
 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๘๙๖ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางศุภางค์  เพชรทอง 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๘๙๗ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสีตี  อาดตันตรา 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๘๙๘ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางอนุสรา  วาโร๊ะ 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๘๙๙ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวเบญจมาศ  หยังหลัง 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๙๐๐ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางวนิดา สุขสง่า 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๙๐๑ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางอุไร  ฉ้วนกลิ่น 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๙๐๒ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาววิภารัตน์  นุ้ยโส๊ะ 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๙๐๓ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวสุวัยดา  แกสมาน 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๙๐๔ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวยาวารีย์  หลงกาสา 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๙๐๕ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวฟาตีมะ  สมายุ้ย 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๙๐๖ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางพรรณี  หยังสู 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๙๐๗ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวสิริลักษณ์  สังสมบูรณ์ 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๙๐๘ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางฝาตีม๊ะ จันทร์นิยม 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๙๐๙ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวพวงชฎา  มัจฉา 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๙๑๐ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวกัลยา   ชำนาญเพาะ 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่  ๑๙๑๑ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวอรสา  หลีแจ้ 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

 


