
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวตอยยีบ๊ะ   สามะเอะ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                  เลขท่ี ๒๒๘๙ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววิภาวดี พวงแก้ว 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                 เลขท่ี ๒๒๙๐ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวเบญจมาภรณ์ นาคเทวัญ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                   เลขท่ี ๒๒๙๑ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายฐปวัฒ  ประกอบชัยชนะ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                     เลขท่ี ๒๒๙๒ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางพนิดา พุมมณี 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                      เลขท่ี ๒๒๙๓ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางเยาวดี แก้วช่วย 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                     เลขท่ี ๒๒๙๔ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสมจิตร ์สายชนะพันธ์ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                   เลขท่ี ๒๒๙๕ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสุไลมาน  ยังปากน้ำ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                      เลขท่ี ๒๒๙๖ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางกาญจนาพันธ์  สกิบุตร 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                    เลขท่ี ๒๒๙๗ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกิติยา  บูหมัน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                     เลขท่ี ๒๒๙๘ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกราโสม  ดำด ี

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                     เลขท่ี ๒๒๙๙ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางฮุสนา  โดงกูล 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                      เลขท่ี ๒๓๐๐ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวประภสัสร  ทองกุ้ง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                      เลขท่ี ๒๓๐๑ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวรอซีดา หมาดกะจิ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                    เลขท่ี ๒๓๐๒ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวบัลกิสต ์ บูเดียะ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                    เลขท่ี ๒๓๐๓ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางกัญญาภรณ์  ยงูทอง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                   เลขท่ี ๒๓๐๔ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอ๊อด  หนูชูสุก 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                    เลขท่ี ๒๓๐๕ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวยาริณี  โดยบังสา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                       เลขท่ี ๒๓๐๖ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสารีนา  หมัดตานี 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                     เลขท่ี ๒๓๐๗ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววัลลภา กุลโรจนสิร ิ

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                     เลขท่ี ๒๓๐๘ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางพิมพร แก้วบริสุทธ์ิ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                     เลขท่ี ๒๓๐๙ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางเจะ๊ปารีด๊ะ  รอเกต ุ

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                     เลขท่ี ๒๓๑๐ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางกฤษณา  ธรรมรักษา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                    เลขท่ี ๒๓๑๑ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอาคีรา  นุ้ยเดน็ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                  เลขท่ี ๒๓๑๒ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวรอดีหนี  อิสน ี

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                    เลขท่ี ๒๓๑๓ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางญาดา  นุ้ยไฉน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                     เลขท่ี ๒๓๑๔ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางอารีวรรณ  หลงสลำ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                    เลขท่ี ๒๓๑๕ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนติยา  ง๊ะสมัน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                    เลขท่ี ๒๓๑๖ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางปอซอร์  จิ้วจวบ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                     เลขท่ี ๒๓๑๗ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพิทยารัตน์  เพชรเพ็ง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                     เลขท่ี ๒๓๑๘ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวบุษยา  ยีมะเร็บ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                      เลขท่ี ๒๓๑๙ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายนพดล   ดาเร๊ะหมีน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                   เลขท่ี ๒๓๒๐ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอธิป  ติงหวัง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                   เลขท่ี ๒๓๒๑ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอาจรีย์  ม่องพร้า 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                   เลขท่ี ๒๓๒๒ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนุสรนี่า  นาคสง่า 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                  เลขท่ี ๒๓๒๓ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวรุนนิซาอ์  องศารา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                    เลขท่ี ๒๓๒๔ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนติยา แซ่อึ้ง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                   เลขท่ี ๒๓๒๕ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุชาดา เสียมไหม 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                    เลขท่ี ๒๓๒๖ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอดิศร  หลีอาซิม 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                   เลขท่ี ๒๓๒๗ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสุภาพร  เผลานนท ์

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                    เลขท่ี ๒๓๒๘ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอภษิฎา  ดำมุสิก 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                   เลขท่ี ๒๓๒๙ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวชุธิยา  สนิจรูญศักดิ์ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                   เลขท่ี ๒๓๓๐ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายเจษฎาภรณ ์ สนิจรูญศักดิ์ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                   เลขท่ี ๒๓๓๑ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางจติมยุรี  หมัดชูดชู 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                   เลขท่ี ๒๓๓๒ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางฟาดีลาห์  หีมปอง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                  เลขท่ี ๒๓๓๓ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางฟาฏอนะฮ์  หลงัเถาะ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                  เลขท่ี ๒๓๓๔ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอับดลรอหมาน  ปะดูกา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                 เลขท่ี ๒๓๓๕ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายนภดล  ยิง่ยงสกุล 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                  เลขท่ี ๒๓๓๖ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางหนึ่งฤทัย  วิจติรจรรยา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                   เลขท่ี ๒๓๓๗ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจนัทรัสม์  เอี่ยวเล็ก 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                  เลขท่ี ๒๓๓๘ /๒๕๖๕                           
..



 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอาหมีด  หลำชู 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                                    (นายประหยัด  สุขขี) 
                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล                                   เลขท่ี ๒๓๓๙ /๒๕๖๕                           
..

 


