อได้น าแนวคิดวิธีการต่าง ๆ ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อยากให้ท่านผู้อ่าน      
ได้อ่านกันค่ะ 

 “พิชิต TOEIC 900++” เขียนโดย ดร. ณัฐวภิา วริยิา หนงัสือเล่ม
นี้ได้รวบรวมข้อมูลทุกอย่างท่ีผู้เข้าสอบควรรู้และจ าเป็นต้องรู้ เกี่ยวกับ TOEIC 
ต้ังแต่การเตรียมตัวสอบไปจนถึงเทคนิค และกลยุทธ์ในการท าข้อสอบเป็นล าดับ
ขั้นตอน โดยเฉพาะผู้เข้าสอบท่ีมีเวลาเตรียมตัวไม่มากสามารถใช้เวลาเพียง 7 
สัปดาห์ในการเตรียมความพร้อมและฝึกฝน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเนื้อหาในเล่ม
จะแบ่ง ออกเป็น 7 Parts ในแต่ละ Part ใช้เวลา  1 สัปดาห์ในการฝึกฝน และ
เตรียมตัว ซึ่งจะฝึกให้ผู้เข้าสอบเข้าใจถึงลักษณะของข้อสอบ เทคนิคการท า
ข้อสอบ พร้อมแนวข้อสอบ และเคล็ดลับท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ  

        “สรุปเข้มเคมีค านวณ ม.ปลาย”  
เขียนโดย ดร. สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนพยายามดึง
เอาเนื้อหาทุกเรื่องของวิชาเคมีท่ีมีการค านวณออกมาแล้วเขียนสรุปให้ส้ัน 
และเข้าใจง่ายยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังเพิ่มสรุปสูตรท่ีใช้บ่อย ๆ และโจทย์การ
ค านวณท้ังระดับง่าย ระดับยาก และโจทย์ระคน เพื่อให้นักเรียนสามารถ
บูรณาการความรู้ในแต่ละเรื่องมาแก้ปัญหาได้อย่างเข้าใจ ส าหรับส่วน
เฉลยแบบฝึกหัดได้เสนอวิธีการค านวณท้ังรูปแบบปกติ และแบบกระชับ
โดยเน้นการใช้แฟคเตอร์เปล่ียนหน่วยซึ่งนักเรียนควรหมั่นฝึกให้เกิดความ
คล่องแคล่ว เพื่อน าวิธีการนี้ไปใช้ท าข้อสอบแต่ละข้อได้อย่างรวดเร็ว และ
ถูกต้อง อีกท้ังยังสามารถน าวิธีนี้ไปปรับใช้กับวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การค านวณได้อีกด้วย 
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O-Net 2563  
ข้อมูลแสดงคะแนนเฉล่ียและค่าเปอร์เซนไทล์คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 

ระดับช้ัน ม.6  

ระดับช้ัน ม.3 
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รอบรั้วแคแสด 
 สวัสดีค่ะ...พบกนัอีกแล้วส าหรับรอบรั้วแคแสดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 รอบรั้วแคแสดลัดเลาะและ
รวบรวมเอาภาพกิจกรรมดี ๆ มาฝากกันเช่นเคย กิจกรรมอาจจะไม่มากหรือหลากหลายเหมือนกับเทอมอื่น ๆ ท่ีผ่านมา 
เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แต่เราก็ยังพยายามน ามาฝากท่านผู้อ่านได้ติดตามและ
ชมภาพบรรยากาศกันค่ะ                                                                                                                                                                                                                                          

การเเข่งขันกีฬาสีภายใน ประจ าปี 2563 

 

กิจกรรมจิตอาสา แบ่งปันความรู้ สู่ นักเรียนโรงเรียศรีธรรมราชศึกษา 

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 

น าเสนอผลงานวิจัย โครงการเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตรเพื่อเสริมสร้างการขับเคล่ือนยุทศาสตร์อาหาร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย โดยทีมขับเคล่ือนเชิงบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

อบต.บางจาก และ รพ.สต.บางจาก ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้สถานักเรียน  
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ประมวลภาพ 
บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม. 4 

ปีการศึกษา 2564 (รอบสอง  พร้อมเปิดบ้าน แคแสด  
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ปัจฉิมนิเทศ 2563 
แคแสดช่อที่ 

11 มีนาคม 2564 

นักเรียน ม. ม. & 

แคแสด เปลี่ยนกระถางไมจ่างสี 
จุฬาภรณ เปลี่ยนท่ีไม่เปลี่ยนแปลง 




