
 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๘๖๔  /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางศุภางค์  เพชรทอง 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง  

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๘๖๕  /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายรุสดี  สาดีน 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง  

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๘๖๖  /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางบัณฑิตา  ชายเเก้ว 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒  

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๘๖๗  /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวเบญจมาศ  หยังหลัง 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง  

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๘๖๘  /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายปิยวุฒิ เกาะหมาน 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑  

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๘๖๙  /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสุภรรณี  พงศาปาน 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๘๗๐  /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางอัยย์ลดา  ยังปากน้ำ 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง  

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๘๗๑  /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาเราะ  ดาแล่หมัน 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง  

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๘๗๒  /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางยามิลล๊ะ  สันนาหู 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง  

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๘๗๓  /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางจรวย  สวัสดิรักษา 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง  

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๘๗๔  /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางกัลยาณี  เวลาดี 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง  

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๘๗๕  /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสุพิศ  ระสิตานนท์ 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง  

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๘๗๖  /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางรัชนีกร  มาราสา 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง  

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๘๗๗  /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวพวงชฎา  มัจฉา 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง  

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๘๗๘  /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวฮาซีซ๊ะฮ์   ยาบา 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง  

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๘๗๙  /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวนสรัตน์  อักโขมี 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง  

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

 


