
 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงจุวยัดี้ สุรนิราช 
 

โรงเรียน สตูลวิทยา 
ได�รับรางวัลเหรียญทองแดง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาป-ที่  ๒ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป-   ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 471



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงฮัซวานี บอเน&าะ 
 

โรงเรียน สตูลวิทยา 
ได�รับรางวัลชมเชิญ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่  ๒ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป/   ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต&ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 472



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กชายศรัณย&ภัทร บญุรัตนไมตรี 
 

โรงเรียน สตูลวิทยา 
ได�เข�าร!วมกิจกรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาป1ที่  ๒ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป1   ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 473



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงนฤภร สุวรรณมณี 
 

โรงเรียน สตูลวิทยา 
ได�เข�าร!วมกิจกรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาป1ที่  ๒ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป1   ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 474



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงสุพชิญา เพช็รพูล 
 

โรงเรียน สตูลวิทยา 
ได�เข�าร!วมกิจกรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาป1ที่  ๒ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป1   ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 475



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงสุกัลญา หมีนรน 
 

โรงเรียน บ�านท!าแลหลา 
ได�เข�าร!วมกิจกรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาป1ที่  ๒ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป1   ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 476



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว!า 

 

เด็กหญิงพัชนิดา ฮะอุรา 
 

โรงเรียน สตูลวิทยา 
ได�เข�าร!วมกิจกรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาป1ที่  ๒ 

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  “เพชรน้ําหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจําป1   ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต=ะหวันหลง ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 477



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตลูวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงอมรรัตน์   ชายนวล 
โรงเรียน สตูลวิทยา 

มีผลคะแนนการสอบยอดเยี่ยม รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้้าหน่ึงสตูลวิทยา” ประจ้าปี ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

 

STW Pretest 478



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตลูวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายศรัณย์ภัทร บุญรัตนไมตร ี
โรงเรียน สตูลวิทยา 

มีผลคะแนนการสอบยอดเยี่ยม รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้้าหน่ึงสตูลวิทยา” ประจ้าปี ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

 

STW Pretest 479



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตลูวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงนฤภร   สุวรรณมณี 
โรงเรียน สตูลวิทยา 

มีผลคะแนนการสอบยอดเยี่ยม รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้้าหน่ึงสตูลวิทยา” ประจ้าปี ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

 

STW Pretest 480



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตลูวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงรินรดา   สุทธิเทพ 
โรงเรียน  สตูลวทิยา 

มีผลคะแนนการสอบยอดเยี่ยม รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้้าหน่ึงสตูลวิทยา” ประจ้าปี ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

 

STW Pretest 481



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตลูวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงจุวัยดี้   สุรินราช 
โรงเรียน สตูลวิทยา 

มีผลคะแนนการสอบยอดเยี่ยม รายวิชาวิทยาศาสตร ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้้าหน่ึงสตูลวิทยา” ประจ้าปี ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

 

STW Pretest 482



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตลูวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงธีรนันท์   แก้วจันทร์ 
โรงเรียน สตูลวิทยา 

มีผลคะแนนการสอบยอดเยี่ยม รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้้าหน่ึงสตูลวิทยา” ประจ้าปี ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

 

STW Pretest 483



 

 

 

 

 

โรงเรียนสตลูวิทยา  จังหวัดสตูล 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงรินรดา   สุทธิเทพ 
โรงเรียน สตูลวิทยา 

มีผลคะแนนการสอบยอดเยี่ยม รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้้าหน่ึงสตูลวิทยา” ประจ้าปี ๒๕๖๕ 

 

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

 
( นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

STW Pretest 484
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