
  

  

นางสาวฮาซาน�ะ  หลงสมัน 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2705 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวอินทิรา  มะอาลา 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2706 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวสุวรรณา ชาญน้ํา 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2707 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางณัฐจิรา  ดาราหมานเศษ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2708 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางณิชารียE สุวรรณรตันE 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2709 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางชนิสรา ปFนดิกา 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2710 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวพลอยพิสุทธิ์ เหล�าทอง 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2711 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวอรพรรณ  ชาชะ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2712 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายขจรศักดิ์  ธังดิน 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2713 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางภาณุมาศ  กูสนั่น 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2714 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสุใบดา  ใบหลี 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2715 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวสุทิศา  ชูเอียด 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2716 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายเจริญ  แซ�เฮ�า 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2717 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวนิศาฤกษE  วงศEชนะ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2718 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายอ�อด  หนูชูสุก 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2719 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายอิสมาแอน  ดาแล�หมัน 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2720 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางเพ็ญศรี  ช�วยมณี 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2721 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางอุไร  ฉ�วนกลิ่น 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2722 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวอัสมา  ล�านุ�ย 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2723 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายพงศกร แคยิหวา 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2724 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสุภาวดี แก�วเนื้ออ�อน 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2725 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวยารอหน�ะ  เมืองเล�ง 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2726 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายนิพนธE  รัตนประพันธE 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2727 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางกัญรภา อภิรเดชมนตรี 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2728 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสุจิตรา  ตรีพันธE 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2729 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวสุจี จันทรEจิตตะการ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2730 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสิริญาภรณE ปMงสิริชัยกุล 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2731 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวนารีซะ โกบปุเลา 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2732 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายครรชิต  เอกจิตตE 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2733 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายโสภณ  หลีโส�ะ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2734 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางซาเราะหE  วัฒนะ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2735 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางวีระวรรณ รักสุวชน 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2736 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายวรวิทยE สง�าบ�านโคก 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2737 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางพีรพร   เจริญพรภักดี 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2738 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวฟาตีมะหE ยีหมัด 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2739 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางซูเฟOยนา ดาแลหมัน 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2740 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางอานีญา เปรมใจ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2741 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางวนิดา  สุขสง�า 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2742 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวรุ�งทิพา  สะอิ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2743 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวกวิสรา โต�ะดุสน 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2744 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายทวี สุวาหลํา 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2745 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายฮาโรน บิสลีหมีน 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2746 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายมาลิก เกษมสัน 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2747 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายเตชา  สุทธินนทE 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2748 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางนุชนารถ  ยาบาจิ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2749 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวณัฐชา  สาและ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2750 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวสิริพร   แก�วอรุณ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2751 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวสุไลดา ศิวลักษณE 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2752 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายอุเซ็ง  อิสแม 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2753 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายพงษEศิริ  จิเบ็ญจะ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2754 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางกฤษณา  ชาสุวรรณ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2755 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายเจริญ  กุลนุวงศE 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2756 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวมาเรียม  แดงหลัง 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2757 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายดาโหด ดินเตบ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2758 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวกรรณิการE  เสือแสง 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2759 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางยูไวเร�าะ  ชํานาญเพาะ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2760 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาววาสนา  อย�างดี 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2761 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสิริญญา  สมาคม 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2762 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวสลิตา  เหร�บุตร 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2763 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางจินดา อโณทัย 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2764 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาววัลญา  ปากบารา 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2765 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางอําพันธE  ชูแก�ว 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2766 / ๒๕๖๒ 



  

  

ว�าที่ ร.ต.หญิง โนรี  หลีมานัน 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2767 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวฟานิดา  ขาวเชาะ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2768 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสุนิศา  วัชระวรพงศE 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2769 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางโสภา  มีเสน 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2770 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางอ�อมใจ เหมสนิท 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2771 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายอุเชน  ไชยภูมิ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2772 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายวิรัตนE  คลังข�อง 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2773 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสุจิตรา อับดุลลาหE 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2774 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายอิสหาก  นุ�ยโส�ะ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2775 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสุคนธE  ศรีพุฒ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2776 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางจินดา  สงสุรินทรE 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2777 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาววัลวิภา  หรุ�นรุ�ง 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2778 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางกอบกาญจนE  กาญจนรัตนE 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2779 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางอรุณี  งะหมาด 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2780 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายประดิษฐE  สองเมือง 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2781 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวอพินญา  เตี้ยเล็ก 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2782 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางวัลลัดดา  สุขหรรษา 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2783 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสุพินดา  เหมรา 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2784 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวสุปราณี  แดงงาม 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2785 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสุดา อัลมาตร 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2786 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวนัตรียา  เจ�ะเล็ม 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2787 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางวิไล บินวาหะ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2788 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางเสาวนียE ท�ายวัง 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2789 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางฟารีดา  นาคสง�า 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2790 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายอารอปFน หลงหัน 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2791 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายเสรี อทินโณ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2792 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายขวัญชัย   หิมมา 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2793 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวขนิษฐา  สะอา 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2794 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวนพวรรณ  นิลสกุล 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2795 / ๒๕๖๒ 



  

  

นาสุวรรณี  บุพศิริ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2796 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสูรีณี  กาเจ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2797 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวมารียา มัจฉา 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2798 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางลัจญEชา   ละกานัน 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2799 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายสงวน   หมาดอี 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2800 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวภูษณิศา  เศรษฐEวิชัย 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2801 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายธีรพงศE  นาคสง�า 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2802 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางจุฑาพร  สันจิตร 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2803 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวนงลักษณE  คลังข�อง 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2804 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางจริยา  สอเหลบ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2805 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางอัจฉรา  ศรีนคร 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2806 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางเสาวณียE ประกอบชัยชนะ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2807 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวรออัน เหมสลาหมาด 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2808 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางพิชชาภรณE มีขํา 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2809 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางมาดีย�ะ  หลังเกตุ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2810 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายมนัส  มาลินี 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2811 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางยารีนา  บิลหลี 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2812 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวนิสรีน เศษระนํา 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2813 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวฮัสวาณี   พันหวัง 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2814 / ๒๕๖๒ 



  

  

ส.ต.อ.วันชัย  ล�อมเมือง 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2815 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางเยาวดี  เเก�วช�วย 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2816 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายดลเลาะ เบ็ญซ�ะ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2817 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายอับดุลอาสีด  สาดีน 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2818 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางยุภา  ดุลยาภรณE 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2819 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายอาสัน  ตาเดอิน 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2820 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางอัธนีกร  เรืองพุฒ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2821 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสุพิชญา  ทองทวี 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2822 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวฮาฝOเส�าะ  ดาแลหมัน 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2823 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางอรอมล  ชนะชู 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2824 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายสุอิบ  กาเส็มส�ะ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2825 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางอริสรา  หามะ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2826 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวรุสนาณี เดาะหล�ะ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2827 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวรุ�งนภา   จินดามณี 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2828 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางพูลทรัพยE  คชฤทธิ์ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2829 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาววราภรณE  เมฆหมอก 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2830 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายธาม เก็มบู 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2831 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางณัฐกานตE   หวันตาหลา 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2832 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวปรมล  เอี้ยวซิโป 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2833 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางอาณิตา   ล�าหมาด 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2834 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางอภิรดี  ทิพยEนรากุล 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2835 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวอภิษฎา  ดํามุสิก 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2836 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสุภาพร  เผนานนทE 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2837 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายอุดม  คงมัยลิก 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2838 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวมยุรียE  บิลเหล็บ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2839 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางไลลา  รอสูน 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2840 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางเดือนดารา  ทองหลอม 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2841 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางทัศนียE  แยบคาย 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2842 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางมุดตรีก�ะ  กูลหลัง 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2843 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางนิตยา   อังศุกาญจนกุล 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2844 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวกฤตชญา   หนูหมาด 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2845 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายประพันธE วรรณศรี 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2846 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสุกัลยา ช�วยศรีนวล 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2847 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวสุดใจ ชายเกตุ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2848 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางปTยะพิชญE จิตรหลัง 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2849 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางปรีชา จิตรหลัง 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2850 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวมุฆนียE  ราฮิม 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2851 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายบุญรอด  หมีนหา 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2852 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายชัยวัฒนE  ภักดีเจริญกุล 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2853 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางบุหรง  ทองแก�ว 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2854 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสุรียEพร  อาตมEสกุล 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2855 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางอุไรวรรณ  เนาวเกตุ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2856 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางวิปุลา  หมาดปูเต�ะ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2857 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายอิบรอเห็ม ปFงหลีเส็น 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2858 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายเฟาซี  หลีเยาวE 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2859 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายอภิรัฐ แซะอามา 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2860 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสุวรรณี  ปาละวัล 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2861 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวนุจมี  ม�าหมูด 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2862 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางเปOUยมสุข  กงเซ�ง 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2863 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางอาเซียะ  แซะอามา 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2864 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวสุติยา  โต�ะประดู� 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2865 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาววิภาวดี หลีเยาวE 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2866 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางปราณีต  พิพัฒนาเสน 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2867 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสุนิวรรณE  ปFงหลีเส็น 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2868 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายสนอง  อุสา 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2869 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางยาลีน�า  มานีอาเหล็ม 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2870 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางโซฟOยา    ด�อล�ะ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2871 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวนัสศณา ดาหมาด 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2872 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางวารุณี  เกษา 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2873 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายปราโมช  ย�องเซ�ง 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2874 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางนีย�ะ  ตําบัน 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2875 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางอาตีก�ะ  หมาดหวัง 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2876 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางวารี หล�าดี 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2877 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวติมะเหรียม เกษตรกาลามE 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2878 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายอับดลกาหรีม รอเกต 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2879 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางทิฆัมพร เกอากะ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2880 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวฮาซาน�ะ มาลียัน 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2881 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางมูฮิบบะฮE  โส�ะสันส�ะ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2882 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางเจ�ะปารีด�ะ  รอเกตุ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2883 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวอาตีรา นุ�ยเด็น 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2884 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวกัลยาณี  หลีดินซุด 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2885 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายยะโกบ   วาหาบ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2886 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวพรทิพยE หมาดเตียะ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2887 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายฮาซัน  ยาวาหาบ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2888 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายนรินทรE  ทิ้งน้ํารอบ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2889 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายอดุล  เมงไซ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2890 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางนูรียา ลีลานนทE 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2891 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายวิโรจนE  สันหมาน 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2892 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางพิมพรรณ  โชติพันธE 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2893 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวประภัสสร  ทองกุ�ง 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2894 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวกิติยา  บูหมัน 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2895 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวอรสา หลีแจ� 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2896 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวอริศรา โอมณี 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2897 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวนัทลียา  กํานล 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2898 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางวรกมล  เรืองเพชร 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2899 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายประกิต ผลมูล 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2900 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางฮารEตีนี  รอเกต 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2901 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายสุพล  จินตเมฆา 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2902 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวจุฑามาศ โต�ะหมูด 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2903 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสุภาภรณE อะละมาด 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2904 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางกุลสสวัสดิ์ ผลึกเพชร 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2905 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวนิสรีน หมาดหวัง 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2906 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายสมพล ไพมณี 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2907 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวอาเสี๊ยะ เขียดสังขE 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2908 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางกฤติยา ทองส�งโสม 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2909 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวสุจิกา ยีมัสซา 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2910 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวสาริณี หนูหมาด 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2911 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางอารี สุรนันทะวงศE 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2912 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายวรัญWู มิง 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2913 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายสุวิทยE นวลสังขEทอง 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2914 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายพิชัย มองเหีย 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2915 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวณัฐกานตE พรหมสุบัณ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2916 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางประไพ มุสิกพงศE 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2917 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางปราณี ชํานิธุระการ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2918 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวนิลาวัณยE สินจรูญศักดิ์ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2919 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสุภางคE เพชทอง 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2920 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวซอฝOยะ บิสลีมีน 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2921 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวญาณสินี ตันธิวุฒิ 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2922 / ๒๕๖๒ 



  

  

นางสาวอทิตยา ราเย็น 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2923 / ๒๕๖๒ 



  

  

นายสมมาตร  ตําบัน 
ได�ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยไม�ตรงวุฒิ” 
ระหว�างวันที ่๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ชั่วโมง 

 

ขอให�มีความสุข ความเจริญก�าวหน�าสืบไป 
ให�ไว� ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายอุทัย กาญจนะ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

เลขที่ 2924 / ๒๕๖๒ 


