
 
 
 

 
 

ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกรางวัล “ครูดีศรีสตูล” ประจ าปี ๒๕๖5 
 

                 ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  ได้แจ้งหน่วยงานในจังหวัดสตูลที่มีสถานศึกษาในสังกัด    
แต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย ๕ คน เพ่ือด าเนินการพิจารณาคัดเลือก ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
บุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด และส่งรายชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ เพ่ือเข้ารับรางวัล “ครูดีศรีสตูล” ประจ าปี ๒๕๖5  ในงานวันครู ประจ าปี 2565 นั้น 

 บัดนี้ การคัดเลือกและเสนอชื่อเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือก “ครูดีศรีสตูล” ประจ าปี 
๒๕๖5  เพ่ือประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน  ดังนี้ 
 

1. หน่วยอาชีวศึกษา 
 -  ประเภทผู้บริหาร ได้แก่ 

 นายวิเชียร  บุญเตี่ยว                 ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี  
     รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล  

 -  ประเภทครูผู้สอน ได้แก่ 
นายอนันต์  โปด า   ครวูิทยาลัยเทคนิคสตูล 

๒. ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 
 -  ประเภทผู้บริหาร ได้แก่ 
   1. นางอนันตญา  พรมอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ 
   2. นางนภัสวรรณ  ม่วงปลอด ผู้อ านวยการโรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 
 -  ประเภทครูผู้สอน ได้แก่  
         ๑.  นางสาวยุมอะ  มันตุเต๊ะ ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษา 
                          ๒.  นางจินดารัตน์  ตะวัน  ครูโรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 
                            ๓.  นางสาวสุริยา  ลารีน ู  ครูโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ 
                          ๔.  นายศักรินทร์  สันมะหมูด ครูโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ 
                            ๕.  นางสุวพัชญ์  วงศ์ฐิติพลกร ครูโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 

-  ประเภทบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่   
นายกอเด็ม  หมีนเหม  พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา  

ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 
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  3. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล  
 -  ประเภทผู้บริหาร ได้แก่ 
   นายมรกต  กันหนองผือ  ผอ.กศน.อ าเภอละงู 
 -  ประเภทครูผู้สอน ได้แก ่ 
   ๑. นางรัตติยา  ทรุพงษ์  ครู กศน.อ าเภอควนโดน 
   ๒. นางสาวสิรภัทร  สัจจาพันธ์ ครู กศน.อ าเภอเมืองสตูล    
 -  ประเภทบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่  
   นายมนัส  ชูเมือง   นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 
 
 

๔. ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล  
 -  ประเภทผู้บริหาร ได้แก่ 
   นางสาวอารมย์  พูลภักดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล 
 -  ประเภทครูผู้สอน ได้แก่  
   ๑. นางกาญจนา  บัวเนี่ยว  ครโูรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 
   ๒. นางวิไลวรรณ  อย่างดี  คร ูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฏร์ 

๓. นางสุณี  เละลม  คร ูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะไทร 

๕. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
-  ประเภทผู้บริหาร ได้แก่                                                                       

นายกระจาย  หนูคงแก้ว             ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
 

-  ประเภทครูผู้สอน ได้แก่ 
                              ๑. วา่ที่ รต.หญิง เจ๊ะอับเซ๊าะ  กาสาเอก ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 
                              ๒. นายอรรถพร  สารานพกุล  ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 
                              ๓. นางสาจิตร  ทิพย์รองพล  ครูโรงเรียนก าแพงวิทยา 
 

6. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล    
  -  ประเภทผู้บริหาร  ได้แก่                                                                                                
    1. นางยาวิระ  หลังปูเต๊ะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองสองปาก 

  2. นางศรีสุดา  รัตนะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสายควน 
  3. นางฮาบีบะ หลงสล า  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าแพ 
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-   ประเภทครูผู้สอน  ได้แก่                                                                        
1. นางพรพิไล  เดชภักดี  ครูโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 
2. นางละอองทิพย์  จันทวิลาศ ครูโรงเรียนอนุบาลมะนัง 
3. นางสุนันท์  เมืองปาน  ครูโรงเรียนอนุบาลมะนัง 
4. นายพงศธร  เพชรทอง  ครูโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 
5. นายลาปัน  ด าพิลา  ครูโรงเรียนบ้านตันหยงโป 
6. นางศศิธร  จอมสว่าง  ครูโรงเรียนบ้านท่าแพ 
7. นางสาวฝารีดา  กาเส็มส๊ะ ครูโรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 
8. นางกุลติยา  หมาดสา  ครูโรงเรียนบ้านกาลูบี 
 

-  ประเภทบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ 
นางกัลยา  พงศ์นฤเดช  นักจัดการงานทั่วไป สพป.สตูล 

 

7.  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                                                                                                  
 -    ประเภทครูผู้สอน    ได้แก่                                                                                                   
   1. นางสาวณัฐพิมล  อสัมภินวัฒน์      ครโูรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล 
   2. ว่าที่ รต.หญิง กฤติยาณี  ทองรักษ์   ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสตูล 

 

๘.  วิทยาลัยชุมชนสตูล      
   -  ประเภทครูผู้สอน ได้แก่  
        นางสาวชนัญญา  ไทยนิวัฒน์วิไล ครูวิทยาลัยชุมชนสตูล 

         

๙.  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๖  จังหวัดสตูล         
-  ประเภทครูผู้สอน  ได้แก่ 

ด.ต.หญิง สุดาวรรณ สันตะโร     ผู้บังคับหมู่ โรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ 
          

10. โรงเรียนธรรมจักรวิทยา         
   -  ประเภทครูผู้สอน ได้แก่  

นางสาวบัณฑิตา  ชูชื่น  ครโูรงเรียนธรรมจักรวิทยา 
          

11. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล         
-      ประเภทบุคลากรทางการศึกษา   

นางสาวมัสหลัน  สาเอียด  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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12. สมาคมครูอิสลามศึกษาสตูล         
-      ประเภทครูอิสลามศึกษา  

1. นายนรินทร์  ลาโหยด  ครูโรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด 
2. นางฮาซานะ  มาลินี  ครูโรงเรียนบ้านวังปริง 
 

 

 
                                                  ประกาศ  ณ  วันที่  28 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
      (นายอดุลย์  หลีมานัน) 
    นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
      ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 
    
       

 


