
 

ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

เรื่อง  ผลการแขงขันกิจกรรมสหกรณสัมพันธ เอื้ออาทรและสิ่งแวดลอม 
-------------------------------- 

         ตามที่สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  ไดจัดกิจกรรมสหกรณสัมพันธ เอื้ออาทรและสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมและกระตุนจิตสํานึกการมีสวนรวมของเยาวชนในจังหวัดใหตระหนักและเล็งเห็นคุณคาของการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม และเปนการเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดงความสามารถในเชิงสรางสรรค  โดยจัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 

2560  ที่ผานมานั้น  ในการนี้สหกรณออมทรัพยครสูตูล จํากัด ขอประกาศผลการประกวดกิจกรรมประเภทตางๆ ดังนี ้  
 

1. กิจกรรมการประกวดการกลาวสุนทรพจน 

รุนที่ / ระดับชั้น รางวัล ชื่อ-สกลุ โรงเรียน 

รุนที่ 1  

ระดับชั้นชั้นประถมศึกษา 

ชนะเลิศ ด.ญ.คชาภรณ  ชุมประยรู เทศบาล 1 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ศภุกานต บัวผิน เทศบาล 1 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.สิริพิชญา  เจริญสุข อนุบาลสตูล 

รุนที่ 2 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

ชนะเลิศ น.ส.ฟาฏิล  หะยีอาแว จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ซิดดิ๊ก  มะหะหมัด อนุบาลมุสลิมสตูล 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ธนัญญา  เสือแสง สตูลวิทยา 

รุนที่ 3  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเทา 

ชนะเลิศ น.ส.ศศินา  ทองขาว จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล 

รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.บัวอินทร  เพ็ชรสังข สตูลวิทยา 

รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.นัสญามีย  ดําเตะ จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล 
 

2. กิจกรรมการประกวดวาดภาพ 

รุนที่ / ระดับชั้น รางวัล ชื่อ-สกลุ โรงเรียน 

รุนที่ 1  

ระดับชั้นชั้นประถมศึกษา 

ชนะเลิศ ด.ญ.ภรูิชญา  บัวงาม อนุบาลทักษิณสยาม 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.พรวภิา  สํามะเนี๊ยะ สมาคมเลขานุการสตรี 3 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ศริินทรา  หมัดสธรรม สมาคมเลขานุการสตรี 3 

รุนที่ 2 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

ชนะเลิศ ด.ญ.ณัฐวรา  อุนคงทอง ทุงหวาวรวิทย 

รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.วรางคณา  บุญจันทร ทุงหวาวรวิทย 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ภูริตา  ศิริอรรถสุข สตูลวิทยา 

รุนที่ 3  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเทา 

ชนะเลิศ น.ส.นูรีน  ยีมสัซา สตูลวิทยา 

รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.ออรยา  พงษพัฒน สตูลวิทยา 

รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.นัซเราะฮ  มาลียัน วิทยาลัยเทคนิคสตูล 
 

3. กิจกรรมการเขียนเรียงความ 

รุนที่ / ระดับชั้น รางวัล ชื่อ-สกลุ โรงเรียน 

รุนที่ 1  

ระดับชั้นชั้นประถมศึกษา 

ชนะเลิศ ด.ญ.ปณิดา  สาลํา บานทุงวิมาน 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ณิชนันท  โสภา ภูริภรณชัยศึกษา 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.รอฮานี  หมาดสา บานยานซื่อ 
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3. กิจกรรมการเขียนเรียงความ (ตอ) 

รุนที่ / ระดับชั้น รางวัล ชื่อ-สกลุ โรงเรียน 

รุนที่ 2 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

ชนะเลิศ ด.ญ.วรศิรา  มานะ จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.นูรฮานัน  คชฤทธิ ์ อนุบาลมุสลิมสตูล 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ปารินี  หลังนุย ละงูพิทยาคม 

รุนที่ 3  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเทา 

ชนะเลิศ น.ส.กูอารียา  หลงกูนัน สตูลวิทยา 

รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.ศศิชา  ไทรทอง สตูลวิทยา 

รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.ชนินาถ  เกียรติเกิด ทาศิลาบํารุงราษฎร 
 

4. กิจกรรมการประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น (ประเภททีม) 

รุนที่ / ระดับชั้น รางวัล ชื่อ-สกลุ โรงเรียน 

รุนที่ 1  

ระดับชั้นชั้นประถมศึกษา 

ชนะเลิศ ด.ญ.อรไพลิน  ลาหมีด สมาคมเลขานุการสตรี 3 

ด.ญ.อรยิา ลืมศรีพุทธ 

ด.ญ.นลินทิพย  ยีละง ู

รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ณัฐวุฒิ  เบ็ญโกบ ทอฝนโรจนวิชญ 

ด.ญ.วราภรณ  นุยเด็น 

ด.ญ.วานิตา หลีเส็น 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.จารุมญชุ หาสา เทศบาล 4 

ด.ญ.ศริิรัตน  มณีวงศ 

ด.ช.ภานุพงศ ตันติวัฒนกุล 

รุนที่ 2 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

ชนะเลิศ ด.ญ.จริาวรรณ  บุญเชิญ อนุบาลมุสลิมสตูล 

ด.ญ.สุทธิดา แอเหย็บ 

ด.ญ.สุวรรณี ยาติกุล 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.อํานวย  ขุนพล ทุงหวาวรวิทย 

ด.ช.ณัฐภัทร จายพงษ 

ด.ช.รณชัย  หนูหมาด 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.อภญิญา กรีธาสันต อนุบาลเมืองสตูล 

ด.ญ.จันคนภิา สุวรรณกิจ 

ด.ญ.อนิสรา บิลังโหลด 

รุนที่ 3  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเทา 

ชนะเลิศ นายวุฒิพงษ  ปานจันทร ทุงหวาวรวิทย 

นายเอกวัฒน  คงด ี

นายสิทธิชัย  ธรรมสกุล 

รองชนะเลิศอันดับ 1 นายอดิศักดิ์  ขุนจง อนุบาลมุสลิมสตลู 

นายกฤษดา  หลังจ ิ

นายศรันย  อาจสัน 
  

ประกาศ  ณ วันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

 
        (นายปรีชา  ดุลยการัณย) 

     ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 


