
 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๔๘/๒๕๖๕                                                                

  

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงวรรณฤดี  ธารทิพย์ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๔๙/๒๕๖๕                                                                

  

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงอริสา  มีงาม 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๕๐/๒๕๖๕                                                                

  

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายณัฐชานนท์  รอเกตุ 
 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๕๑/๒๕๖๕                                                                

  

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงพิมพ์ลภสั  คงทอง 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๕๒/๒๕๖๕                                                                

  

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายอะมานัต  หนอยา 
 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๕๓/๒๕๖๕                                                                

  

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายสุทธิภัทร  สมจิตรสมิต 
 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๕๔/๒๕๖๕                                                                

  

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงนูร์ฟัฮมี   หลังเศษ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๕๕/๒๕๖๕                                                                

  

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงดานีน  สาและ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๕๖/๒๕๖๕                                                                

  

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงอนุธิดา  จันทร์สุขศรี 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๕๗/๒๕๖๕                                                                

  

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงมัณนา  เล๊ะทองคำ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๕๘/๒๕๖๕                                                                

  

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงขนิษฐา  จ่าวิสูตร 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๕                                                                

  

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายรัตชานน  กินตาสัน 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๖๐/๒๕๖๕                                                                

  

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงอุลยา  สุไหลหมาน 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๖๑/๒๕๖๕                                                                

  

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงอัยริน  องศารา 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๖๒/๒๕๖๕                                                                

  

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงสิริภัสสร  กาเหร็ม 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๖๓/๒๕๖๕                                                                

  

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงสุรภา  ชูจันทร์ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

 


