
 

 

                   

                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๖๐/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำยนภดล  ย่ิงยงสกลุ 
คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัทกัษะภำษำไทย 

เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี  ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๖๑/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำยอบัดลรอหมำน  ปะดกูำ 
คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัทกัษะภำษำไทย 

เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี  ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๖๒/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสวุณี  ไชยศกัด์ิ 
คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัทกัษะภำษำไทย 

เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี  ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๖๓/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงหน่ึงฤทยั  วิจิตรจรรยำ 
คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัทกัษะภำษำไทย 

เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี  ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๖๔/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงจิรชัฏำ  ลิมำนิ 
คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัทกัษะภำษำไทย 

เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี  ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๖๕/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงร ำเพย สทุธินนท ์
คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัทกัษะภำษำไทย 

เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี  ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๖๖/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงทิพย ์ เทศอำเสน็ 
คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัทกัษะภำษำไทย 

เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี  ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๖๗/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำยเชษฐำ  เถำวลัย ์
คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัทกัษะภำษำไทย 

เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี  ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๖๘/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวศภุวลัย ์ ชมีู 
คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัทกัษะภำษำไทย 

เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี  ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๖๙/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงโสรยำ  เด่นนิรนัดร ์
คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัทกัษะภำษำไทย 

เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี  ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๗๐/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำยธำนินทร ์ สขุสง่ำ 
คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัทกัษะภำษำไทย 

เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี  ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๗๑/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำยอบัดลุเลำะฮ ์ พนัหวงั 
คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัทกัษะภำษำไทย 

เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี  ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๗๒/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำยธีรเนศ  อนุภทัร ์
คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัทกัษะภำษำไทย 

เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี  ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๗๓/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวศิรญัญำ มสิุกวรรณ 
คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัทกัษะภำษำไทย 

เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี  ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๗๔/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวอำซียะห ์ หวงั 
คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัทกัษะภำษำไทย 

เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี  ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๗๕/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำงสำวสวิุมล  ต้ิงหวงั 
คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัทกัษะภำษำไทย 

เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี  ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๗๖/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 

นำยอฐัธพงศ ์ สะอีด 
คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัทกัษะภำษำไทย 

เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี  ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 


