
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 รุนอายุไมเกิน 14 ปชาย 

1. ด.ช.ปยะพันธ มาชู   ม.1/2 
2. ด.ช.ศรันย หลังยาหนาย  ม.2/2 
3. ด.ช.กฤติน เกียรติธนภูษติ ม.2/2 
4. ด.ช.สุทธิชาติ แกวบุตร ม.2/3 
5. ด.ช.วรพจน จวนสวาง  ม.2/5 
6. ด.ช.พีรภาส สองเมือง  ม.3/1 
7. ด.ช.อรรถพล นวลแกว ม.3/1 
8. ด.ช.ปรเมศวร สายพรม ม.3/1 
9. ด.ช.วรพจน จันทรอินทร ม.3/2 
10. ด.ช.นภดล ภูประยูร  ม.3/2 
11. ด.ช.ธนวัฒน วรสาร  ม.3/2 
12. ด.ช.พงษเทพ สิงหโฆษิต ม.3/4 
 

 รุนอายุไมเกิน 18 ปชาย 
1. นายจีรภัทร ทองธรรมชาติ ม.5/2 
2. นายพิพัฒนพล สมบูรณบูรณะ ม.5/2 
3. นายอรรถพล อรุณรัตน ม.6/1 
4. นายอาลีฟ บอเถาะ  ม.6/1 
5. นายพีระศิลป ลิบประภากร ม.6/1 
6. นายชานนท หลุดหละ  ม.6/1 
7. นายปยทัศน ทองปาน  ม.6/1 
8. นายสมชาติ ธีราภรณ  ม.6/1 
9. นายชาครติ วรพงษ  ม.6/2 
10. นายเมธัส เกล้ียงทอง ม.6/2 
11. นายเฉลิมรัฐ โขมพัตร ม.6/2 
12. นายภสร สุกใส  ม.6/2 
 

☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รุนอายุไมเกิน 18 ปหญิง 
1. ด.ญ.ปทมา ดาระมาน   ม.2/2 
2. น.ส.อรอง บุณยนิตย  ม.4/1 
3. น.ส.ธีราวรรณ ไชยานวุงศ  ม.5/1 
4. น.ส.นัสวานา โตะหลัง  ม.5/2 
5. น.ส.สุพรรษา วุนซิว้  ม.5/3 
6. น.ส.ปรียาภรณ นะทอง  ม.6/1 
7. น.ส.เพ็ญปติ มากชู  ม.6/2 
8. น.ส.ภัทรกันย ทองทว ี  ม.6/3 
9. น.ส.มัสรีนา นารีเปน  ม.6/3 
10. น.ส.วิไลพร อธิกพันธ  ม.6/3 

 
 รุนอายุไมเกิน 18 ปชาย 

1. นายหกธันวา วเิชียรขู  ม.4/1 
2. นายวุฒิชยั พลอินทร  ม.4/1 
3. นายวุฒิพงศ กานารกัษ  ม.4/2 
4. นายชนวีร จักรวาลพิทกัษ  ม.4/3 
5. นายนวพงศ จีนเมือง  ม.5/1 
6. นายอติชาต ขวัญปลอด  ม.5/1 
7. นายชวณัฐ กิตติโชควัฒนา  ม.5/1 
8. นายสหภูมิ เดนไตรรัตน  ม.5/1 
9. นายณัฐดนัย ครสระนอย  ม.5/2 
10. นายอภิศักด์ิ เพ็ชราการ  ม.5/3 
11. นายระพี เลาประสพวัฒนา ม.5/3 
12. นายณัฐวฒิุ ทองใส  ม.6/1 
 

☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 
 

แชมปฟุตซอลกีฬานักเรียนจังหวัดสตูล ป’51 รองแชมปบาสเกตบอล  
กีฬานักเรียนจังหวัดสตูล ป’51



 

 
1. ด.ญ.ศุภัชฌา ณะนวล  ม.2/1  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเด่ียว 14 ป 
2. ด.ญ.จินตศุจี อารีวรกุล ม.2/2  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 คูผสม 14 ป 
3. ด.ช.นววิธ ต้ังบวรพิเชษฐ ม.2/3  
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ชายคู 14 ป,  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชายเด่ียว 14 ป,  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 คูผสม 14 ป 
4. ด.ช.วงศธร ตระการกิจนุกูล ม.2/3  
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ชายคู 14 ป 
5. ด.ญ.ปาลินพร นอบแกว ม.2/3  
 รองชนะเลิศอันดับ 1 หญิงเด่ียว 14 ป 
6. ด.ญ.พิราญาณ จันทรงาม ม.3/3  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงคู 16 ป 
7. นายธเนศ ชํานาญนา  ม.3/4  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชายคู 16 ป,  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 คูผสม 16 ป 
8. น.ส.ณัฐชา โสธารัตน  ม.5/1  
 ชนะเลิศหญงิเด่ียว 18 ป, 
 ชนะเลิศหญงิคู 18 ป, 
 นักกีฬาหญิงยอดเย่ียม 
9. น.ส.เมธาว ีมาลินี  ม.5/1  
 ชนะเลิศหญงิคู 18 ป 
10. น.ส.ประภัสสร อนิวรรตวงศ ม.5/3  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงคู 16 ป, 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 คูผสม 16 ป 
11. นายกฤตขจร ออนแพง ม.5/3  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชายคู 16 ป 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 

 
1. น.ส.กนกอร แกวชื่น  ม.4/2  
2. น.ส.ชนลพรรณ จิตปาโล ม.6/1  
3. น.ส.จรุงจิต สอดสอง  ม.6/2  
 รองชนะเลิศอันดับ 1  
          ประเภททีมหญงิ อายุ 18 ป 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

 
 

 
1. ด.ช.ธนัตถ ชูชวย  ม.1/4  

  รองชนะเลิศอันดับ 2 คูผสม 16 ป 
2. ด.ญ.ศุภัชฌา ณะนวล  ม.2/1   

  รองชนะเลิศอันดับ 1 หญิงคู 14 ป 
3. ด.ช.จิรกิตต์ิ พงศนฤเดช ม.2/1   

  รองชนะเลิศอันดับ 1 ชายคู 14 ป, 
  รองชนะเลิศอันดับ 1 คูผสม 14 ป 

4. ด.ช.สุรเชษฐ แซปง  ม.2/1   
  รองชนะเลิศอันดับ 1 ชายคู 14 ป 

5. ด.ญ.มาริษา หวันจิ  ม.2/3  
  รองชนะเลิศอันดับ 1 หญิงเด่ียว14 ป, 
  รองชนะเลิศอันดับ 1 หญิงคู 14 ป, 
  รองชนะเลิศอันดับ 1 คูผสม 14 ป 

6. ด.ช.วรพจน จวนสวาง  ม.2/5 
  รองชนะเลิศอันดับ 1 ชายคู 18 ป 

7. ด.ญ.อินฟาดาร บุญมา ม.3/5  
  รองชนะเลิศอันดับ 1 หญิงคู 16 ป 

8. น.ส.อรอง บุญนิตย  ม.4/1  
  รองชนะเลิศอันดับ 1 หญิงคู 16 ป, 
  รองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเด่ียว 16 ป, 
  รองชนะเลิศอันดับ 2  คูผสม 16 ป   

9. นายเขมรัฐ วองนาว ี  ม.4/2  
  รองชนะเลิศอันดับ 1 ชายเด่ียว 18 ป, 
  รองชนะเลิศอันดับ 1 ชายคู 18 ป 
 ☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 

จัดทําโดย : งานสํานักงานผูอํานวยการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140 
โทร. 074-736117 โทรสาร 074-799253 
E-Mail : pcc_satun@yahoo.com 
คณะผูจัดทํา  นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด 
                นางสาวจันทิมา อ๋ิวสกุล 
               นายวชิัย บัวเนี่ยว 

รางวัลแบดมินตันกีฬานักเรียนจังหวัดสตูล ป’51

รางวัลเปตอง กีฬานักเรียนจังหวัดสตูล ป’51 

รางวัลเทเบิลเทนนิส  
กีฬานักเรียนจังหวัดสตูล ป’51


