
 

นายอนันตชัย  งอยปัดพันธ์                                                                                                                                                                  เลขที ่๑๙๘๓/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายอนันตชัย  งอยปัดพันธ์ 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม การแต่งคำประพันธ์กาพย์ฉบัง ๑๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

นายเรืองนาม อ่อนแก้ว                                                                                                                                                                       เลขที ่๑๙๘๔/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายเรืองนาม อ่อนแก้ว 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

กิจกรรม การแต่งคำประพันธ์กาพย์ฉบัง ๑๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

นางชลลดา   สุขใส                                                                                                                                                                         เลขที่ ๑๙๘๕/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางชลลดา   สุขใส 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม การแต่งคำประพันธ์กาพย์ฉบัง ๑๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

นางอัจฉรา  ศรีนคร                                                                                                                                                                         เลขที่ ๑๙๘๖/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางอัจฉรา  ศรีนคร 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 

กิจกรรม การแต่งคำประพันธ์กาพย์ฉบัง ๑๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

นางสาวสุไรณี   เหมโคกน้อย                                                                                                                                                             เลขที่ ๑๙๘๗/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวสุไรณี   เหมโคกน้อย 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม การแต่งคำประพันธ์กาพย์ฉบัง ๑๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

นางสาวปฐมาวดี  เครือแก้ว                                                                                                                                                                เลขที่ ๑๙๘๘/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวปฐมาวดี  เครือแก้ว 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม การแต่งคำประพันธ์กาพย์ฉบัง ๑๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

นางสาววรากาณต์  เชี่ยวชาญ                                                                                                                                                             เลขที่ ๑๙๘๙/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาววรากาณต์  เชี่ยวชาญ 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม การแต่งคำประพันธ์กาพย์ฉบัง ๑๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

นางสาวอุทัยวรรณ  ชูแก้ว                                                                                                                                                             เลขที่ ๑๙๙๐/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวอุทัยวรรณ  ชูแก้ว 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม การแต่งคำประพันธ์กาพย์ฉบัง ๑๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

นายอนิรุทร์  โทบุรี                                                                                                                                                                      เลขที่ ๑๙๙๑/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายอนิรุทร์  โทบุรี 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

กิจกรรม การแต่งคำประพันธ์กาพย์ฉบัง ๑๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

นางสาวนารีรัตน์   แออุดม                                                                                                                                                              เลขที่ ๑๙๙๒/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวนารีรัตน์   แออุดม 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม การแต่งคำประพันธ์กาพย์ฉบัง ๑๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

นางสาวศุภกัญญา  โอมณี                                                                                                                                                              เลขที่ ๑๙๙๓/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวศุภกัญญา  โอมณี 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม การแต่งคำประพันธ์กาพย์ฉบัง ๑๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

 


