
 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๐๙๙/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวบุหงา   ลีงาล่าห์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมคัดลายมือ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๐๐/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวนิสรนี  หมาดหวัง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๒ กิจกรรมคดัลายมือ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๐๑/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสุภรรณี พงศาปาน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ กิจกรรมคดัลายมือ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๐๒/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางจรวย  จันทรท์องพูน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมคดัลายมือ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๐๓/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางจริยา   ตาเดอิน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง  กิจกรรมคัดลายมอื ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๐๔/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางถิรนนัท์  ทองจ ารูญ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมคัดลายมือ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๐๕/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวนิติยา  บิสลีหมีน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมคัดลายมือ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๐๖/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางซัยนับ  อัสนีย ์
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง  กิจกรรมคัดลายมอื ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๐๗/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางบัณฑิตา ชายแก้ว 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง  กิจกรรมคัดลายมอื ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๐๘/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวเบญจมาศ หยังหลัง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง  กิจกรรมคัดลายมอื ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๐๙/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางวนิดา  คงมัยลิก 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมคัดลายมือ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๑๐/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวอรสา หลีแจ ้
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมคัดลายมือ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๑๑/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางบุศรา   ส าเร 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมคัดลายมือ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๑๒/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวนัตรียา  เจ๊ะเล็ม 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมคัดลายมือ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๑๓/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสุภาภรณ์   เกื้อเส้ง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง  กิจกรรมคัดลายมอื ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๑๔/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นายจ าเริญ   มุกดา 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมคัดลายมือ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๑๕/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวบุหงา  ลีงาล่าห์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมคัดลายมือ ป.๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๑๖/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวซัลมา  เจ๊ะหยาง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมคัดลายมือ ป.๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๑๗/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางอารี สุรนันทะวงศ์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมคัดลายมือ ป.๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๑๘/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวนิศาฤกษ์  วงศ์ชนะ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมคัดลายมือ ป.๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๑๙/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางอุไร  สนังะ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง  กิจกรรมคัดลายมอื ป.๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวฮาฝีเส๊าะ ดาแลหมัน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ กิจกรรมคดัลายมือ ป.๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๒๑/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง  กิจกรรมคัดลายมอื ป.๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๒๒/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางนีย๊ะ  ต าบัน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง  กิจกรรมคัดลายมอื ป.๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๒๓/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นายสุไลมาน ตะรุรักษ ์
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๒ กิจกรรมคดัลายมือ ป.๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๒๔/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวเบญจมาศ หยังหลัง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมคดัลายมือ ป.๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๒๕/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางอภิรดี  ทิพย์นรากุล 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง  กิจกรรมคัดลายมอื ป.๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๒๖/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวอรสา หลีแจ ้
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมคัดลายมือ ป.๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๒๗/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นายอุเชน  ไชยภูม ิ
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง  กิจกรรมคัดลายมอื ป.๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๒๘/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวนัจรีย์  หมีนพราน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง  กิจกรรมคัดลายมอื ป.๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๒๙/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวมาลินี   หลีมานัน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง  กิจกรรมคัดลายมอื ป.๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๓๐/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางยูไวเร๊าะ  ช านาญเพาะ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมคัดลายมือ ป.๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๓๑/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวสุไรณี   เหมโคกน้อย 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมคัดลายมือ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๓๒/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางกัญญภา วงค์สุวรรณ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมคัดลายมือ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๓๓/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางอารี สุรนันทะวงศ์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมคัดลายมือ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๓๔/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางนูรอรัวา  ดาหมาด 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมคัดลายมือ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๓๕/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางประภาพรรณ   หลีเยาว ์
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง  กิจกรรมคัดลายมอื ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๓๖/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางบ าเพ็ญ สิตะรุโณ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๒ กิจกรรมคดัลายมือ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๓๗/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวนิศานาถ สัณฐมิตร 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมคัดลายมือ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๓๘/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวอุทัยวรรณ  ชูแก้ว 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง  กิจกรรมคัดลายมอื ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๓๙/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นายพิชัย  มองเหีย 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมคัดลายมือ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๔๐/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางกัญญาภรณ์ ยูงทอง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง  กิจกรรมคัดลายมอื ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๔๑/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวอัลฮุสนา  เจะดอเลาะ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมคัดลายมือ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๔๒/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นายอนิรุทร์  โทบรุ ี
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมคดัลายมือ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๔๓/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสุภาภรณ์   เกื้อเส้ง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมคัดลายมือ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๔๔/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวชลลดา นวาโย 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ กิจกรรมคดัลายมือ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๔๕/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวบุหงา   ลีงาล่าห์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๔๖/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวอารยา  กนกสุมล 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๔๗/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางวนิดา ศิริวัฒน ์
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๔๘/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวนิศาฤกษ์  วงศ์ชนะ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๔๙/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสุวรรณี   ปาละวัล 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๕๐/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสิตี อาดตันตรา 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ ๒ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๕๑/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวนิติยา  บิสลีหมีน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๕๒/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวกัลยาณี  หลีดินชุด 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๕๓/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางนูรียา ลีลานนท ์
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๕๔/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางกฤติยา  ทองส่งโสม 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๕๕/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางอภิรดี  ทิพย์นรากุล 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๕๖/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวฮารีป๊ะ  มรรคาเขต 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๕๗/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางจินดา   สงสุรนิทร ์
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๕๘/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวนัจรีย์  หมีนพราน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๕๙/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวสญานิล   เกนุ้ย 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๖๐/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาววิลาวัลย์  สัสด ี
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๔-๖ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๖๑/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสุวรรณี  ชูนวล 
 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 



 

 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๖๒/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางนิสรนี  หมาดหวัง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๖๓/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสุวรรณา มณีโชติ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ ๑ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๖๔/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางจรวย  จันทรท์องพูน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๖๕/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางอัมมานี  เขียดสังข์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ ๒ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๖๖/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางเสาวลักษณ์ ลิงาล่าห ์
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๖๗/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวรอฮีบะ  ลาดี 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๖๘/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางฝาตีม๊ะ  จันทร์นิยม 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๖๙/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางจนัญญา จ านงนิจ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๗๐/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวสุพรทิพย์   นิลวิสุทธิ ์
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๗๑/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางศุภางค์  เพชรทอง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๗๒/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวอรสา หลีแจ ้
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๗๓/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางศุภีพิชญ์  ปาละสัน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๗๔/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นายนิรนัดร์  ช านาญนา 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๗๕/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางมาลัยวรรณ   ลัดเลีย 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๗๖/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นายเกรียงศักด์ิ  ง๊ะสมัน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป. ๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๗๗/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวนูรียะ   หลีเยาว ์
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง  กิจกรรมเขียนเรียงความ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๗๘/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวไหมกาโสม  เด็นนุ้ย 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรียงความ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๗๙/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวณัฐกานต์ พรหมสุบนั 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรียงความ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๘๐/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสากีน๊ะ   พันหวัง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมเขียนเรียงความ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๘๑/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางวรุณยุภา กอและ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมเขียนเรียงความ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๘๒/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวนิศานาถ สัณฐมิตร 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรียงความ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๘๓/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวอภิรดี  มุมสา 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ กิจกรรมเขียนเรียงความ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๘๔/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นายพิชัย  มองเหีย 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรียงความ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๘๕/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางกัญญาภรณ์ ยูงทอง 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมเขียนเรียงความ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๘๖/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวอัลฮุสนา  เจะดอเลาะ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมเขียนเรียงความ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๘๗/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นายบุญเชิญ  โอภาโส 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๒ กิจกรรมเขียนเรียงความ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๘๘/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางประคอง   อังสุภานิช 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมเขียนเรียงความ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๘๙/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวชลลดา นวาโย 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมเขียนเรียงความ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๙๐/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวสุไวดา  แกสมาน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมแต่งค าประพันธ์ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๙๑/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นายอนิรุทร์  โทบรุ ี
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ กิจกรรมแต่งค าประพันธ์ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๙๒/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวปาลิตา  รักเกื้อ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๒ กิจกรรมแต่งค าประพันธ์ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๙๓/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางนูรีดา  แปดเนียม 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมแต่งค าประพันธ์ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๙๔/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวนารรีัตน์   แออุดม 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมแต่งค าประพันธ์ ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๙๕/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสุภิตาล เด่นดารา 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได ้เข้าร่วมแข่งขัน  กิจกรรมแต่งค าประพันธ ์ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๙๖/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวอภิรดี มุมส า 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได ้เข้าร่วมแข่งขัน  กิจกรรมแต่งค าประพันธ ์ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

                   
                                                                                                                               เลขท่ี ๑๑๙๗/๒๕๖๒     

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางจันทกานต์ ฝาละเหย็บ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได ้เข้าร่วมแข่งขัน  กิจกรรมแต่งค าประพันธ ์ม.๑-๓ 
 โครงการรักษภ์าษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล



 

 

 


