
 

                                                                                                                                                                                 เลขที่  ๑๙๑๒ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงสิรินญา  ผอมเกื้อ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่  ๑๙๑๓ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงสิรินันท์  ลาทัพ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่  ๑๙๑๔ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงฮัซซูนา  สุมาฮัน 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่  ๑๙๑๕ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงอารยรา  หลีวัง 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่  ๑๙๑๖ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงอามีนา   นาดมา 
 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่  ๑๙๑๗ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงอาริญกาล  มรรคาเขต 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่  ๑๙๑๘ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวธนัชชา  ฝาหล๊ะ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่  ๑๙๑๙ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงสาวิตรี  ระยะ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่  ๑๙๒๐ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายรัฐภาค  อาดสะอาด 
 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่  ๑๙๒๑ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายอาทิตย์  จันทรักษ์ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่  ๑๙๒๒ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงโรสณานี  ยาหยาหมัน 
 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่  ๑๙๒๓ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงอาทิตยา  ลิ่มศรีพุทธ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่  ๑๙๒๔ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายอภิสิทธิ์  แดงกุล 
 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่  ๑๙๒๕ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงจุฑารัตน์  นาสอน 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

 


