
 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๑๘๔/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวสายหนาบ  มะสมัน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๑๘๕/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นายอับดุลย์วาหาบ  มาลียัน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๑๘๖/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวยามีล๊ะ   จงจิตร 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๑๘๗/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวมารียา   สาดีน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๑๘๘/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวจิตรลดา  ศรีภักดี 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๑๘๙/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวรุ่งทิพา  สะอิ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๑๙๐/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสุวรรณา   มณีโชติ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๑๙๑/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางกัญรภา  อภิรเดชมนตรี 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๑๙๒/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  บุตรรักษ์ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๑๙๓/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางกัญญาภรณ์   ยูงทอง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๑๙๔/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางอัจฉรา  พูลสวัสดิ์ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๑๙๕/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวกิตติมา  บูหมัน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๑๙๖/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์แดง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๑๙๗/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางนารีส๊ะ  โสสนุ้ย 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๑๙๘/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวคอดีย๊ะ  เงดฉูนุ้ย 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๑๙๙/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางปรียาภรณ์  ร่ืนรมย์ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๐๐/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวปิยนุช คงถิ่น 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๐๑/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวมุสลิม๊ะ  รังสรรค์ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๐๒/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาเร๊าะ  หลังเกตุ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๐๓/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวกิตติยา  หวังกุหลำ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๐๔/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวยานิต้า  ไมมะหาด 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๐๕/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางปนัดดา บูสู 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๐๖/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางมีนา ปานกลาย 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๐๗/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางอาตีก๊ะ หมาดหวัง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๐๘/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นายสุรัตน์  บารา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๐๙/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวรัชนก ส่องแสง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๑๐/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสวรรยา   ดาแลหมัน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๑๑/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางซอฟีเยาะ หวันจิ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๑๒/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสากีน๊ะ พันหวัง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๑๓/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวอุษณีย์  นีโกบ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๑๔/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวยาเลี๊ยะ  ล่าโยค 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๑๕/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวเกสรินทร์  อุเจะ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๑๖/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวฟารีดา  ตาเดอิน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๑๗/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นายชรินทร์  โกฎแสง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๑๘/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวสุภาวดี  สุวรรณ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๑๙/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวอาซีส๊ะ  ยูหันนัน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๒๐/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวลลิตา  ด่านเท่ง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๒๑/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวนูรฮายาตี หะยีดอเลาะ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๒๒/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางพันธิณี  สุขสะปาน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๒๓/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสมจิตร์  สายชนะพันธ์ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๒๔/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวมาเรียม  สนละ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๒๕/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวนิตติมา  สัตย์จิตต์ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๒๖/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวนิติยา  บิสลีหมีน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๒๗/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางชฎาธาร  แสงอุดม 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๒๘/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางยารีนา  บิลหลี 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๒๙/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางน่าสิเหร๊าะ  โต๊ะมุสอ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๓๐/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวซารีฟา   มฮำมัด 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๓๑/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาววัลยา  หมีดหรน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๓๒/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางอภิรดี   ดวงพันธ์ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๓๓/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสุกานดา  อิสโร 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๓๔/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางซอลีอ๊ะ ยาประจันทร์ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๓๕/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวไลลา  ปะดูกา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๓๖/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางอารี  ทิ้งน้ำรอบ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๓๗/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสปานี  ยาสาลี 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๓๘/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวเกษรา  สายันต์ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๓๙/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวสุจินดา  หมัดเหยด 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๔๐/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางไมสูรี ดวงตา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๔๑/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางนัสรีน  วราคนางค์ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๔๒/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวจิตตรา  เร๊ะนุ้ย 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๔๓/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางศุภางค์  เพชรทอง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๔๔/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวนิติยากร  หลำโซ๊ะ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๔๕/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวอริศรา โอมณี 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๔๖/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวสุพัตร  เพ็ชรรัตน์ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๔๗/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางฉวี ขาวดี 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๔๘/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวรัตนา  เอียดอ้น 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๔๙/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวชนากานต์  ตาเหยบ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๕๐/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวนิทรา  ณะเตีย 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๕๑/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวนูรีตา  หลงหา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๕๒/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวอุษณีษ์  ราโอบ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๕๓/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวสุจิตตรา  แก้วขุนทอง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๕๔/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นายสราวุธ  งะสมัน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๕๕/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวจริญญา  ปากบารา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๕๖/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางฉารียะ  ปาลาสัน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๕๗/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวพวงชฎา  มัจฉา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๕๘/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวนุสรีหนา   จิตหลัง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๕๙/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวนิศมา  นกเกษม 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๖๐/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวชวาลี  แซะอาหลี 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๖๑/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางพนิดา  เฉลิมพิพัฒน์ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๖๒/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวมารียา  มัจฉา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๖๓/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวฟารีดา  หวันสู 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๖๔/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางอัญญาณี  จ่าวิสูตร 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๖๕/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางอารีวรรณ  หลงสลำ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๖๖/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวกมลทิพย์  คำทอง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๖๗/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวสุดารัตน์  หาหลัง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๖๘/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวรอฮานิง  อาแว 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๖๙/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวพรรณี  หยังสู 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๗๐/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางมารีวัล  สันหมาน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๗๑/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางชลลดา   สุขใส 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๗๒/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวศริญญา  เดชาสุภารัตน์ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๗๓/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาววริดา เกาะหมาน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๗๔/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวฮาบีบ๊ะ อาหมาน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๗๕/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวจริยา นุ้ยโส๊ะ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๗๖/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวอ่าอีฉ๊ะ เกษม 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๗๗/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวไซหนาบ หลงหัน 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๗๘/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวสุภัทรา ชายภักตร์ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๗๙/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวสลิตา เหร่บุตร 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๘๐/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางอุไร นาคสง่า 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๘๑/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวอนุศรา  หลังเกตุ 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๘๒/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวจันทร์จิรา  หมาดอี 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๘๓/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นายอาหมีด หลำชู 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๘๔/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นายอับดลรอหมาน  ปะดูกา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๘๕/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นายนภดล  ย่ิงยงสกุล 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๘๖/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวจันทรัสม์  เอ่ียวเล็ก 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล



 

 

 

                             

                                                                                                                                                                  เลขท่ี  ๒๒๘๗/๒๕๖๕ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางหนึ่งฤทัย  วิจิตรจรรยา 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนในห้องเรียนรวม  
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             (นายประหยัด  สุขขี) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล


