
 

                                                                                                                                                                             เลขที ่ ๒๐๐๘ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวนันท์นภัส  ชุมชาติ 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคญัโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขัน้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                             เลขที ่ ๒๐๐๙ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายพิชัย  มองเหีย 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคญัโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขัน้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                             เลขที ่ ๒๐๑๐ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวไหมกาโสม เด็นนุ้ย 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 

กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคญัโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขัน้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                             เลขที ่ ๒๐๑๑ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางอารี  สุรนันทะวงศ์ 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคญัโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขัน้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                             เลขที ่ ๒๐๑๒ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางกิตติยา   หลีเส็น 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคญัโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขัน้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                             เลขที ่ ๒๐๑๓ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสากีน๊ะ  พันหวัง 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคญัโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขัน้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                             เลขที ่ ๒๐๑๔ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางจินตนา  คงหวังดี 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคญัโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขัน้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                             เลขที ่ ๒๐๑๕ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวนูรียะ  หลีเยาว์ 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคญัโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขัน้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                             เลขที ่ ๒๐๑๖ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวนันทยา  ฮะเจ๊ะ 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคญัโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขัน้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                             เลขที ่ ๒๐๑๗ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวสุพิศา  ระสิตานนท์ 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคญัโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขัน้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                             เลขที ่ ๒๐๑๘ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวอทิตยา   ราเย็น 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคญัโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขัน้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                             เลขที ่ ๒๐๑๙ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายอนิรุทร์  โทบุรี 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคญัโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขัน้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                             เลขที ่ ๒๐๒๐ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวนารีรัตน์   แออุดม 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคญัโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขัน้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                             เลขที ่ ๒๐๒๑ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวฮามีด๊ะ พงหลง 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคญัโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขัน้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

 


