
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวภัทธานิษฐ หาญทะเล 

ไดผานการอบรมในหลักสูตร 
การประชุมปฏิบตัิการวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวสัดิ์ เจริญกาวหนาสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ 22 สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทยั  กาญจนะ) 
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขที ่2234/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวณัฐญาดา บุญคง 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2235/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

วาท่ี ร.ต.หญิงกรรณิการ  เสือแสง 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2236/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวสิริมา ปานหวาน 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2237/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวสุเรขา นิยมเดชา  

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2238/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางยารีนา บิลหลี 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2239/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางยุภา ดุลยาภรณ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2240/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวสุทิศา ชูเอียด 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2241/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวนงลักษณ  คลังของ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2242/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางวราภรณ ศุกรวัติ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2243/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวมูนีเราะ  หมาดงะ  

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2244/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายนิมิตย  ชยัรัตนวงศ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2245/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายหมัดเวช  ปงแลมาเส็น 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2246/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายสิทธิศกัด์ิ  นพภาพันธ   

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2247/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายสมบูรณ  เกิดดํา   

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2248/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายวิรัตน  คลังของ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2249/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายอับดุลเลาะห  พันหวัง 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2250/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางเรณู  นาคเลก็ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2251/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวสิริพร แกวอรุณ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2252/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางนูรียา  อาล ี 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2253/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสุดา  เส็นสมมาตร 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2254/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสุรียพร อาตมสกุล 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2255/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางอุไรวรรณ เนาวเกตุ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2256/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางนิตยา  อังศุกาญจนกุล 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2257/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางบุศรา  สาํเร 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2258/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายอับดุลกาหรีม รอเกต 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2259/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายประชิต ใจสมุทธ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2260/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายอมร นกดา 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2261/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายทิชากร หมาดอี 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2262/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

 นางสุไวดา ชูวรรณรักษ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2263/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวนูฤตา เส็นจิต 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2264/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสุไวบะ หมาดทิ้ง 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2265/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายณรงศักด์ิ เส็นจิต 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2266/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสุวรรณา เกปน 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2267/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวรอดียะ หลังยาหนาย 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2268/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวฟานิดา ขาวเชาะ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2269/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางมารียะ บินหมัด 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2270/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางวรรณเพ็ญ หวันสู 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2271/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางจริญญา อุสา 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2272/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวปรมล เอ้ียวซิโป 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2273/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวณัฐชา สาและ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2274/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวจุฑารัตน จุลเทพ  

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2275/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

น.ส.พรทิพย หลังยาหนาย 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2276/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นาย นิรัตน อนุรักษวิริยะกุล 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2277/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

น.ส. พรทพิย หมาดเตียะ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2278/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวสุจินดา หมัดเหยด 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2279/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางรัตนาวดี หมีนพราน  

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2280/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายอาหลี  รอเกตุ  

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2281/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายอะหมาด  หลีเส็น 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2282/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายยูโสบ  เส็นสมมาตร 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2283/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางวัลลัดดา    สขุหรรษา  

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2284/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

น.ส.ยารอหนะ   เมืองเลง 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2285/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางวันดี   อนุรักษวิริยะกุล 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2286/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวอริศรา  โอมณี 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2287/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวยาวารี   สันงะ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2288/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวนิสรีน    เศษระนํา 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2289/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวขนิษฐา  สะอา    

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2290/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสูรีณี  กาเจ   

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2291/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวสุดา  อัลมาตร   

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2292/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางเจะสีตีหาหยาด  ไชยมล   

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2293/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวบุษยา  แซะอาหลี 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2294/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายนาคพันธ   ติงหวัง 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2295/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายสิกิริยา สันหละ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2296/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวแกมมณ ี สุดหลา   

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2297/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวฮาบีบะ  ลงิาลาห 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2298/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวอัลวาณีย  มณีโสะ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2299/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวนุจรี  เจียงศรีภัณฑ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2300/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางวันดี  อิกะศริิ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2301/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวสุมาลี  สะอา 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2302/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางวรรณิศา  สามารถ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2303/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางวิไลวรรณ  ออนช่ืนจิตร 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2304/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางอภิญญา  หาโสะ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2305/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางปาริชาติ  อุเจะ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2306/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางปนเพ็ชร  สวัสดี 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2307/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสิริลักษณ สังขสมบูรณ  

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2308/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาริญา  ชูเก็น   

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2309/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางจริยา  นาปาเลน  

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2310/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางออมใจ  เหมสนิท 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2311/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายอับดุลอาสีด  สาดีน 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2312/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายนัสรุนเลาะห  คงสิเหร 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2313/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายรอหีม  หมาดเตะ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2314/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสไบแพร ฉิมเก้ือ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2315/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวสลิตา  เหรบุตร 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2316/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางนัธนียา อุสมา 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2317/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวสุภัทรา ชายภักตร 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2318/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางปริญญา ยีมะเร็บ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2319/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายกิตติศักด์ิ อาหลี 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2320/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายวสันต แดวากม 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2321/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายฮาสัน ดอละ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2322/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายทวี สุวาหลํา 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2323/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายพิพิธ บํารงุเมือง 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2324/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายปยวัฒน นุยโสะ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2325/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นายสุวิทย เกิดศร ี

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2326/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวรัตนาภรณ ตันกอนกอง 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2327/๒๕๖๒ 



 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

นางสมจิตร สายชนะพันธ 

ไดผานการอบรมในหลกัสูตร 
การประชุมปฏิบัตกิารวางแผนการจัดการเรียนรู 
และออกแบบกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ขอใหมีความสุข สวัสด์ิ เจริญกาวหนาสบืไป 

ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                      (นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล            

เลขท่ี 2328/๒๕๖๒ 


