
  

                              เลขที ่ 652/๒๕๖๓                     
                                                                                                                            

 
 

 
 

นางขนิษฐา  อาช านาญ 

โรงเรียนอนุบาลสตูล  
 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง  

กิจกรรมคัดลายมือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 
 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๘  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

  

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



  

                              เลขที ่ 653/๒๕๖๓                     
                                                                                                                            

 
 

 
 

นางสาวปาลิดา  รักเกื้อ 

โรงเรียนบ้านเขาจีน  
 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง  

กิจกรรมคัดลายมือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 
 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๘  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

  

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



  

                              เลขที ่ 654/๒๕๖๓                     
                                                                                                                            

 
 

 
 

นางสาวสิริวรรณ  ขุนจันทร ์

โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชยัพัฒนา  
 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  

กิจกรรมคัดลายมือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 
 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๘  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

  

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



  

                              เลขที ่ 655/๒๕๖๓                     
                                                                                                                            

 
 

 
 

นางทิวาพร  มูสิกพันธ์ 
โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ ๓  

 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง  

กิจกรรมคัดลายมือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 
 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๘  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

  

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



  

                              เลขที ่ 656/๒๕๖๓                     
                                                                                                                            

 
 

 
 

นางสาวนิติยา  บิสลีหมีน 

โรงเรียนบ้านน้ าหรา  
 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  

กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 
 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๘  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

  

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



  

                              เลขที ่ 657/๒๕๖๓                     
                                                                                                                            

 
 

 
 

นางนุชจรี  ชัยณรงค์ 
โรงเรียนบ้านท่าแพ  

 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง  

กิจกรรมคัดลายมือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 
 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๘  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

  

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



  

                              เลขที ่ 658/๒๕๖๓                     
                                                                                                                            

 
 

 
 

นางสาวละเอียด  มูลจันทร ์

โรงเรียนบ้านควนเก  
 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง  

กิจกรรมคัดลายมือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 
 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๘  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

  

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



  

                              เลขที ่ 659/๒๕๖๓                     
                                                                                                                            

 
 

 
 

นางสาวเบญจมาศ  หยังหลัง 

โรงเรียนบ้านราไว  
 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง  

กิจกรรมคัดลายมือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 
 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๘  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

  

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



  

                              เลขที ่ 660/๒๕๖๓                     
                                                                                                                            

 
 

 
 

นางศุภางค์  เพชรทอง 

โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน  
 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง  

กิจกรรมคัดลายมือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 
 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๘  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

  

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



  

                              เลขที ่ 661/๒๕๖๓                     
                                                                                                                            

 
 

 
 

นางสาวสุวรรณดี  สุขสวัสดิ์ 
โรงเรียนบ้านลาหงา  

 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง  

กิจกรรมคัดลายมือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 
 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๘  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

  

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



  

                              เลขที ่ 662/๒๕๖๓                     
                                                                                                                            

 
 

 
 

นางหวันสะ  ยาประจัน 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ (บ้านทุ่งนางแก้ว)  
 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง  

กิจกรรมคัดลายมือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 
 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๘  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

  

(นายอุทัย  กาญจนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 


