
 

นางสาวสาริณี  หนูหมาด                                                                                                                                                                เลขที่ ๑๙๕๖/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวสาริณี  หนูหมาด 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑  

กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

นางสาวรุ่งนภา  จินดามณี                                                                                                                                                                เลขที่ ๑๙๕๗/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวรุ่งนภา  จินดามณี 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  

กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

นางสาวลีนา  กาเส็มส๊ะ                                                                                                                                                                เลขที่ ๑๙๕๘/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวลีนา  กาเส็มส๊ะ 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  

กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

นางสาวอาเสี๊ย เขียดสังข์                                                                                                                                                                เลขที่ ๑๙๕๙/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวอาเสี๊ย เขียดสังข์ 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  

กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

นายปิยวุฒิ เกาะหมาน                                                                                                                                                                เลขที่ ๑๙๖๐/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายปิยวุฒิ เกาะหมาน 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  

กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

นางวนิดา  ศิริวัฒน์                                                                                                                                                                เลขที่ ๑๙๖๑/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางวนิดา  ศิริวัฒน์ 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  

กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

นางสาวฟิรดาวส์   หลังแดง                                                                                                                                                                เลขที่ ๑๙๖๒/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวฟิรดาวส์   หลังแดง 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒  

กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

นายอิบรอเห็ม   ปังหลีเส็น                                                                                                                                                                เลขที่ ๑๙๖๓/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายอิบรอเห็ม   ปังหลีเส็น 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  

กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

นางสาวรอฮีบ๊ะ  ลาดี                                                                                                                                                                เลขที่ ๑๙๖๔/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวรอฮีบ๊ะ  ลาดี 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  

กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

นางนีสรีน  นุ่งอาหลี                                                                                                                                                                เลขที่ ๑๙๖๕/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางนีสรีน  นุ่งอาหลี 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  

กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

นางสาวกนกวรรณ  บุญธรรมโม                                                                                                                                                                เลขที ่๑๙๖๖/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวกนกวรรณ  บุญธรรมโม 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  

กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

นางสุภาวดี  แก้วเน้ืออ่อน                                                                                                                                                                เลขที่ ๑๙๖๗/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสุภาวดี  แก้วเนื้ออ่อน 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  

กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

นางฝาตีม๊ะ  จันทร์นิยม                                                                                                                                                                เลขที่ ๑๙๖๘/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางฝาตีม๊ะ  จันทร์นิยม 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  

กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

นางสาวนูรุลฮูดา  เจะดะ                                                                                                                                                                เลขที่ ๑๙๖๙/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวนูรุลฮูดา  เจะดะ 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  

กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

นางสุมลมาศ  ชูเหมือน                                                                                                                                                                เลขที่ ๑๙๗๐/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสุมลมาศ  ชูเหมือน 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรยีญเงิน  

กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

นางสาวเกศิณี เลาะเดะ                                                                                                                                                                เลขที่ ๑๙๗๑/๒๕๖๕                                                                

 

         

   

 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นางสาวเกศิณี เลาะเดะ 
 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  

กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

 


