
                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๑๘๔ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวเบญจมาศ  หยังหลัง 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๑๘๕ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกูยาวีตา  บิสนมุ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๑๘๖ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางวนิดา ศิริวัฒน์ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๑๘๗ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางศุภางค์  เพชรทอง 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๑๘๘ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางเบญจมาศ  หีมปอง 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๑๘๙ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสุกัญญา  บูชาร์ลี 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๑๙๐ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพรรณี หยังสู 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๑๙๑ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสุวิมล  จิตเที่ยง 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๑๙๒ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอภิรดี   มุมสำ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๑๙๓ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางฝาตีม๊ะ  จันทร์นิยม 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๑๙๔ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวติมะเหรียม เกษตรกาลาม์ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๑๙๖ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางบุญญารัตน์  สุวรรณรัตน์ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๑๙๗ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวบุหงา   ลีงาล่าห์ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๑๙๘ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกัลยา  ชำนาญเพาะ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๑๙๙ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายธนกฤต บินรินทร ์

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๐๐ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางเดือนดารา   ทองหลอม 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๐๑ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางปราณี  ชำนิธุระการ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๐๒ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสลิตา  เหร่บุตร 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๐๓ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนริสา  สุบาโกย 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๐๔ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางกฤษณา  ชาสุวรรณ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๐๕ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนิสรีน     หมาดหวัง 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๐๖ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางอภิรดี  ทิพย์นรากุล 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๐๗ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางธนัชญา  ลีลานนท์ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๐๘ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวปฏิมา  สองเมือง 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๐๙ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางโซฟียา   ด่อล๊ะ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๑๐ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางฮำดิลล๊ะ  วงแหวน 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๑๑ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกมลชนก เพ็ชรเพ็ง 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๑๒ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอนิรุทร์ โทบุร ี

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๑๓ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนัจรีย์ หมีนพราน 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๑๔ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอดุล  เมงไซ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๑๕ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางอนุสรา  วาโระ๊ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๑๖ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวมายาวี  เหร็บราเย็น 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๑๗ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางเสาวลักษณ์  ลิงาล่าห์ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๑๘ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวไหรฮานะ๊ ตุกังหัน 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๑๙ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสุใบดา  ใบหลี 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๒๐ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางณิชารีย์ สุวรรณรัตน์ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๒๑ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกฤชกาณฑ ์ปะลาวัน 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๒๒ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกฤชกาณฑ ์ ปะลาวัน 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๒๓ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางวรวตี เหร็มดี 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๒๔ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสุมลมาศ  ชูเหมือน 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๒๕ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสาริณี  หนูหมาด 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๒๖ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสุวรรณี  ปาละวัล 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๒๗ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางปิยะนุช สันง๊ะ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๒๘ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสอฝีย๊ะ หมาดวัง 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๒๙ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางณูรีย๊ะ  บูสู 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๓๐ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนูรอัยน่ี  โต๊ะมอง 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๓๑ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสุภิตาล  เด่นดารา 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๓๒ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางซูเฟียนา ดาแลหมัน 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๓๓ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางปนัดดา บูส ู

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๓๔ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางซอเฟียห์  วงศ์อารีรักษ์ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๓๕ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสุริยา  หวังใบ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๓๖ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอลิตา  หลงจิ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๓๗ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุกัญญา ยาหลี 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๓๘ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกาญจนา  วงศรีชา 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๓๙ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอนันตชัย งอยปัดพันธ์ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๔๐ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางพนิตนาฏ  ยืนยง 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๔๑ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางยุภา  ดุลยาภรณ์ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๔๒ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

น.สกัญญาวีร์  อาดำ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๔๓ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวรอฮีบ๊ะ  ลาดี 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๔๔ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวรออัน เหมสลาหมาด 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๔๕ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางยามิลล๊ะ สันนาหู 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๔๖ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางปรีดา  ปะดุกา 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๔๗ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางมุดตรีก๊ะ กูลหลัง 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๔๘ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางกฤติยา ทองส่งโสม 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๔๙ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสุกัลยา ช่วยศรีนวล 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๕๐ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจีรวรรณ  สันหลี 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๕๑ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกิตติมา  บูหมัน 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๕๒ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางกัญรภา อภิรเดชมนตรี 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๕๓ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวณัฐกานต์  พรหมสุบัณ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๕๔ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางยูไวเร๊าะ  ชำนาญเพาะ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๕๕ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวมาเรียม  แดงหลัง 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๕๖ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวฟิรดาวส์  หลังแดง 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๕๗ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวฟานิดา ขาวเชาะ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๕๘ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสัณห์ รังสรรค์ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๕๙ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางมัสกีน๊ะ  เจ๊ะลง 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๖๐ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวฮามีดะ๊  ตาเย๊ะ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๖๑ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกิตติยา  ปะลาวัน 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๖๒ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอภิษฎา  ดำมุสิก 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๖๓ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวตันติมา เอียดนุช 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๖๔ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางจริยา สอเหลบ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๖๕ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวมณฑิรา  สำเร 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๖๖ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสญานิล   เกนุ้ย 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๖๗ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางจารุวรรณ   หยีมะเหรบ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๖๘ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางอารีวรรณ  หลงสลำ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๖๙ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอทิตยา  ราเย็น 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๗๐ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางวารี  มาลัยสุริยา 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๗๑ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกัลยาณี หลีดินซุด 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๗๒ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวทิตยา เกตชุาต ิ

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๗๓ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสายสุดา  หลังแดง 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๗๔ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางฉารียะ  ปาลาสัน 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๗๕ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพวงชฎา มัจฉา 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๗๖ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพรทิพย์   หมาดเตียะ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๗๗ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางเจ๊ะปารีดะ๊  รอเกตุ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๗๘ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางฮาซานะฮ์   มสัตัน 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๗๙ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายประดิษฐ์  สองเมือง 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๘๐ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวดาราพร   โตะดิน 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๘๑ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ด.ต.หญิงสุดาวรรณ  สันตะโร 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี ๑๒๘๒ /๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวต่วนฟารีดา  หะมะ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม คัดลายมือ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 


