
                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๑๓๓๕/๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายวรัญญู  มิง 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม ประกวดนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๑๓๓๖/๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสายสุดา   หลังแดง 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม ประกวดนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๑๓๓๗/๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนัจรีย์ หมีนพราน 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม ประกวดนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๑๓๓๘/๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสลิตา เหร่บุตร 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม ประกวดนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๑๓๓๙/๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางณูรีย๊ะ  บูสู 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม ประกวดนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๑๓๔๐/๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสุมลมาศ  ชูเหมือน 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม ประกวดนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๑๓๔๑/๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางอาบีดะฮ์ คงสิเหร่ 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม ประกวดนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๑๓๔๒/๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวญาณสินี   ตันธิวุฒ ิ

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม ประกวดนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๑๓๔๓/๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางฮารีย๊ะห์  โสยดี 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม ประกวดนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๑๓๔๔/๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววรรนิกา  เส็นขาว 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม ประกวดนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๑๓๔๕/๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางโนรี   หนููชูสุข 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม ประกวดนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๑๓๔๖/๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางมาริสา  รังสรรค์ 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม ประกวดนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



                                                                                                                                                                                                                             เลขท่ี ๑๓๔๗/๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวยาวาเร๊ียะ หลงหัน 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม ประกวดนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 


