
 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๒๑/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
นำงภรชัญก์มน สขุกะระ 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๒๒/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงสำวสพุรทิพย ์นิลวิสทุธ์ิ 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๒๓/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงเสำวลกัษณ์ ลิงำล่ำห ์
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๒๔/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงสภิุตำล เด่นดำรำ 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๒๕/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงสำวนำรีรตัน์ แออดุม 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๒๖/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงสำวอภิรดี มุมส ำ 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๒๗/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงบำจรียำ แซะอำมำ 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๒๘/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงฝำตีมะ๊ จนัทรนิ์ยม 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๒๙/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงสำวอทุยัวรรณ ชูแก้ว 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๓๐/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงซอลีหะ๊ แสงขำว 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๓๑/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงนัจญวำ แดงงำม 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๓๒/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงสำวอำนิญำ ด่อละ๊ 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๓๓/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำยอนิรทุร ์โทบุรี 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๓๔/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำยสพุล จินตเมฆำ 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๓๕/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงสวุรรณี ชูนวล 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๓๖/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงสำวฮำหยำด ปำนจ ำปี 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๓๗/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงสำวจรุีย ์ปิริยะ 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๓๘/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงสำวมำเรียม แดงหลงั 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๓๙/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำยปรีชำ หมีนคลำน 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๔๐/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำยจ ำเริญ มุกดำ 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๔๑/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงกณัฐิรตัน์ เกศำ 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๔๒/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงสำวิลำวลัย ์สสัดี 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๔๓/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงสำวไซหนำบ หลงหนั 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๔๔/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงปรียดำ ปฏิมินทร ์
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๔๕/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงจนัทกำนต ์ฝำหละเหยบ็ 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๔๖/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงธนัชญำ ลีลำนนท์ 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๔๗/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำยธีรพงศ ์นำคสง่ำ 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๔๘/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงอำรี สรุนันทะวงศ ์
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๔๙/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงสำวสไุรณี เหมโคกน้อย 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๕๐/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงสำววิลนัดำ หมัน่ทวีวฒัน์ 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๕๑/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำยฟำรกู อบัดรุรอชีด หมัน่ทวีวฒัน์ 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๕๒/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงณูรียะ๊ บูส ู
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๕๓/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำยอุเชน ไชยภมิู 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๕๔/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำยวิรตัน์ คลงัข้อง 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๕๕/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงสำวณัฐกำนต ์พรหมสบุณั 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๕๖/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงปรำณี ช ำนิธรุะกำร 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๕๗/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงซำเรำะห ์วฒันะ 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๕๘/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงสำวนงลกัษณ์ ทองสีสนั 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล



 

 

                   

                                                                                                                                   เลขท่ี ๑๒๕๙/๒๕๖๒        

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตลู 

เกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ 
 

นำงกฤษณำ ชำสวุรรณ 
 

ได้รบัรำงวลั เหรียญทอง กิจกรรมแต่งค ำประพนัธ์กลอนสภุำพ 

 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย เน่ืองในสปัดำหว์นัภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒  ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔  มิถนุำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 

(นำยอทุยั  กำญจนะ) 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 


