
 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๘๐ /๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงสะตาเพชร  น้อยดำ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๘๑ /๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงกนกพรรณ  ไชยชาติ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๘๒ /๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงนารีฟา  หลีหมาด 
 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๘๓ /๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงนุรดา  ดาแม 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๘๔ /๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงณัฐนิชา กามัด 
 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๘๕ /๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงอัยณา  พันกาแด 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๘๖ /๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงวรฤทัย   ยีมะเหร็บ 
 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๘๗ /๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงฮัซวานี  มาลินี 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๘๘ /๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงนันท์นภัส  พงค์หลง 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๘๙ /๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงนิสรีน  วัฒนะ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๙๐ /๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายซอบัร  โอมณี 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๙๑ /๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงสลินดา  สาลี 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๙๒ /๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายติรมีซี  นาราวัน 
 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๙๓ /๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงอาทิตย์ตา  ดังเด็น 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๙๔ /๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงสิริยากร  กาเหร็ม 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๘๙๕ /๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงฟิฮาน่า  สามารถ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

 


