
 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๙๗๒ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงญาดา  ยาประจันทร์ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแต่งคำประพันธ์กาพย์ฉบัง ๑๖ ระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๙๗๓ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงนิสรีน พรมเลา 
 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรม การแต่งคำประพันธ์กาพย์ฉบัง ๑๖ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๙๗๔ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงณัฐนัน  ศรีภักด ี
 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การแต่งคำประพันธ์กาพย์ฉบัง ๑๖ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๙๗๕ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงนริญทิพย์  มณีรัตน ์
 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กิจกรรม การแต่งคำประพันธ์กาพย์ฉบัง ๑๖ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๙๗๖ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงเกศริน  หนูชูสุข 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแต่งคำประพันธ์กาพย์ฉบัง ๑๖ ระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๙๗๗ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงกิติมา  เวชสิทธิ ์
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแต่งคำประพันธ์กาพย์ฉบัง ๑๖ ระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๙๗๘ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงญาณิศา  หลานชู 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแต่งคำประพันธ์กาพย์ฉบัง ๑๖ ระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๙๗๙ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงสุภิญญา  สินกัง 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแต่งคำประพันธ์กาพย์ฉบัง ๑๖ ระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๙๘๐ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงการีมะห์   มะลิหมดั 
 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรม การแต่งคำประพันธ์กาพย์ฉบัง ๑๖ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๙๘๑ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงศิรินทิพย์   น้อยดำ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแต่งคำประพันธ์กาพย์ฉบัง ๑๖ ระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๙๘๒ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงอตินติญา นาคสันต์ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแต่งคำประพันธ์กาพย์ฉบัง ๑๖ ระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

 


