
                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางอุไร รักษาชนม 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางยูไวเราะ ชํานาญเพาะ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวซารีนา หมีนแดง 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาววาทินี อยูทองออน 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวยุไวรยีะ เส็นสมมาตร 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวนษุรา ลาวัลย 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาววาสนา อยางดี 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวฤทยัรัตน นาคสงา 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นายสชุาติ นาคสงา 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวเจะปะ เอ็มเลง 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวอริยา สุวรรณโยธา 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นายสาโยด หมีนหวงั 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวฮาซานะ หลงสมัน 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาววลัญา ปากบารา 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวฉออน ต้ินกะชาติ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสุพรรณนี วีระนนท 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสุมาลี ขนุเศษ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นายฉูอิบ หลงสลํา 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางรอซนีะ เลทองคํา 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวยุรี เส็นขาว 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวนชุนารถ นาคพนัธุ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางมาลัยวรรณ ลัดเลีย 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวพริุณี ขุนแสง 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นายธีรพงศ นาคสงา 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวนภิาวรรณ ขาวหริัญ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวยารียะ หลังยาหนาย 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นายอเุชน ไชยภูม ิ
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางจารุวรรณ หยีมะเหรบ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวอุใลบะห ขาวเชาะ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางศลัยลา หมาดเทง 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางมะลิ จันมา 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางภัทรา สุวรรณละออง 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสุกัญญา บูชารลี 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวนสุซารีนา กอลาบนัหลง 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวสุพรทิพย นิลวสิทุธ์ิ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางอาบดีะฮ คงสิเหร 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาววรรณา ปยะตู 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวอารยา กนกสุมน 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นายอนตั สารีฝน 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวนลิสุดา หยันยามีน 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางเจะยะ และเจริญ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสายใจ เยี่ยมสาร 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางอภิญญา หาโสะ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาววนดิา เสน็บตัร 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวชลิดา บิลหมาด 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสมบูรณ สัจจาพันธ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางวรวรรณ กันหนองผือ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นายวิทยา มาราสา 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวมริสา เส็นติระ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวศุภนาร ีไพมณี 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวนซีะ ทพิมณี 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางฮารตีนี รอเกต 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางจําเรียง คงนวล 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสุกัญญา มณีกามนั 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวอัซณี อุศนุน 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นายอาเศษ หาโสะ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางกรองกาญจน วงศสุวรรณ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางนพคณุ บุญแนบ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวปรีดา สังขชาติ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวนวรัตน อกัโขมี 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางฮารีบะ ยาอีด 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางปวณัรฎัณ เล็กสมสนัต์ิ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวมณทนา พนัธนิล 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางเหมรา ขันจันทรแสง 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสุนิดา จันทรประสงค 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางลาวัลย หมนีเหม 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวสาริณี หนหูมาด 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางศุภางค เพชรทอง 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวพรทิพย กาฬศร ี
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสีดา กัตโร 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางฮามีดะ เกษา 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาอูนะ นนทรีย 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางจันทรจิรา หมันเระ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวซัลมา ตามาต 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาววารณีุ เกษา 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางโนร ีหนชููสุข 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวอามานะ หมีนพราน 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวสายสมร ลารีนู 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวแกมมณี สุดหลา 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสุดา เหมนะ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสานะ คชฤทธ์ิ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางยุภาวดี วัลวนิ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางบาจรียา แซะอามา 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางวราภรณ เดชอรัญ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสวุรรณา เกปน 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวยามลีะ หลีดินซุด 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางอมรรัตน เบญญคปุต 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นายอดานัน มาลินี 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นายณัฐวุฒิ ทองสีสัน 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสุดใจ โกสัยยะ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางวรรณพร บาหลัง 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสุณี ใบหาด 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นายดลเลาะ เบ็ญซะ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางประภากร มะเยง็ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางอภิราม เพชรจํารัส 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวสุนิสา เล็กบางพงค 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางนรูอัยน ีศรียาน 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวสะกีนะ หมาดโรย 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางสาวอารีย บินแหละ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางชุมาพร หาโสะ 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางขวัญใจ รอเกต 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นายอบัดลบาสีด หมัดเบ็ญสา 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

นางนพิา หลงแกว 
 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู



                                                                                                                             
                                                                                                                               เลขที่เกียรติบัตร ๑๘/๒๕๕๙ 
 

     
ขอมอบวฒุบัิตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

 

 

ไดผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาการสอนอานเขยีนแบบแจกลกูสะกดคํา  
ระหวางวนัท่ี  ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

      ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุขความเจรญิตลอดไป 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นายนิสติ  ชายภกัตร ) 
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู


