
 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงนูรดีนี่ ลิมมิตร 
 

โรงเรียน สตูลวิทยา 
ได�รับรางวัลเหรียญทองแดง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาป,ที่  ๑ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป,   ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต>ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 449



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงปAยะธิดา ชูสวุรรณ 
 

โรงเรียน สตูลวิทยา 
ได�รับรางวัลเหรียญทองแดง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาป,ที่  ๑ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป,   ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต>ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 450



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กชายปฐมชัย คงช!วย 
 

โรงเรียน สตูลวิทยา 
ได�รับรางวัลเหรียญทองแดง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาป,ที่  ๑ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป,   ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต>ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 451



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กชายรัตนพล สุดทองคง 
 

โรงเรียน ควนกาหลงวิทยาคม นิคมวัฒนา 
ได�รับรางวัลชมเชย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่  ๑ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป.   ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต?ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 452



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงปวิชญา เเซ!เตื้อง 
 

โรงเรียน สตูลวิทยา 
ได�รับรางวัลชมเชย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่  ๑ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป.   ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต?ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 453



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงกนกนิภา ไชยรัตน< 
 

โรงเรียน สตูลวิทยา 
ได�รับรางวัลชมเชย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่  ๑ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป.   ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต?ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 454



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงณัฐญาดา รักษ'ขาว 
 

โรงเรียน สตูลวิทยา 
ได�เข�าร!วมกิจกรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาป0ที่  ๑ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป0   ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต?ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 455



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงบุญวิสา อุดรเดช 
 

โรงเรียน สตูลวิทยา 
ได�เข�าร!วมกิจกรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาป0ที่  ๑ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป0   ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต?ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 456



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงศุภาพิชญ' แดวากม 
 

โรงเรียน สตูลวิทยา 
ได�เข�าร!วมกิจกรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาป0ที่  ๑ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป0   ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต?ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 457



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กชายภานุพงศ' มั่นจิต 
 

โรงเรียน สตูลวิทยา 
ได�เข�าร!วมกิจกรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาป0ที่  ๑ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป0   ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต?ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 458



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงพรปวีณ' ชูทอง 
 

โรงเรียน สตูลวิทยา 
ได�เข�าร!วมกิจกรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาป0ที่  ๑ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป0   ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต?ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 459



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงรวิตา ตาเดอิน 
 

โรงเรียน สตูลวิทยา 
ได�เข�าร!วมกิจกรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาป0ที่  ๑ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป0   ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต?ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 460



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กชายพงศพัศ รัตนช ู
 

โรงเรียน สตูลวิทยา 
ได�เข�าร!วมกิจกรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาป0ที่  ๑ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป0   ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต?ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 461



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กชายสุทธิกานต' กายรัตน' 
 

โรงเรียน สตูลวิทยา 
ได�เข�าร!วมกิจกรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาป0ที่  ๑ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป0   ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต?ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 462



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กชายสุวิจักขณ' หนูดํา 
 

โรงเรียน สตูลวิทยา 
ได�เข�าร!วมกิจกรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาป0ที่  ๑ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป0   ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต?ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 463



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตลูวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายอภิสิทธิ์   เพ่งกุล 
โรงเรียน สตูลวิทยา 

มีผลคะแนนการสอบยอดเยี่ยม รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้้าหน่ึงสตูลวิทยา” ประจ้าปี ๒๕๖๕ 

 

ขอให้มีความสุข ความเจริญและประสบความส้าเร็จตลอดไป 
ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

 

STW Pretest 464



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตลูวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายปุญพัฒน์   เยี่ยมสิริวุฒิ 
โรงเรียน  พิมานพิทยาสรรค์ 

มีผลคะแนนการสอบยอดเยี่ยม รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้้าหน่ึงสตูลวิทยา” ประจ้าปี ๒๕๖๕ 

 

ขอให้มีความสุข ความเจริญและประสบความส้าเร็จตลอดไป 
ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

 

STW Pretest 465



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตลูวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงปิยะธิดา   ชูสุวรรณ  
โรงเรียน สตูลวิทยา 

มีผลคะแนนการสอบยอดเยี่ยม รายวิชาวิทยาศาสตร ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้้าหน่ึงสตูลวิทยา” ประจ้าปี ๒๕๖๕ 

 

ขอให้มีความสุข ความเจริญและประสบความส้าเร็จตลอดไป 
ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 
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โรงเรียนสตลูวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายอภิสิทธิ์   เพ่งกุล 
โรงเรียน สตูลวิทยา 

มีผลคะแนนการสอบยอดเยี่ยม รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้้าหน่ึงสตูลวิทยา” ประจ้าปี ๒๕๖๕ 

 

ขอให้มีความสุข ความเจริญและประสบความส้าเร็จตลอดไป 
ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 
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โรงเรียนสตลูวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงบุญวิสา   อุดรเดช 
โรงเรียน สตูลวิทยา 

มีผลคะแนนการสอบยอดเยี่ยม รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้้าหน่ึงสตูลวิทยา” ประจ้าปี ๒๕๖๕ 

 

ขอให้มีความสุข ความเจริญและประสบความส้าเร็จตลอดไป 
ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 
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โรงเรียนสตลูวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายอภิสิทธิ์   เพ่งกุล 
โรงเรียน สตูลวิทยา 

มีผลคะแนนการสอบยอดเยี่ยม รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้้าหน่ึงสตูลวิทยา” ประจ้าปี ๒๕๖๕ 

 

ขอให้มีความสุข ความเจริญและประสบความส้าเร็จตลอดไป 
ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 
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โรงเรียนสตลูวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายปฐชัย   คงช่วย 
โรงเรียน สตูลวิทยา 

มีผลคะแนนการสอบยอดเยี่ยม รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้้าหน่ึงสตูลวิทยา” ประจ้าปี ๒๕๖๕ 

 

ขอให้มีความสุข ความเจริญและประสบความส้าเร็จตลอดไป 
ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
( นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 
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