
 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๙๙๔ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงสุนิสา  รัตนศิลป์ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๙๙๕ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวโรสรินทร์  สวัสดี 
 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคัญโดยใชเ้ทคนิคบันได ๖ ขัน้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๙๙๖ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงอุษามณี เซ็นซูล ี
 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคัญโดยใชเ้ทคนิคบันได ๖ ขั้น ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๙๙๗ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา ดาราไก 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๙๙๘ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงภาวิณี   ดกเอีย 
 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคัญโดยใชเ้ทคนิคบันได ๖ ขัน้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๑๙๙๙ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงจันทร์วาตา  บิลังโหลด 
 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคัญโดยใชเ้ทคนิคบันได ๖ ขัน้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๒๐๐๐ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวซารีน่า  แสงนวล 
 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคญัโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขัน้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๒๐๐๑ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงนันทิมา  เมืองทัง 
 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคัญโดยใชเ้ทคนิคบันได ๖ ขัน้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๒๐๐๒ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงสุกัลญา  หมีนรน 
 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคญัโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขัน้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๒๐๐๓ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงชดิชนก  วงศ์ขะโนง 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๒๐๐๔ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงญุวัยรียะฮ์ บิลโอ๊ะ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคัญโดยใชเ้ทคนิคบันได ๖ ขัน้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๒๐๐๕ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงอารียา  ม้าโอ้ย 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๒๐๐๖ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงอติพร   เพชรจำรัส 
 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคัญโดยใชเ้ทคนิคบันได ๖ ขัน้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                                 เลขที่ ๒๐๐๗ /๒๕๖๕ 

/๒๕๖๕                                                                

 

      เลขที่          

  

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงณัฐนิชา เหมหมุน 
 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคัญโดยใชเ้ทคนิคบันได ๖ ขัน้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

 


