
เลขท่ี1511/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางณภสุ  จันทรเมือง 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1512/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวสาปยะห  กูอ ู

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1513/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางณัฎฐยา  ตีมง 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1514/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางซีตีอัยเซาะ  กาสา 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1515/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กชายชินภัทร  สังขทอง 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1516/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กหญิงพัชรา  ช้ินฟก 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1517/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กหญิงชลพรรษ  ทองไฝ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1518/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กชายศิววงศ  แซใหล 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1519/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางกมลวรรธน  สารศรี 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1520/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางนูรอัรวา  ดาหมาด 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1521/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวสุวรรณา  เกปน 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1522/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวนิภา  ทุมเกล้ียง 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1523/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางนารีนา  โสะพันธ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1524/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสุมาลี  ขุนเศษ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1525/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางอุไร  บุญตามชวย 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1526/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางรัตนาภรณ  ฤทธิรงค 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1527/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวอัจฉรา  พิศาลสินธุ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1528/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวฟารีดา  หลังยาหนาย 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1529/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางอาอีฉะ  เปรมใจ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1530/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายอนันตชัย  งอยปดพันธ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1531/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กหญิงผกาวรรณ  สภุาพพันธุ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1532/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กหญิงตัสนีม  ยาประจันทร 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1533/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวอมรวัลย  กองทอง 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1534/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวนิภา  แอหลัง 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1535/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กหญิงซาลาเบีย  พืชผล 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1536/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางภูติรัชน  บูส ู

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1537/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายธีทัต  เลงเจะ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1538/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวศิรินยา  บุตรวงศ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1539/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวอามีดะ  เกศา 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1540/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวรอดียะ  เวชสิทธ์ิ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1541/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายอาหลี  รอเกตุ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1542/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางวัลลัดดา  สุขหรรษา 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1543/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวซารีนา  พลนุย 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1544/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสีดา  กัตโร 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1545/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายวันชัย  แซะหมูด 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1546/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายอับดลุเลาะ  ใบหมาดปนจอ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1547/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางบุญศรี  สัมพันธมิตร 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1548/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางกฤษณา  นพภาพันธ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1549/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายสุชาติ  ชูเจริญ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1550/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวสวนิต  โอภิธากรณ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1551/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวรอซีนะ  เลทองคํา 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1552/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวววัลวิภา  หรนรุง 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1553/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวญาวีณา  ลามาก 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1554/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวสาริณี  หนูหมาด 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1555/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางลาวัลย  หมีนเหม 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1556/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวจันทรจิรา  มุสิกพงค 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1557/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวศุภรัตน  แกวกุก 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1558/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวนาถยา  ชํานาญดง 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1559/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางเพ็ญศรี  ตูแวมะ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1560/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายยุทธนา  อังคะรา 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1561/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายฟาเดอรลี  นิสาเละ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1562/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวนุสรา  กาสา 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1563/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางอาติกะ  หลังปูเตะ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1564/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางฮานา  วิเศษศาสน 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1565/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวบุหงา  ลงีาลาห 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1566/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวศิรินภา  มาลัยสน่ัน 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1567/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายดลเลาะ  เบ็ญซะ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1568/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางไลลา  วงคสัมพันธ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1569/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวอทิตยา  ราเย็น 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1570/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กชายพิทักษ  ทุนเกิด 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1571/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กหญิงซารีญา  จอหวัง 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1572/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กหญิงนัจวา  องสารา 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1573/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางยุภา  เพียรสกุล 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1574/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางจินตนา  งะสมัน 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1575/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางนุสรา  ลําโป 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1576/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวมลฤดี  สองเมืองหนู 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1577/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายอาบีดีน  องศารา 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1578/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวนัจรีย  หมีนพราน 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1579/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายสมาน  บิลละเตะ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1580/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายรอซิก  ปะดุลัง 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1581/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กหญิงนัชญา  ตรีสุข 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1582/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวพรทิพย  หมาดเตียะ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1583/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวคอดียะ  ใบหมาดปนจอ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1584/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางเจะปารีดะ  รอเกตุ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1585/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวสุดารัตน  นารอยี 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1586/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวอังคณา  หลาดี 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1587/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวปวีณา  อสุมา 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1588/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายสมาแอ็น  ปาละวัล 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1589/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางวราภรณ  เชาวทอง 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1590/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวภีรณีย  เขียดเดช 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1591/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายหัทยา  ผิวดี 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1592/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายนิโรชน  หมีนพราน 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1593/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายฉัตรชัย  ชูวรรณรักษ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1594/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสอฝยะ  หมาดหวัง 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1595/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางซอฟเยาะ  หลีมานัน 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1596/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวอาสุดะ  ดําทาคลอง 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1597/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายประดิษฐ  คชสวัสด์ิ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1598/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายพีรธัช  เพชรเกตุ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1599/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางมิรันตี  ภักดี 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1600/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กหญิงกาญจนา  กัลปยาศิริ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1601/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กหญิงฟาเรีย  ยาชะรัด 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1602/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กหญิงปณฑิตา  แกวบุตร 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1603/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายวิทยา  มิ่งมาก 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1604/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางวิจิตรตรา  อยางดี 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1605/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวศุภรดา  ธรรมสะโร 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1606/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางอารีนา  พยายาม 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1607/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางวิภา  อุไสนี 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1608/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางฟารานัส  หวังกุหลํา 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1609/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายประชิต  ใจสมุทร 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1610/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวนิตยา  แซอึ้ง 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1611/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

เด็กหญิงอนันตวดี  อนันตรรงค 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1612/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวศุภวลัย ชูม ี

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1613/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางรําเพย สุทธินนท 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1614/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายดนตอเหลบ หมาดเหยด 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1615/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวพนิดา บินตวน 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1616/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวอารียา งะสมัน 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1617/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวจิราพร อัครสมพงศ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1618/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางทิพย เทศอาเส็น 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1619/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางสุวณีย ไชยศักด์ิ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1620/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายอับดลรอหมาน ปะดูกา 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1621/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายนภดล ยิ่งยงสกุล 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1622/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางจิรัชฎา ลิมานิ 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 



เลขท่ี1623/๒๕๖๑  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา 

นางหน่ึงฤทัย วจิิตรจรรยา 

เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรมโรงเรียนท่ีเปนหนวยขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอใหมีความสุข ความเจริญ กาวหนาตลอดไป 

 

 

(นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ปฏิบัติราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 


