
 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๔๑/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวยาวารีย ์  หลงกาสา 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๔๒/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นายอนันต ์  สุขสง่า 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๔๓/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางเจะ๊หามีดะ๊   เนสะและ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๔๔/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางนางมณีรตัน์    สาลิมิน 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๔๕/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางยามิลละ  สงดาํ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๔๖/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวสะน๊ะ  หนุนพ่อเดน็ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๔๗/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวอุบลรตัน์ หยีปอง 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๔๘/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสมพร  เขม็ทอง 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๔๙/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวชารีฟ๊ะ  หมีนคลาน 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๕๐/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางธนัชญา  ลีลานนท ์

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๕๑/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

ว่าทีรอ้ยตรีหญิงฮาบีบะ๊  โต๊ะป๊ะ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๕๒/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางกลัยา  รตัตกลู 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๕๓/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางมาเรียม  กหูลง 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๕๔/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสายใจ  เยียมสาร 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๕๕/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวมะลิ  นาคสงา่ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๕๖/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวลลิตา  เทพสุวรรณ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๕๗/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวพิรณีุ  ละใบยูโสะ๊ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๕๘/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางมาลยัวรรณ   ลดัเลีย 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๕๙/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาววาสนา  แสงขาว 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๖๐/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางประภากร   มะเยง็ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๖๑/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางจุไรรตัน์  มณีฉาย 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๖๒/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางลาวลัย ์ หมีนเหม 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๖๓/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวศิริรตัน์  เกษา 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๖๔/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางนางจินตนา  งะ๊สมนั 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๖๕/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางศิริวลัย ์ ดาเดะ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๖๖/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางมาเรียะ  สกลุา 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๔๑/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางนุชจรี   ชยัณรงค ์

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๖๗/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวมารียา   หมาดทิง 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๖๘/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางจินดารตัน์  หลงหมาด 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๖๙/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสุภา  ทองคม 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๗๐/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางวารินทรตัน์  จองเดิน 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๗๑/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นายสุริยา   หวงัใบ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๗๒/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสุกญัญา    บชูารลี์ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๗๓/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางกญัญากรณ์    ยูงทอง 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๗๔/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสุกญัญา  มณีกามนั 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๗๕/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวอภิรดี   มุมสาํ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๗๖/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาน๊ะ   คชฤทธิ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๗๗/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางฟาฎอนะฮ ์   หลงัเถาะ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๗๘/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางพรทิพย ์  จนัทร 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๗๙/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางอภิราม ์  เพชรจาํรสั 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๘๐/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางปัญญดา   หวาสกลุ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๘๑/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางศภุางค ์ เพชรทอง 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๘๒/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวพรทิพย ์ กาฬศรี 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๘๓/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางฝาตีมะ   กองหลงั 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๘๔/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวสพุรทิพย ์  นิลวิสุทธิ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๘๕/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวบุญพา  โสสนุ้ย 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๘๖/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาววาทินี  อยู่ทองอ่อน 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๘๗/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางโนรี   หนูชูสุข 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๘๘/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางเสาวลกัษณ์   ลิงาล่าห ์

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๘๙/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางอ้อยทิพย ์  สวุรรณรตัน์ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๙๐/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวฤทยัรตัน์  นาคสง่า 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๙๑/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวนุษรา  ลาวลัย ์

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๙๒/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสุภาภรณ์   เกือเส้ง 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๙๓/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางกญัญา  ทิพยร์กัษ์ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๙๔/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวสุปราณีย ์  หลงสมนั 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๙๕/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวนัสเราะห ์  จิมาร 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๙๖/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวธญัญลกัษณ์  คงแดง 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๙๗/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางจินดา  รอเกตุ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๙๘/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวรอสณี   เหมสลาหมาด 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๐๙๙/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวฟิรดาวส ์ หลงัแดง 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๐๐/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสมใจ  คงสี 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๐๑/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางบณัฑิตา   ชายแก้ว 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๐๒/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางไมสูรี   ดวงตา 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๐๓/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวกราโสม   ดาํดี 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๐๔/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางวราภรณ์   เดชอรญั 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๐๕/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางนางบุศรา   สาํเร 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๐๖/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางกฤษณา  ธรรมรกัษา 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๐๗/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสากีน๊ะห ์  แวสู 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๐๘/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางศิริพร  ยูฮนัเงาะ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๐๙/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวอสัรีน่า   คงสิเหร ่

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๑๐/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางทศัณีย ์  ปีไสย 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๑๑/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวอาริดา   ดลภาวิจิต 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๑๒/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวญาณสินี   ตนัธิวฒิุ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๑๓/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวสุไรณี  เหมโคกน้อย 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๑๔/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาว มทิุตา  สรุะภินันท ์

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๑๕/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวนิลสุดา  หยนัยามีน 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๑๖/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาอูน๊ะ  นนทรีย ์

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๑๗/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางฝาตีมะ๊  จนัทรนิ์ยม 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๑๘/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางจนัทรจิ์รา   หมนัเระ๊ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๑๙/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางอาซีซีะ   ภกัดีเจริญกลุ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๒๐/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวกฮูฟัเศาะฮ์  กยูาหยา 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๒๑/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวสุวิมล   ติงหวงั 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๒๒/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวสอฝียะ๊  อเุจะ๊ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๒๓/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นายนภดล  ยิงยงสกลุ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๒๔/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นายอบัดลรอหมาน   ปะดกูา 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๒๕/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางหนึงฤทยั  วิจิตรจรรยา 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๒๖/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางจิรชัฎา  ลิมานิ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๒๗/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวศภุวลัย ์ ชมีู 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๒๘/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นายเชษฐา  เถาวลัย ์

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



 

                                                                                                                                            เลขท่ี  ๒๑๒๙/๒๕๖๑       

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ขอมอบวฒิุบตัรฉบบันีให้ไว้เพือแสดงว่า 

นางสาวธญัพนัธ ์ พงศาวกลุ 

ได้ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

“การผลิตสือการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํ”  

วนัที ๒๙ - ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ จาํนวน ๑๒ ชวัโมง 

ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ 

ให้ไว้ ณ วนัที ๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

 

(นายนิตย ์พรหมประสิทธิ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 

ปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 


