
              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๑๗๙/๒๕๖๒ 

นางสาวอามานะ หมีนพราน 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๑๘๐/๒๕๖๒ 

นางมะลิ  จันมา 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๑๘๑/๒๕๖๒ 

นางรัตนา  หลงหา 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๑๘๒/๒๕๖๒ 

นางกัณฐิรัตน   เกษา 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๑๘๓/๒๕๖๒ 

นางอัสมา ตกัุงหัน 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๑๘๔/๒๕๖๒ 

นางสกุณา  เละสัน 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๑๘๕/๒๕๖๒ 

นางสาวนารีรัตน  ทาชะมวง 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๑๘๖/๒๕๖๒ 

นางสาวสุรยา  หมาดสา 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๑๘๗/๒๕๖๒ 

นางฟาฎอนะฮ   หลังเถาะ 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๑๘๘/๒๕๖๒ 

นางสาวชูธิญา  สินจรูญศักดิ ์



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๑๘๙/๒๕๖๒ 

นางวราภรณ  เชาวทอง 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๑๙๐/๒๕๖๒ 

นางสาวไมสาเราะ  โสะอุเส็น 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๑๙๑/๒๕๖๒ 

นางสาวสิริวรรณ  ขุนจันทร 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๑๙๒/๒๕๖๒ 

นางสาวสมใจ  ราเหม 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๑๙๓/๒๕๖๒ 

นางสาวมารียา  หมาดท้ิง 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๑๙๔/๒๕๖๒ 

นางสาวสารีนา  หมัดตาน ี



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๑๙๕/๒๕๖๒ 

นางสุธาวิณี   หลงเก 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๑๙๖/๒๕๖๒ 

นางอารี  ทิ้งน้ํารอบ 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๑๙๗/๒๕๖๒ 

นางอัสณีย  ผาติวรากร 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๑๙๘/๒๕๖๒ 

นางฝาตีหมะ  หมีนสัน 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๑๙๙/๒๕๖๒ 

นางสาววิตา  หลงจ ิ



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๐๐/๒๕๖๒ 

นางสาวกิตติมา  บูหมัน 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๐๑/๒๕๖๒ 

นางสาวฮานฟีะฮ  พงศยี่หลา 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๐๒/๒๕๖๒ 

นางสาวทิพยสุดา  มองพรา 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๐๓/๒๕๖๒ 

นางมารียะ   บินหมัด 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๐๔/๒๕๖๒ 

นางสาวนิศานาถ สัณฐมิตร 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๐๕/๒๕๖๒ 

นางนิพา หลงแกว 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๐๖/๒๕๖๒ 

นางภณัชญกมน  สุขกะระ 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๐๗/๒๕๖๒ 

นางสาวรออนั  ศรียาน 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๐๘/๒๕๖๒ 

นางสาวจิรพรรณ   นาคบรรพต 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๐๙/๒๕๖๒ 

นางสาวนันทิกานต  แหนะนวล 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๑๐/๒๕๖๒ 

นางฮารีบะ  ยาอีด 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๑๑/๒๕๖๒ 

นางโนรี  หนูชูสุข 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๑๒/๒๕๖๒ 

นางสาวรอสณี  เหมสลาหมาด 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๑๓/๒๕๖๒ 

นางสาวไลลา  นายหน ู



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๑๔/๒๕๖๒ 

นางสุภา ทองคม 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๑๕/๒๕๖๒ 

นางสาวนุจรี สารีฝน 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๑๖/๒๕๖๒ 

นางปราณี   ชูเชิด 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๑๗/๒๕๖๒ 

นางสาวสุพรรนิการ  นิลสกุล 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๑๘/๒๕๖๒ 

นางสาวพิมพชนก  วุฒิประดิษฐ 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๑๙/๒๕๖๒ 

นางรสนี   หลีมานัน 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๒๐/๒๕๖๒ 

นายอาซีดี   ยามาเล็น 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๒๑/๒๕๖๒ 

นายพิมล  โชติพานิช 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๒๒/๒๕๖๒ 

นางอรุณี  สังขแกว 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๒๓/๒๕๖๒ 

นางสาวเพ็ญศรี  ชนะสทิธิ ์



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๒๔/๒๕๖๒ 

นางกมลวรรณ อิกะสิร ิ



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๒๕/๒๕๖๒ 

นางสาวณัฏชนันท  คําเวบุญ 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๒๖/๒๕๖๒ 

นางสาลินี  หนูจันทร 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๒๗/๒๕๖๒ 

นางอรนุช  ขุนเจริญ 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๒๘/๒๕๖๒ 

นางณฐมน   นุยมา 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๒๙/๒๕๖๒ 

นางอาหรอฝะ  ดลระหมาน 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๓๐/๒๕๖๒ 

นางสาวศิรัญญา  มุสิกวรรณ 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๓๑/๒๕๖๒ 

นางกุลสวัสดิ์  ผลึกเพชร 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๓๒/๒๕๖๒ 

นายอับดลรอหมาน  ปะดูกา 



              

ไดผานการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขออํานวยพรใหมคีวามสุข ความเจริญตลอดไป 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

                                                                                                                                                                                   เลขที่ ๓๒๓๓/๒๕๖๒ 

นายนภดล  ยิ่งยงสกุล 


