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 นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
2 คน ควารางวัลชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหา
กฎหมาย “วันรพี” ป 2552 ของศาลจังหวัดสตูล 
แผนกคดีเยาวชน และครอบครัว ประกอบดวย 
 1. นางสาวประภัสสร อนิวรรตวงศ  ม.6/3  
 2. นางสาวเนตรนภิส ลายทิพย   ม.6/1  

☺ ขอแสดงความยนิดีดวย ☺ 
 
 

 

 
 นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
จํานวน 8 คน ควารางวัล การประกวดผลงาน
สรางสรรคของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร 
โดยใชโปรแกรม GSP ระดับภูมิภาค เม่ือวันที่ 7 -8 
สิงหาคม 2552 ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบดวย 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
ทีมท่ี 1 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2

โดยไดรับ เหรียญรางวัล พรอมเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
และเงินรางวัล 2,000 บาท ไดแก 

1. เด็กชายวงศธร ตระการกิจนุกูล    ม.3/3  
 2. เด็กชายภากร มาตรพลากร    ม.3/2 
 ทีมท่ี 2 ไดรับ เหรียญรางวัล พรอมเกียรติ
บัตรเหรียญเงิน ไดแก 

1. เด็กชายฤทธิกร อรุณแสงสด    ม.3/3  
 2. เด็กชายอามาน มะสะนิง    ม.3/5 
 ☺ ขอแสดงความยนิดีดวย ☺ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ทีมท่ี 1 ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 โดยไดรับ

เหรียญรางวัล พรอมเกียรติบัตรเหรียญทอง และเงิน
รางวัล 5,000 บาท และไดเปนตัวแทนศูนยฯ  
ไปแขงขันระดับชาติ ในเดือนมกราคม 2553 ไดแก 

1. นายกิตตุณ ซ้ึงหฤทัย   ม.5/3 
2. นายบัญญวัฒน จักรวาลพิทักษ  ม.5/3 
ทีมท่ี 2 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 3 โดย

ไดรับ เหรียญรางวัล พรอมเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
ไดแก 

1. นายสิทธินันท หิรัญโรจน   ม.5/3 
2. นายธนิน กองพิพัฒนพานิชย  ม.5/3 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

 
 
 
 
 

 เทเบิลเทนนิส 
1. ด.ญ.อารีเซีย บวรวัฒนพงศ  ม.1/3 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคูผสม 
2. นายสหรัฐ ชูแสวง   ม.4/2 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคูผสม 
3. ด.ญ.ศุภัชฌา ณะนวล   ม.3/1 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู 
4. ด.ญ.ชนากานต จิตปญโญยศ ม.3/3 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

 
 
 

ชนะเลิศตอบปญหากฎหมาย จังหวัดสตูล

ชนะเลิศ SKETCHPAD ระดับภูมิภาค

รางวัลกีฬาระหวางโรงเรียนภูมิภาคจังหวัดสตูล
ประจําป 2552 

รุนอายุไมเกิน 18 ป ทุกประเภทกีฬา
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 แบดมินตัน 
1. นางสาวฟารฮานา ผดุงรักษศาสตร ม.6/1 

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงคู 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเด่ียว
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคูผสม 

2. นางสาวณัฐชา โสธารัตน   ม.6/1 
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงคู 
 ไดรับคัดเลือกเปนนักกีฬาจังหวัดสตูล 

3. นายธเนศ ชํานาญนา   ม.4/2  
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายเด่ียว 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคูผสม 
 ไดรับคัดเลือกเปนนักกีฬาจังหวัดสตูล 

4. นายภาสกร โลหะจินดา  ม.4/3 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 

 บาสเกตบอลชาย ชนะเลิศ 
1. นายธนวัฒน วรสาร   ม.4/1 
2. นายนุอา รังสรรค   ม.4/1 
3. นายหกธันวา วิเชียรขู  ม.5/1 
4. นายวุฒิชัย พลอินทร  ม.5/1 
5. นายอติชาต ขวัญปลอด  ม.6/1 
6. นายอภิศักด์ิ เพชราการ  ม.6/3 
7. นายเขมรัฐ วองนาวี  ม.5/2 

ไดรับคัดเลือกเปนนักกีฬาจังหวัดสตูล 
8. นายวุฒิพงศ กานารักษ  ม.5/2 

ไดรับคัดเลือกเปนนักกีฬาจังหวัดสตูล 
9. นายชนวีร จักรวาลพิทักษ  ม.5/3 

ไดรับคัดเลือกเปนนักกีฬาจังหวัดสตูล 
10. นายนวพงศ จีนเมือง  ม.6/1 

ไดรับคัดเลือกเปนนักกีฬาจังหวัดสตูล 
11. นายสหภูมิ เดนไตรรัตน  ม.6/1 

ไดรับคัดเลือกเปนนักกีฬาจังหวัดสตูล 
12. นายณัฐดนัย ครสระนอย  ม.6/2 

ไดรับคัดเลือกเปนนักกีฬาจังหวัดสตูล 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺  

 

 บาสเกตบอลหญิง ชนะเลิศ 
1. ด.ญ.ชนุตพร ชวยแทน   ม.3/1 
2. ด.ญ.เกษกาญจน ไชยลํายา ม.3/4 
3. ด.ญ.ณัฐกานต นอยสราง  ม.3/5 
4. น.ส.ปวิตรา อดิเศรษฐกุล  ม.6/1 
5. น.ส.ปยาภรณ วองวรางกูร  ม.6/3 
6. ด.ญ.ปทมา ดาระมาน  ม.3/2 

ไดรับคัดเลือกเปนนักกีฬาจังหวัดสตูล 
7. น.ส.พัชรีวรรณ พรหมเดช  ม.4/1 

ไดรับคัดเลือกเปนนักกีฬาจังหวัดสตูล 
8. น.ส.ธีราวรรณ ไชยานุวงศ  ม.6/1 

ไดรับคัดเลือกเปนนักกีฬาจังหวัดสตูล 
9. น.ส.นัสวานา โตะหลัง  ม.6/2 

ไดรับคัดเลือกเปนนักกีฬาจังหวัดสตูล 
10. น.ส.สุพรรษา วุนซิ้ว  ม.6/3  

ไดรับคัดเลือกเปนนักกีฬาจังหวัดสตูล 
11. น.ส.วิลาสินี วัชระปยานันทน ม.6/3 

ไดรับคัดเลือกเปนนักกีฬาจังหวัดสตูล 
☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

 

 
นายรังสิมันต เพ็ชรวิโรจน ม.5/3 ไดสอบ

ผานการคัดเลือกนักเรียนที่ ไดรับทุนสนับสนุน
การศึกษาจากมูลนิ ธิ เอ เอฟเอส  ประเทศไทย 
โครงการเยาวชนเอเอฟเอส เ พ่ือการศึกษาและ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ป รุนที่ 49 
(พ.ศ.2553 - 2554) 

☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 
 

 
นายยุคุณธร ยาหลี ม.5/3 ไดรับรางวัล 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท การ
ประกวดเรียงความตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประเภทท่ี 3 ชั้น ม.4 - 6 ระดับ สพท.สตูล  

☺ ขอแสดงความยินดีดวย ☺ 

AFS  

รางวัลประกวดเรียงความระดับจังหวัดสตูล 


