
                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๘๙๓/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงนูรฟิลลา  หาบยโุซะ 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๘๙๔/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กชายดานิช  ดาโอ๊ะ 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๘๙๕/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กชายพิชญุตม์ สาม้ะ 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๘๙๖/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงวรรณฤดี  ธารทิพย ์

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๘๙๗/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กชายภูวดล คำจันทร์ 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๘๙๘/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงณิชมน  พริกแก้ว 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๘๙๙/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทุมมาลี 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๐๐/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงภัทรนันท์  ยาง๊ะ 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๐๑/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กชายพีรพัฒน์  สลีมีน 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๐๒/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กชายนัยฟีน  อารีหมาน 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๐๓/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กชายพุฒิพัฒน์  จันโสด 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๐๔/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงสุกัญญา   บูเก็ม 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๐๕/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงปาณิศา   เมฆเรือง 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๐๖/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงฮันนะฮุ  มาลินี 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๐๗/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงวลัยภรณ์ แซะอาหล ี

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๐๘/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงจิรัชญา  สุพิณรัตน์ 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๐๙/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กชายเดโชชัย  อ่อนปาน 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๑๐/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงซินซีรีน  มีนิล 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๑๑/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงอารยา สมัด 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๑๒/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงตัสนีม  มรรคาเขต 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๑๓/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงซาริตา เวชสิทธิ์ 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๑๔/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กชายณฐกร นิลพัน 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๑๕/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กชายจิรวัฒน์  ใจสมุทร 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๑๖/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงซาฟีนะห์ ชัยคง 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๑๗/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงกนกลดา  อาดำ 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๑๘/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงรุสจิรา  ไพเนียม 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๑๙/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงศิรดา  หวันจิ 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๒๐/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงนุจริน เอ็มเล่ง 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๒๑/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงนูรไลลา หีมเหม 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๒๒/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภู่ระหงษ ์

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๒๓/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงกฤตกิานต์  นวนดี 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๒๔/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงอัสมา คุณอารี 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๒๕/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กชายวีรภัทร  ห้องโสภา 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๒๖/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กชายภุชิสส์  จันทร์เพ็ญ 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๒๗/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กชายภูมิพิพัฒน์  เร่สัน 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๒๘/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงลักษกิา  หลีมังสา 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๒๙/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงวิวัลลา   ทิ้งน้ำรอบ 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๓๐/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงกัลดา  สาระบัน 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๓๑/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงฮาบีบะ๊  สตันน๊อต 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๓๒/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงศรินยา ยาหยาหมัน 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๓๓/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงสุพัชชา  ว่าโร๊ะ 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๓๔/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กชายณัฐพล  แซะอาหลำ 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๓๕/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงธิติกาญ บูสามารถ 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๓๖/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงสุไลลา  เตาวะโต 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๓๗/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงสุภาวดี   ถนอมจันทร์ 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๓๘/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงมัณนา เล๊ะทองคำ 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๓๙/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงจุฑามาศ   เรืองณัฐพงศ์ 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๔๐/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงสิริภัสสร  กาเหร็ม 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๔๑/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงกวินธิดา   จังเม่ง 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๔๒/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงชัญญานุช  ขำนุรักษ์ 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๔๓/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กชายอาริฟ  พลาอาด 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๔๔/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงนูรีญา  หาเนาสุข 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๔๕/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงบาตูน ตาเดอิน 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๔๖/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงอาวาตีฟ  อยู่ดี 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๔๗/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กชายอาริฟ เต๊ะปูย ู

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๔๘/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กชายสิรายุ  ขาวผ่อง 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๔๙/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงฟารีดา  ใจดี 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๕๐/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงนูรีฮัน พรรณราย 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๕๑/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงนูรีญา  ณะนุ้ย 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๕๒/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงมนทิชา  หมานละงู 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๕๓/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงพัชรีรัชต์ บินบราเฮม 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๕๔/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงมณีรินทร์  สุพิณรัตน์ 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๕๕/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงปาลิตา  ศรีวรรณ 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๕๖/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงนาดา กุสกุล 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๕๗/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงฮาซีลา  ปะดุลัง 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๕๘/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กชายฟัฎลี สันนาหู 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๕๙/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงนุรดา  ดาแม 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๖๐/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงกานต์พิชชา  เอกมณี 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๖๑/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กชายฟิสฮาร  มรมาศ 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๖๒/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชายละ 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๖๓/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุวรรณชาตรี 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๖๔/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงเบนนาซี  หีมสุวรรณ์ 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๖๕/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงลิยานา   ละใบโส๊ะ 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๖๖/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงกนกวรรณ  รกัการ 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๖๗/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงวันวิสา อักษรทิพย์บดี 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๖๘/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงนัจมีย์ รีหมีน 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๖๙/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงอารดา  ฉาดสัน 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๗๐/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงชลลดา  หาญทะเล 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๗๑/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงดาลิยา   ปุอุ่น 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๗๒/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงธฤดี  แก้วทอง 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๗๓/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงณัฐนิชา  นิสกุล 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๗๔/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กชายอาริส เตาวะโต 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๗๕/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กชายอัลซัน กาเส็มสัน 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๗๖/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กชายอามีดิล  แดวากม 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๗๗/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงบัสดารียะห์ องสารา 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๗๘/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงเด็กหญิงวรรณธิดา โสบเด็น 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๗๙/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงฟาเดีย ง๊ะสมัน 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๘๐/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กชายสุกรี  ลือแมะ 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๘๑/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงศศิมา หมัดเหยด 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๘๒/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงศิรดา หลงสลำ 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๘๓/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงนูรียา หมานละงู 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๘๔/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กชายอากิล  เจ๊ะยอ 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๘๕/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงนิสรีน สตันหน็อด 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๘๖/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงมัณนา  เล๊ะทองคำ 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๘๗/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงอัซซูน่า  หนูชูสุข 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๙๘๘/๒๕๖๔ 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงญดา หมีดนุ้ย 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 


