
 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวอัสรีนา  สามัญ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๖๖/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวฮาซาน๊ะ  หลงสมนั 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๖๗/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางจรวย  สวัสดิรกัษา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๖๘/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวคอดีย๊ะ  เงดฉูนุ้ย 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๖๙/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสุนดิา  หมาดทิ้ง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๗๐/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวนุรอัยณ ี ปังหลีเสน็ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๗๑/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวนติยา  เดชะ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๗๒/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวอัสน ี เหร็บราเย็น 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๗๓/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวนิสรนี  หมาดหวัง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๗๔/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสุดนวลปราง  มากแสง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๗๕/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางจริยา  เรืองไชย 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๗๖/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางยามีลา  หลังปูเตะ๊ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๗๗/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวอินฉะ  แขวงเส็น 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๗๘/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางชุมาพร  หาโส๊ะ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๗๙/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางอังคณา  สาดนี 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๘๐/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางจำเรียง  คงนวล 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๘๑/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาววรรณา  ปิยะต ู

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๘๒/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวบุหงา  ลีงาล่าห ์

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๘๓/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางฮานา  วิเศษศาสน ์

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๘๔/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์แดง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๘๕/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสุภา  ทองคม 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๘๖/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวศุภนาร ี ไพมณี 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๘๗/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางกัญญาภรณ์  ยงูทอง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๘๘/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางชุติมา  เพ็งจันทร ์

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๘๙/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางณฐมน  นุ้ยมา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๙๐/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวสุวิมล ติง้หวัง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๙๑/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวอัจฉรา พิศาลสินธุ์ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๙๒/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางปรัชญา  กลีบทรัพย์ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๙๓/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสายใจ  เยี่ยมสาร 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๙๔/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวดาหวัน  แก้วดำ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๙๕/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสากนี๊ะห์  แวส ู

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๙๖/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางอาบีดะฮ์  คงสิเหร ่

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๙๗/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นายลาปัน  ดำพิลา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๙๘/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวมณีรัตน ์ พรหมดวง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๑๙๙/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวกิตติมา  บูหมัน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๐๐/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นาสาวพิมพ์ชนก  เพ่ือชาติ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๐๑/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวศศิภา  จันทร์ลิหมัด 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๐๒/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวนาเรีย  สาเล๊ะ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๐๓/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวสุธิพร  สมันตรัฐ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๐๔/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวพุทธรักษา  ด้วงเสน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๐๕/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวเกวลี  จิเบ็ญจะ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๐๖/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวอัสมา  หมานสัน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๐๗/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสุพินยา  พรมสุวรรณ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๐๘/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวกวิสรา  โต๊ะดุสน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๐๙/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวนุรฮายาต ี สาและดิง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๑๐/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวระพีพรรณ  วิเชียรทอง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๑๑/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวสุวรรณ ี มาลิน ี

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๑๒/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวเสาวลักษณ์  ต้นหน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๑๓/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางเจนจิรา  เอี้ยวซิโป 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๑๔/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางมะลิ  จันมา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๑๕/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสุชาดา  งะ๊สมัน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๑๖/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางฝาตีมะ  กองหลงั 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๑๗/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางปัญญดา  หวาสกุล 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๑๘/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวทิพย์สุดา  ม้องพรา้ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๑๙/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวอาตีกะ๊ห์  สบูบก 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๒๐/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวซารีดา  สันลิหมีน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๒๑/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางนษุรา  ดำเต๊ะ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๒๒/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางอัยลดา  ยังปากน้ำ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๒๓/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวฉอ้อน  ติน้กะชาต ิ

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๒๔/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางมารีย๊ะ  บนิหมัด 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๒๕/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวตัลซีล  องศารา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๒๖/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวสุชาดา  จนัทร์เพ็ญ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๒๗/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวนุสรา  ตาเดอนิ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๒๘/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสุนดิา  จันทร์ประสงค ์

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๒๙/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวญาณสนิี   ตันธิวฒุิ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๓๐/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางวรรณนีย ์ หวันส ู

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๓๑/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวนภิาวรรณ  ขาวหิรัญ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๓๒/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวนุชนารถ  นาคพันธุ์ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๓๓/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวสุจติรา  แก้วขนุทอง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๓๔/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวจณิัฐตา  ดุกทอง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๓๕/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสุมาลี  ขนุเศษ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๓๖/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางดลดา  เกดิศรี 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๓๗/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางภณัชญ์กมน สุขกะระ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๓๘/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาววิต้า หลงจิ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๓๙/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางจนิตนา ง๊ะสมัน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๔๐/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวรอบิอะห์ โดงกลู 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๔๑/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวฮานติา สุขสวัสดิ ์

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๔๒/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาววรรณวด ี หวันตาหลา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๔๓/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางฮาเนีย  อะละมาด 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๔๔/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวสุรีย์ เเก้วมณ ี

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๔๕/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวปิลันทนา  ธรรมรักษา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๔๖/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นายเสรี  อทินโณ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๔๗/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสายสุดา  หลังแดง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๔๘/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางจีราวรรณ  ตกีาสม 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๔๙/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวซูไฮลา  ลอเสน็ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๕๐/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางมณีรัตน ์ สาลิมิน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๕๑/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวนนัทิยา  ชูบัว 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๕๒/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสุวิมล  จิตเท่ียง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๕๓/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางมาลัยวรรณ  ลัดเลีย 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๕๔/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางจุฑาพร  สันจติร 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๕๕/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาววาฮีดา  บิลังโหลด 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๕๖/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวรอฮีบ๊ะ  ลาด ี

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๕๗/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวนูรียา  สังยาหยา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๕๘/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวนาเดีย  หลีเส็น 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๕๙/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางอัมพร  คุณอักษร 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๖๐/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวอภิญญา ทองสสีัน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๖๑/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวยาวารีย์ หลงกาสา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๖๒/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางปรีดา  ปะดุกา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๖๓/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสุมนรัตน์  มาสินธุ ์

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๖๔/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางประไพ  มุสิกพงศ์ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๖๕/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวเมทินี  หีมปอง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๖๖/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวเบญจมาภรณ์  นาคเทวัญ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๖๗/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสุนษิา บินตาเอบ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๖๘/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางฮารีบ๊ะ  ยาอีด 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๖๙/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวรุจิรา  สารีฝีน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๗๐/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวสภุาภรณ ์ สิทธิชัย 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๗๑/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางอุดมพร  ตั้นซู ่

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๗๒/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวฮาฝีเส๊าะ  ดาแลหมัน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๗๓/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวคอลาตี  บินป ิ

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๗๔/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางอภิราม์  เพชรจำรัส 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๗๕/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางศิริวรรณ  อ่อนประเสรฐิ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๗๖/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางนจุรี สรรเพชร 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๗๗/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวยุน ียังปากน้ำ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๗๘/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางวิลาวรรณ  สุนทรากร 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๗๙/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวพิรุณี  ละใบยูโส๊ะ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๘๐/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวตนัติมา  เอียดนุช 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๘๑/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวไมสาเราะ โสะอุเสน็ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๘๒/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางศุภางค์  เพชรทอง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๘๓/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวกรพรรณ  สันหล ี

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๘๔/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางศศิมา  ละเมาะ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๘๕/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสีดา  กตัโร 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๘๖/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวกฤตชญา  หนูหมาด 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๘๗/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวศรีสุดา  หนูหมาด 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๘๘/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวอาเสี๊ย  เขียดสังข ์

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๘๙/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวรอสณ ี เหมสลาหมาด 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๙๐/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวณัฐธิยา มนูญดาหวี 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๙๑/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวนูรีฟ๊ะห์  สรรฤทัย 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๙๒/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางกุหลาบ  เทพสุวรรณ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๙๓/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวสุอฝีย๊ะ  อุเจ๊ะ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๙๔/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางวรรณา แกสมาน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๙๕/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางมารียำ  อุมา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๙๖/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางนุสรีย ์ สิตะรุโณ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๙๗/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางจริยา ตาเดอิน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๙๘/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางวราภรณ ์ เดชอรัญ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๒๙๙/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางยามิลละ   สงดำ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๐๐/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางเสาดะ๊  มาลิน ี

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๐๑/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางรอบีอ๊ะ  หลีเยาว ์

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๐๒/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสุณ ี สุมาล ี

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๐๓/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นายอิสมาแอน  ดาแล่หมัน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๐๔/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวเกสรินทร์  อุเจะ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๐๕/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสุภติาล  เด่นดารา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๐๖/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวพิมพ์ชนก  วุฒิประดิษฐ ์

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๐๗/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางเชาวนี  ดำริห์ใจจริง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๐๘/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาอูนะ๊ นนทรีย์ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๐๙/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางอาซีซ๊ะ  ภักดีเจริญกุล 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๑๐/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางบาจรียา แซะอามา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๑๑/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางมาเรี๊ยะ  สกุลา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๑๒/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวอารีด้า นุ้ยเด็น 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๑๓/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวกาโสม  หมัดสะเดน็ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๑๔/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวอามาน๊ะ  หมีนพราน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๑๕/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางบัณฑิตา  ชายแก้ว 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๑๖/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางไมสูรี  ดวงตา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๑๗/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางเสาดะ๊ ปีนัง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๑๘/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวสนธยา  เฉลิม 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๑๙/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวรอดีหนี  อิสน ี

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๒๐/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางโนรี  หนูชูสุข 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๒๑/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางนัสรนี  พิทักษ์วาที 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๒๒/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวจริยา  อินตาฝา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๒๓/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวอัสมา  ไมมะหาด 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๒๔/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางอารี   ทิ้งน้ำรอบ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๒๕/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวฮับเศาะ  อุมาร ี

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๒๖/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางนนัท์นภัส  หนูเพ็ง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๒๗/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวไหมมูน๊ะ  อาดำ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๒๘/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวกราโสม  ดำด ี

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๒๙/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวนุสรา กาสา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๓๐/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวตาลตะวรรณ  เลื่อนลอย 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๓๑/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวกนกกร  เสริมผล 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๓๒/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสุวรรณา   พรุเพชรแก้ว 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๓๓/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางวารินทรัตน ์ จองเดิน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๓๔/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวรัตนา  เอียดอ้น 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๓๕/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
ด.ต.หญิงสุดาวรรณ  สันตะโร 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๓๖/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
ด.ต.หญิงหัสติยา ดำสงฆ์ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๓๗/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางประหยัด  บัวเนี่ยว 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๓๘/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
ด.ต.หญิงวรรณดี  หนูดำ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๓๙/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวต่วนฟารีดา  หะมะ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๔๐/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
ส.ต.อ.วิทยา  สิงห์จันทร ์

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๔๑/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นายอับดลรอหมาน  ปะดูกา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๔๒/๒๕๖๔              



 

 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นายนภดล  ยิง่ยงสกุล 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ี ๒๓๔๓/๒๕๖๔              


