
 

                                                                                                                                                                                 เลขที่   ๑๙๔๐ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงภัทรธิดา  รักษารักษ์ 
 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่   ๑๙๔๑ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงปานทิพย์  เอียดสุดรักษ์ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่   ๑๙๔๒ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงไหมมูน๊ะ  วังละ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่   ๑๙๔๓ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงไอลดา  โต๊ะลาต ี
 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่   ๑๙๔๔ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงสรัญรัตน์  ใบเด็น 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่   ๑๙๔๕ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายอดิเทพ  รักสวัสดิ์ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่   ๑๙๔๖ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงณัฐธดิา  พรหมมา 
 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่   ๑๙๔๗ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงอัยรีน   เทศอาเส็น 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่   ๑๙๔๘ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงบริษา  จันทร์โย 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่   ๑๙๔๙ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงนุชยานี  แก้วทอง 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่   ๑๙๕๐ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงพลอยชมพู  ชูเกื้อ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่   ๑๙๕๑ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายภานุพงศ์  ทองมาตร 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่   ๑๙๕๒ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงสมิตานันท์  มูเก็ม 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่   ๑๙๕๓ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงพัสวีพิชญ์  นติยวัน 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่   ๑๙๕๔ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงนชรียา   กิตต ิ
 

ได้รับรางวัล เหรยีญเงิน กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่   ๑๙๕๕ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงศิระดา  บุญเพชรแก้ว 
 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

 


