
 

 

เลขที่ ๘๐๐/๒๕๖๐ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้หไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กหญิงซัลมีญา  แหลทองคํา 

โรงเรียนอนุบาลสตูล 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม การอานเอาเร่ืองแนวทาง PISA ระดับชั้น ป.๑ - ๓ 
 

โครงการรักษภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ  ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ใหไว ณ วันท่ี  ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐  

ขอใหมีความวิริยะ  อุตสาหะ  และความสามารถของทานเปนท่ีประจักษตอไป 

 

(นายอาดุลย   พรมแสง) 

ผูอํานวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

เลขที่ ๘๐๑/๒๕๖๐ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้หไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กหญิงฐิติพร สรราย 

โรงเรียนบานเขาจีน 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม การอานเอาเร่ืองแนวทาง PISA ระดับชั้น ป.๑ - ๓ 
 

โครงการรักษภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ  ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ใหไว ณ วันท่ี  ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐  

ขอใหมีความวิริยะ  อุตสาหะ  และความสามารถของทานเปนท่ีประจักษตอไป 

 

(นายอาดุลย   พรมแสง) 

ผูอํานวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

เลขที่ ๘๐๒/๒๕๖๐ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้หไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กหญิงฟารีตาฮ  สลีมีน 

โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 

ไดรับรางวัลระดับเขารวม  กิจกรรม การอานเอาเร่ืองแนวทาง PISA ระดับชั้น ป.๑ - ๓ 
 

โครงการรักษภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ  ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ใหไว ณ วันท่ี  ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐  

ขอใหมีความวิริยะ  อุตสาหะ  และความสามารถของทานเปนท่ีประจักษตอไป 

 

(นายอาดุลย   พรมแสง) 

ผูอํานวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

เลขที่ ๘๐๓/๒๕๖๐ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้หไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กหญิง ตอฮาเราะ  นุยเด็น 

โรงเรียนบานเกาะสาหรายชัยพัฒนา 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม การอานเอาเรื่องแนวทาง PISA ระดับชั้น ป.๑ - ๓ 
 

โครงการรักษภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ  ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ใหไว ณ วันท่ี  ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐  

ขอใหมีความวิริยะ  อุตสาหะ  และความสามารถของทานเปนท่ีประจักษตอไป 

 

(นายอาดุลย   พรมแสง) 

ผูอํานวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

เลขที่ ๘๐๔/๒๕๖๐ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้หไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กชายอุบัยดะต   ลาโหยด 

โรงเรียนบานควนสตอ 

ไดรับรางวัลระดับเขารวม  กิจกรรม การอานเอาเร่ืองแนวทาง PISA ระดับชั้น ป.๑ - ๓ 
 

โครงการรักษภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ  ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ใหไว ณ วันท่ี  ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐  

ขอใหมีความวิริยะ  อุตสาหะ  และความสามารถของทานเปนท่ีประจักษตอไป 

 

(นายอาดุลย   พรมแสง) 

ผูอํานวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

เลขที่ ๘๐๕/๒๕๖๐ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้หไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กชายรัตนพล สุดทองคง  

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 

ไดรับรางวัลระดับเขารวม  กิจกรรม การอานเอาเร่ืองแนวทาง PISA ระดับชั้น ป.๑ - ๓ 
 

โครงการรักษภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ  ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ใหไว ณ วันท่ี  ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐  

ขอใหมีความวิริยะ  อุตสาหะ  และความสามารถของทานเปนท่ีประจักษตอไป 

 

(นายอาดุลย   พรมแสง) 

ผูอํานวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

เลขที่ ๘๐๖/๒๕๖๐ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้หไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กหญิงวชิราพร  รัตนมณี 

โรงเรียนบานหวยน้ําดํา 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม การอานเอาเรื่องแนวทาง PISA ระดับชั้น ป.๑ - ๓ 
 

โครงการรักษภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ  ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ใหไว ณ วันท่ี  ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐  

ขอใหมีความวิริยะ  อุตสาหะ  และความสามารถของทานเปนท่ีประจักษตอไป 

 

(นายอาดุลย   พรมแสง) 

ผูอํานวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

เลขที่ ๘๐๗/๒๕๖๐ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้หไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กหญิงนุรฮานา  ยีละง ู

โรงเรียนบานแป-ระใต 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม การอานเอาเรื่องแนวทาง PISA ระดับชั้น ป.๑ - ๓ 
 

โครงการรักษภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ  ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ใหไว ณ วันท่ี  ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐  

ขอใหมีความวิริยะ  อุตสาหะ  และความสามารถของทานเปนท่ีประจักษตอไป 

 

(นายอาดุลย   พรมแสง) 

ผูอํานวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

เลขที่ ๘๐๘/๒๕๖๐ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้หไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กหญิงนัจยวา  เส็มสัน 

โรงเรียนบานคลองสองปาก 

ไดรับรางวัลระดับเขารวม  กิจกรรม การอานเอาเร่ืองแนวทาง PISA ระดับชั้น ป.๑ - ๓ 
 

โครงการรักษภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ  ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ใหไว ณ วันท่ี  ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐  

ขอใหมีความวิริยะ  อุตสาหะ  และความสามารถของทานเปนท่ีประจักษตอไป 

 

(นายอาดุลย   พรมแสง) 

ผูอํานวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

เลขที่ ๘๐๙/๒๕๖๐ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้หไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กหญิงชยารตนะ  หมีนคลาน 

โรงเรียนบานทุงบุหลงั 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม การอานเอาเรื่องแนวทาง PISA ระดับชั้น ป.๑ - ๓ 
 

โครงการรักษภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ  ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ใหไว ณ วันท่ี  ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐  

ขอใหมีความวิริยะ  อุตสาหะ  และความสามารถของทานเปนท่ีประจักษตอไป 

 

(นายอาดุลย   พรมแสง) 

ผูอํานวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

เลขที่ ๘๑๐/๒๕๖๐ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้หไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กหญิงกวินตรา  เขียวบม 

โรงเรียนบานทุงดินลุม 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม การอานเอาเร่ืองแนวทาง PISA ระดับชั้น ป.๑ - ๓ 
 

โครงการรักษภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ  ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ใหไว ณ วันท่ี  ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐  

ขอใหมีความวิริยะ  อุตสาหะ  และความสามารถของทานเปนท่ีประจักษตอไป 

 

(นายอาดุลย   พรมแสง) 

ผูอํานวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

เลขที่ ๘๑๒/๒๕๖๐ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้หไวเพ่ือแสดงวา 

 เด็กหญิงณัฐณชิา ขวัญคํา 

โรงเรียน บานหนองหอยโขง 

ไดรับรางวัลระดับเขารวม  กิจกรรม การอานเอาเร่ืองแนวทาง PISA ระดับชั้น ป.๑ - ๓ 
 

โครงการรักษภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ  ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ใหไว ณ วันท่ี  ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐  

ขอใหมีความวิริยะ  อุตสาหะ  และความสามารถของทานเปนท่ีประจักษตอไป 

 

(นายอาดุลย   พรมแสง) 

ผูอํานวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

เลขที่ ๘๑๓/๒๕๖๐ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้หไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กหญิงเกวลิน หลังจ ิ

โรงเรียนบานปากบารา 

ไดรับรางวัลระดับเขารวม  กิจกรรม การอานเอาเร่ืองแนวทาง PISA ระดับชั้น ป.๑ - ๓ 
 

โครงการรักษภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ  ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ใหไว ณ วันท่ี  ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐  

ขอใหมีความวิริยะ  อุตสาหะ  และความสามารถของทานเปนท่ีประจักษตอไป 

 

(นายอาดุลย   พรมแสง) 

ผูอํานวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

เลขที่ ๘๑๔/๒๕๖๐ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้หไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กชายอภินันท   หมีนสัน 

โรงเรียนบานปาฝาง 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม การอานเอาเร่ืองแนวทาง PISA ระดับชั้น ป.๑ - ๓ 
 

โครงการรักษภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ  ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ใหไว ณ วันท่ี  ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐  

ขอใหมีความวิริยะ  อุตสาหะ  และความสามารถของทานเปนท่ีประจักษตอไป 

 

(นายอาดุลย   พรมแสง) 

ผูอํานวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

เลขที่ ๘๑๕/๒๕๖๐ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนีใ้หไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กหญิงซารีนา  หลีหาด 

โรงเรียนบานปากบาง 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม การอานเอาเรื่องแนวทาง PISA ระดับชั้น ป.๑ - ๓ 
 

โครงการรักษภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ  ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ใหไว ณ วันท่ี  ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐  

ขอใหมีความวิริยะ  อุตสาหะ  และความสามารถของทานเปนท่ีประจักษตอไป 

 

(นายอาดุลย   พรมแสง) 

ผูอํานวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล


