
 

                                                                                                                                                                               เลขที ่๑๙๒๖ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวสุกัญญา  ยาหลี 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่๑๙๒๗ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายพิชัย  มองเหีย 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่๑๙๒๘ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายสุริยา หวังใบ 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่๑๙๒๙ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวสุจิกา  ยีมัสซา 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่๑๙๓๐ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางกิตติยา  หลีเส็น 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่๑๙๓๑ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสุวรรณี  ปาละวัล 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่๑๙๓๒ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวนิศานาถ  สัณฐมิตร 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่๑๙๓๓ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวนูรียะ  หลีเยาว์ 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่๑๙๓๔ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวสิริพร  ถิ่นนา 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่๑๙๓๕ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวสุพิศา  ระสิตานนท์ 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่๑๙๓๖ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวอุทัยวรรณ  ชูแก้ว 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่๑๙๓๗ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวปวิณา  แสะหมูด 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่๑๙๓๘ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวอัลฮุสนา  เจะดอเลาะ 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

                                                                                                                                                                               เลขที ่๑๙๓๙ /๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวศุภกัญญา  โอมณี 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

 


