
 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงกิ่งแก�ว เวชสิทธิ์ 
 

โรงเรียน อนุบาลสตูล 
ได�รับรางวัลเหรียญเงิน  ระดับชั้นประถมศึกษาป/ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป/  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ;  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต>ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 1



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กชายปกฤษฏ;   ถิ่นสตูล 
 

โรงเรียน ภูริภรณ;ชัยศึกษา 
ได�รับรางวัลเหรียญเงิน  ระดับชั้นประถมศึกษาป/ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป/  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ;  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต>ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 2



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กชายธรรศ    โกวิทพทิยาการ 
 

โรงเรียน อนุบาลสตูล 
ได�รับรางวัลเหรียญทองแดง  ระดับชั้นประถมศึกษาป.ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป.  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ:  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 3



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กชายปุณณพัฒน:    จันตระกูล 
 

โรงเรียน จงหัว 
ได�รับรางวัลเหรียญทองแดง  ระดับชั้นประถมศึกษาป.ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป.  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ:  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 4



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กชายพชัรพล    ศรีเปรม 
 

โรงเรียน จงหัว 
ได�รับรางวัลเหรียญทองแดง  ระดับชั้นประถมศึกษาป.ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป.  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ:  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 5



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงนาดา    เหมปAนดัน 
 

โรงเรียน มุสลิมศึกษา 
ได�รับรางวัลเหรียญทองแดง  ระดับชั้นประถมศึกษาป.ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป.  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ:  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 6



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงชาลิสา     สันหรีม 
 

โรงเรียน อนุบาลเมืองสตูล 
ได�รับรางวัลเหรียญทองแดง  ระดับชั้นประถมศึกษาป.ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป.  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ:  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 7



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กชายอมรเทพ    เปล!งประดบั 
 

โรงเรียน จงหัว 
ได�รับรางวัลชมเชย  ระดับชั้นประถมศึกษาป+ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป+  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ:  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 8



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กชายสุวชชั    สุขสะปาน 
 

โรงเรียน ภูริภรณ:ชัยศึกษา 
ได�รับรางวัลชมเชย  ระดับชั้นประถมศึกษาป+ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป+  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ:  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 9



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงศิรดา    หมัดสธรรม 
 

โรงเรียน สมาคมเลขานุการสตรี ๓ 
ได�รับรางวัลชมเชย  ระดับชั้นประถมศึกษาป+ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป+  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ:  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 10



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงปริยากร    ปานุรัตน: 
 

โรงเรียน จงหัว 
ได�รับรางวัลชมเชย  ระดับชั้นประถมศึกษาป+ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป+  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ:  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 11



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กชายอัครเดช    พรหมเดชะ 
 

โรงเรียน ภูริภรณ:ชัยศึกษา 
ได�รับรางวัลชมเชย  ระดับชั้นประถมศึกษาป+ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป+  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ:  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 12



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงกวินทรา   ลิ่มศรีพุทธ 
 

โรงเรียน สมาคมเลขานุการสตรี 3 
ได�รับรางวัลชมเชย  ระดับชั้นประถมศึกษาป+ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป+  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ:  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 13



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงกัญญาพชัร รัตนช ู
 

โรงเรียน ภูริภรณ'ชัยศึกษา 
ได�เข�าร!วมกิจรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาป0ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป0  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ'  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 14



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงรุ�งไพลิน ชยัชนะ 
 

โรงเรียน ภูริภรณ'ชัยศึกษา 
ได�เข�าร!วมกิจรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาป0ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป0  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ'  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 15



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงอัญญ!า แหล!ทองคํา 
 

โรงเรียน ภูริภรณ'ชัยศึกษา 
ได�เข�าร!วมกิจรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาป0ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป0  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ'  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 16



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงรัชนก บุญสนิท 
 

โรงเรียน นิคมพัฒนาผัง 120 
ได�เข�าร!วมกิจรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาป0ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป0  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ'  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 17



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงรุ!งรดา ไม!จน 
 

โรงเรียน จงหัว 
ได�เข�าร!วมกิจรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาป0ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป0  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ'  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 18



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงรวิสรา บญุฤทธิ์ 
 

โรงเรียน อนุบาลสตูล 
ได�เข�าร!วมกิจรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาป0ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป0  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ'  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 19



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงทรายขวัญ สุขทวี 
 

โรงเรียน สมาคมเลขานุการสตรี ๓ 
ได�เข�าร!วมกิจรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาป0ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป0  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ'  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 20



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กชายวรวัฒน' เรืองเขียว 
 

โรงเรียน จงหัว 
ได�เข�าร!วมกิจรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาป0ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป0  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ'  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 21



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงณทพิรดา บญุฤทธิ์ 
 

โรงเรียน นิคมพัฒนาผัง๖ 
ได�เข�าร!วมกิจรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาป0ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป0  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ'  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 22



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงธีราตา บลิยะลา 
 

โรงเรียน ภูริภรณ'ชัยศึกษา 
ได�เข�าร!วมกิจรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาป0ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป0  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ'  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 23



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงนุรอัยย'นา อุมารี 
 

โรงเรียน สมาคมเลขานุการสตรี 3 
ได�เข�าร!วมกิจรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาป0ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป0  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ'  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 24



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงไอญาดา จันทกรานต' 
 

โรงเรียน จงหัว 
ได�เข�าร!วมกิจรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาป0ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป0  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ'  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 25



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงนันทนก ทองศรี 
 

โรงเรียน จงหัว 
ได�เข�าร!วมกิจรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาป0ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป0  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ'  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 26



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กชายดานิช ปHนดิกา 
 

โรงเรียน บ�านวังปริง 
ได�เข�าร!วมกิจรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาป0ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป0  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ'  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 27



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงกัญญารัตน' ทุ!งยอ 
 

โรงเรียน สมาคมเลขานุการสตรี ๓ 
ได�เข�าร!วมกิจรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาป0ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป0  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ'  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 28



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กชายปรเมศวร' พรหมเมศร' 
 

โรงเรียน จงหัว 
ได�เข�าร!วมกิจรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาป0ที่  ๔ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป0  ๒๕๖๕ 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญและประสบความสําเร็จตลอดไป 
ให�ไว�  ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ'  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 29



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จงัหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายธรรศ โกวิทพิทยาการ 
โรงเรียน อนุบาลสตูล 

มีผลคะแนนการสอบยอดเยี่ยม รายวิชาคณติศาสตร์ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี่ ๔ 
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้้าหนึ่งสตูลวิทยา” ประจ้าป ี๒๕๖๕ 

 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิและประสบความส้าเร็จตลอดไป 
ให้ไว ้ ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

 

STW Pretest 30



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จงัหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายนิชฌาน  สอาดแก้ว 
โรงเรียน เทศบาล 2 วดัชนาธิปเฉลมิ 

มีผลคะแนนการสอบยอดเยี่ยม รายวิชาภาษาไทย ระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี่ ๔ 
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้้าหนึ่งสตูลวิทยา” ประจ้าป ี๒๕๖๕ 

 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิและประสบความส้าเร็จตลอดไป 
ให้ไว ้ ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

 

STW Pretest 31



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จงัหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายฐิตินนัท์  อังโชติพันธุ์ 
โรงเรียน อนุบาลสตูล 

มีผลคะแนนการสอบยอดเยี่ยม รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี่ ๔ 
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้้าหนึ่งสตูลวิทยา” ประจ้าป ี๒๕๖๕ 

 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิและประสบความส้าเร็จตลอดไป 
ให้ไว ้ ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

 

STW Pretest 32



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จงัหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายนิชฌาน  สอาดแก้ว 
โรงเรียน เทศบาล ๒ วดัชนาธิปเฉลมิ 

มีผลคะแนนการสอบยอดเยี่ยม รายวิชาสังคมศึกษา ระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี่ ๔ 
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้้าหนึ่งสตูลวิทยา” ประจ้าป ี๒๕๖๕ 

 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิและประสบความส้าเร็จตลอดไป 
ให้ไว ้ ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

 

STW Pretest 33



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จงัหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายปกฤษฏ ์  ถิ่นสตูล 
โรงเรียน ภูริภรณ์ชัยศึกษา 

มีผลคะแนนการสอบยอดเยี่ยม รายวิชาสังคมศึกษา ระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี่ ๔ 
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้้าหนึ่งสตูลวิทยา” ประจ้าป ี๒๕๖๕ 

 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิและประสบความส้าเร็จตลอดไป 
ให้ไว ้ ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

 

STW Pretest 34



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จงัหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงนาดา   เหมปันดัน 
โรงเรียน มุสลิมศึกษา 

มีผลคะแนนการสอบยอดเยี่ยม รายวิชาสังคมศึกษา ระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี่ ๔ 
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้้าหนึ่งสตูลวิทยา” ประจ้าป ี๒๕๖๕ 

 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิและประสบความส้าเร็จตลอดไป 
ให้ไว ้ ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 
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โรงเรียนสตูลวิทยา  จงัหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายฐิตินนัท ์ อังโชติพันธุ์ 
โรงเรียน อนุบาลสตูล 

มีผลคะแนนการสอบยอดเยี่ยม รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี่ ๔ 
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้้าหนึ่งสตูลวิทยา” ประจ้าป ี๒๕๖๕ 

 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิและประสบความส้าเร็จตลอดไป 
ให้ไว ้ ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 
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