
 
 

ที่ ศธ  02113/ว35                         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 
                 อำคำรหอสมุดกลำง ชั้น 2   
                                                                          โรงเรียนสตูลวิทยำ  ต ำบลคลองขุด 
        อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 

                            11 มกรำคม 2565 

เรื่อง    แจ้งกำรรับเกียรติบัตร เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 

เรียน    หัวหน้ำหน่วยงำน/ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ที่เก่ียวข้อง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    1. รำยชื่อผู้เข้ำรับรำงวัลฯ      จ ำนวน  1 ชุด 
  2. ก ำหนดกำรจัดงำนวันครู     จ ำนวน  1 ฉบับ 
  2. แบบตอบรับกำรเข้ำรับรำงวัลเชิดชูเกียรติฯ   จ ำนวน  1 ฉบับ 

                    ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดสตูล มีก ำหนดจัดงำน
วันครูหน่วยอ ำเภอเมืองสตูล ในวันอำทิตย์ที่ 16 มกรำคม 2565 ณ อำคำรโดม วิทยำลัยเทคนิคสตูล โดยก ำหนด
ผู้เข้ำร่วมงำนไม่เกิน 150 คน เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ผู้เข้ำร่วม
งำนประกอบด้วย ผู้เข้ำรับรำงวัล หัวหน้ำหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ผู้แทนหน่วยงำน และคณะกรรมกำรจัดงำน 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนแจ้งบุคลำกรในสังกัดตำม
รำยชื่อที่แนบเข้ำรับรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในวันอำทิตย์ที่ 1๖ มกรำคม ๒๕65 รำยงำนตัวเวลำ 08.00 - 
08.30 น. ณ อำคำรโดม วิทยำลัยเทคนิคสตูล 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ  

                  
ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 
  
 

            (นำยสุริยำ  หมำดทิ้ง)   
                   รองศึกษำธิกำรจังหวัด รักษำกำรในต ำแหน่ง 
             ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 

 
  

   
งำนคุรุสภำ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล           
โทร. ๐ ๗๔๗ 40656 



ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง/หน่วยงำน/สถำนศึกษำ รำงวลั
1 นางสิริลกัษณ์  ดวงตา ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คุรุสภา ระดบัประเทศ
2 นายอรรถพร  สารานพกลุ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คุรุสภา ระดบัประเทศ
3 โรงเรียนบา้นวงัสายทอง โรงเรียนบา้นวงัสายทอง หน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวตักรรม ระดบัประเทศ
4 โรงเรียนทุง่หวา้วรวิทย์ โรงเรียนทุง่หวา้วรวิทย์ หน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวตักรรม ระดบัประเทศ
5 นายวิเชียร  บญุเต่ียว ผอ.วิทยาลยัการอาชีพกระบรีุ รก.วท.เทคนิคสตูล คุรุสดุดี
6 นายปรีชา  หมีนคลาน ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลทา่แพ คุรุสดุดี
7 นางสาวพิธพร  นิโกบ ศน. ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัสตูล คุรุสดุดี
8 นางนิฟติมา  หมาดท้ิง ครูโรงเรียนบา้นทุง่มะปรัง คุรุสดุดี
9 นางวาสินี  ขจีรัมย์ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คุรุสดุดี
10 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี ครูโรงเรียนทา่ศิลาบ ารุงราษฎร์ คุรุสดุดี
11 นางสิทธินี  ศรีสงคราม ครู โรงเรียน พระพฤหสับดี (ประเภทครู)
12 นางสาวมาเรียม  แดงหลงั ครูโรงเรียน พระพฤหสับดี (ประเภทครู)

13 นายนภดล  ยิง่ยงสกลุ ศึกษานิเทศก ์สพป.สตูล
พระพฤหสับดี 

(ประเภทผูป้ฏิบติังานดา้นการศึกษา)

14 นายจกัรี  วฒันะ ผอ.โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมฯ
พระพฤหสับดี 

(ประเภทผูบ้ริหารสถานศึกษา)
15 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม พระพฤหสับดี (ประเภทหน่วยงาน)
16 นางสิริลกัษณ์  ดวงตา ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ครูดีในดวงใจ
17 นายชรินทร์  โกฎแสง ครู โรงเรียนนิคมพฒันาผงั 120 ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดีเด่น (ประเภทผูส้อน)
18 นายวราวธุ  วงศาชนทั นกัทรัพยากรบคุคล ศธจ.สตูล ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดีเด่น (ประเภทผูส้นนัสนุน)

19 นางจริยกร  ประกอบชยัชนะ ครูโรงเรียนสตูลวิทยา คุรุสภา ระดบัจงัหวดั
20 นางสาวลียานา ประทีปวฒันพนัธ์ ครูโรงเรียนสตูลวิทยา ครูผูส้อนดีเด่น ระดบัจงัหวดั
21 วา่ท่ี ร.ต.หญิงเจะ๊อบัเซ๊าะ กาสาเอก ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ครูผูส้อนดีเด่น ระดบัจงัหวดั
22 นางวิไล หนูคงแกว้ ครูโรงเรียนสตูลวิทยา ครูผูส้อนดีเด่น ระดบัจงัหวดั
23 นางนาราภทัร หยรีาเหม ครูโรงเรียนสตูลวิทยา ครูผูส้อนดีเด่น ระดบัจงัหวดั
24 นายกระจาย  หนูคงแกว้             ผอ.โรงเรียนควนโดนวิทยา ครูดีศรีสตูล (ผูบ้ริหารสถานศึกษา)
25 นายมรกต  กนัหนองผือ ผอ.กศน.อ าเภอละงู ครูดีศรีสตูล (ผูบ้ริหารสถานศึกษา)
26 นายวิเชียร  บญุเต่ียว ผอ.วิทยาลยัการอาชีพกระบรีุ รก.วท.เทคนิคสตูล ครูดีศรีสตูล (ผูบ้ริหารสถานศึกษา)
27 นางยาวิระ  หลงัปเูตะ๊ ผอ.โรงเรียนบา้นคลองสองปาก ครูดีศรีสตูล (ผูบ้ริหารสถานศึกษา)
28 นางศรีสุดา  รัตนะ ผอ.โรงเรียนบา้นสายควน ครูดีศรีสตูล (ผูบ้ริหารสถานศึกษา)
29 นางฮาบีบะ  หลงสล า ผอ.โรงเรียนบา้นทา่แพ ครูดีศรีสตูล (ผูบ้ริหารสถานศึกษา)
30 นางสาวอารมย ์ พลูภกัดี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล ครูดีศรีสตูล (ผูบ้ริหารสถานศึกษา)
31 นางนภสัวรรณ  มว่งปลอด ผอ.โรงเรียนริภรณ์ชยัศึกษา ครูดีศรีสตูล (ผูบ้ริหารสถานศึกษา)
32 นางอนนัตญา  พรมอินทร์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ ครูดีศรีสตูล (ผูบ้ริหารสถานศึกษา)

รำยช่ือผู้เข้ำรับรำงวลัในงำนวนัครูหน่วยอ ำเภอเมืองสตูล คร้ังที่ 66 พ.ศ.2565

วนัอำทิตย์ที่ 16 มกรำคม 2565

ณ หอประชุม วทิยำลัยเทคนิคสตูล



ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง/หน่วยงำน/สถำนศึกษำ รำงวลั

รำยช่ือผู้เข้ำรับรำงวลัในงำนวนัครูหน่วยอ ำเภอเมืองสตูล คร้ังที่ 66 พ.ศ.2565

วนัอำทิตย์ที่ 16 มกรำคม 2565

ณ หอประชุม วทิยำลัยเทคนิคสตูล

33 นางสาวมสัหลนั  สาเอียด ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัสตูล ครูดีศรีสตูล (บคุลากรทางการศึกษา)
34 นางกลัยา  พงศน์ฤเดช นกัจดัการงานทัว่ไป สพป.สตูล ครูดีศรีสตูล (บคุลากรทางการศึกษา)
35 นายกอเดม็  หมีนเหม พนกังานจดักิจกรรมการศึกษา สช.สตูล ครูดีศรีสตูล (บคุลากรทางการศึกษา)
36 นายมนสั  ชูเมือง นวก.ศึกษา กศน.จงัหวดัสตูล ครูดีศรีสตูล (บคุลากรทางการศึกษา)
37 นายอนนัต ์ โปด า ครู วิทยาลยัเทคนิคสตูล ครูดีศรีสตูล
38 นางสาวยมุอะ  มนัตุเตะ๊ ครู โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ครูดีศรีสตูล
39 นางจินดารัตน ์ ตะวนั ครู โรงเรียนมสุลิมสตูลวิทยา ครูดีศรีสตูล
40 นางสาวสุริยา  ลารีนู ครู โรงเรียนนิดา้ศึกษาศาสตร์ ครูดีศรีสตูล
41 นายศกัรินทร์  สนัมะหมดู ครู โรงเรียนนิดา้ศึกษาศาสตร์ ครูดีศรีสตูล
42 นางสุวพชัญ ์ วงศฐิ์ติพลกร ครู โรงเรียนอนุบาลทกัษิณสยาม ครูดีศรีสตูล
43 นางรัตติยา  ทรุพงษ์ ครู กศน.อ าเภอควนโดน ครูดีศรีสตูล
44 นางสาวสิรภทัร  สจัจาพนัธ์ ครู กศน.อ าเภอเมืองสตูล ครูดีศรีสตูล
45 นางกาญจนา  บวัเน่ียว ครู โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัชนาธิปเฉลิม) ครูดีศรีสตูล
46 นางวิไลวรรณ  อยา่งดี ครู ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นวงัเจริญราษฎร์ ครูดีศรีสตูล
47 นางสุณี  เละลม ครู ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นเกาะไทร ครูดีศรีสตูล
48 วา่ท่ี รต.หญิงเจะ๊อบัเซ๊าะ  กาสาเอก ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ครูดีศรีสตูล
49 นายอรรถพร  สารานพกลุ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ครูดีศรีสตูล
50 นางสาจิตร  ทิพยร์องพล ครู โรงเรียนก าแพงวิทยา ครูดีศรีสตูล
51 นางพรพิไล  เดชภกัดี ครู โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ครูดีศรีสตูล
52 นางละอองทิพย ์ จนัทวิลาศ ครู โรงเรียนอนึบาลมะนงั ครูดีศรีสตูล
53 นางสุนนัท ์ เมืองปาน ครู โรงเรียนอนึบาลมะนงั ครูดีศรีสตูล
54 นายพงศธร  เพชรทอง ครู โรงเรียนบา้นป่าแก่บอ่หิน ครูดีศรีสตูล
55 นายลาปัน  ด าพิลา ครู โรงเรียนบา้นตนัหยงโป ครูดีศรีสตูล
56 นางศศิธร  จอมสวา่ง ครู โรงเรียนบา้นทา่แพ ครูดีศรีสตูล
57 นางสาวฝารีดา  กาเส็มส๊ะ ครู โรงเรียนบา้นแป-ระเหนือ ครูดีศรีสตูล
58 นางกลุติยา  หมาดสา ครู โรงเรียนบา้นกาลูบี ครูดีศรีสตูล
59 นางสาวณัฐพิมล  อสมัภินวฒัน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จงัหวดัสตูล ครูดีศรีสตูล
60 วา่ท่ี รต.หญิง กฤติยาณี  ทองรักษ ์  ครู ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสตูล ครูดีศรีสตูล
61 นางสาวชนญัญา  ไทยนิวฒันวิ์ไล ครู วิทยาลยัชุมชนสตูล ครูดีศรีสตูล
62 ด.ต.หญิง สุดาวรรณ สนัตะโร     ผบ.หมุ ่โรงเรียน ตชด.ยงูทองรัฐประชาสรรค์ ครูดีศรีสตูล
63 นางสาวบณัฑิตา  ชูช่ืน ครู โรงเรียนธรรมจกัรวิทยา ครูดีศรีสตูล
64 นายนรินทร์  ลาโหยด ครู โรงเรียนบา้นกบุงัปะโหลด ครูดีศรีสตูล
65 นางฮาซานะ  มาลินี ครู โรงเรียนบา้นวงัปริง ครูดีศรีสตูล
66 นายมนตรี  จรียานุวฒัน์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง พระพฤหสับดี ระดบัจงัหวดั



ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง/หน่วยงำน/สถำนศึกษำ รำงวลั
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67 นางวรรธิดา  คมข า ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 พระพฤหสับดี ระดบัจงัหวดั
68 นายเทียนชยั  พิสิฐธาดา ผอ.โรงเรยนบา้นคลองขดุ พระพฤหสับดี ระดบัจงัหวดั
69 นายปรีชา  หมีนคลาน ผอ.โรงเรียนอนุบาลทา่แพ พระพฤหสับดี ระดบัจงัหวดั
70 นายภูวนาถ  แกว้สุวรรณ ผอ.โรงเรียนบา้นวงัสายทอง พระพฤหสับดี ระดบัจงัหวดั
71 นายสิรวฒิุ  ยนุุย้ ผอ.โรงเรียนก าแพงวิทยา พระพฤหสับดี ระดบัจงัหวดั
72 นางพรพิไล  เดชภกัดี ครู โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง พระพฤหสับดี ระดบัจงัหวดั
73 นายรสดา  สองเมือง ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 พระพฤหสับดี ระดบัจงัหวดั
74 นางสาวกบัยาณี  หลีดินซุด ครู โรงเรียนบา้นไร่ พระพฤหสับดี ระดบัจงัหวดั
75 นายนฐัพงษ ์ ดินนุย้ ครู โรงเรียนบา้นทา่ชะมวง พระพฤหสับดี ระดบัจงัหวดั
76 นางนภสุ  จนัทร์เมือง ครู โรงเรียนบา้นเขาจีน พระพฤหสับดี ระดบัจงัหวดั
77 นางอลัวาณีย ์ มณีโสะ ครู โรงเรียนบา้นวงัสายทอง พระพฤหสับดี ระดบัจงัหวดั
78 นางจริยกร  ประกอบชยัชนะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา พระพฤหสับดี ระดบัจงัหวดั
79 นางฉลวย  หมีนหา ครู โรงเรียนทุง่หวา้วรวิทย์ พระพฤหสับดี ระดบัจงัหวดั
80 นางอุษา  วาทีรักษ์ ครู โรงเรียนปาลม์พฒันวิทย์ พระพฤหสับดี ระดบัจงัหวดั
81 นางกิตติยา  ฤทธิภกัดี ครู วิทยาลยัชุมชนสตูล พระพฤหสับดี ระดบัจงัหวดั
82 ด.ญ.ภาสินี  เมืองปาน นกัเรียน โรงเรียนอนุบาลมะนงั เดก็และเยาวชนดีเด่น
83 ด.ญ.ศิริญญา  ปานแขวง นกัเรียน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ผูเ้ขา้ร่วมสรรหาเป็นเดก็ดีเด่น



 
 

แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน และการเข้ารับรางวัล 

 

ตอบรับผ่านระบบ Google form ได้ที ่ https://forms.gle/293PQzxgV5h6vnrA9 
 
 
 
หรือ QR CODE  
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  1. โปรดตอบรับ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2564 
 2. แต่งกายชุดผ้าไทย หรือผ้าลายขอ และสวม mask  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/293PQzxgV5h6vnrA9


 

ก ำหนดกำรจัดงำนวันครูส่วนภูมิภำค ครั้งที่ ๖6 พ.ศ. ๒๕๖5 หน่วยอ ำเภอเมืองสตูล 
ในวันอำทิตย์ที่ 16 มกรำคม 2565 
ณ อำคำรโดมวิทยำลัยเทคนิคสตูล 

 
เวลา 08.0๐  น.  ผู้เข้ารับรางวัลดีเด่นทุกประเภท รายงานตัว ณ อำคำรโดมวิทยำลัยเทคนิคสตูล  
เวลา 08.30 น.   ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ข้าราชการแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ อำคำรโดมวิทยำลัยเทคนิคสตูล 
เวลา 09.30   น. ประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เดินทางถึงบริเวณพิธี 

- นายวิเชียร  บุญเตี่ยว ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล ประธานอาชีวศึกษาสตูล   
            กล่าวต้อนรับ 

- นายประหยัด  สุขขี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  
            กล่าวรายงาน 

   - ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ อ่านสารของนายกรัฐมนตรี 
   - นางสุคนธา  ศิริมุสิกะ ครูอาวุโสนอกประจ าการ กล่าวน าพิธีสวดค าฉันท์ระลึก                       
     ถึงพระคุณบูรพาจารย์ท านองสรภัญญะและเชิญผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่ง 1 นาที 
   - นางจุรีรัตน์  แคยิหวา ครูอาวุโสในประจ าการ น าผู้มาร่วมพิธีกล่าวค าปฏิญาณตน 
   - ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่ครูอาวุโสนอกประจ าการและครูอาวุโสในประจ าการ 

  - ประธานในพิธีมอบโล่/เกียรติบัตร แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล 
เวลา 10.30   น. ประธานกล่าวค าชื่นชมและให้โอวาท 
   - ศึกษาธิการจังหวัดสตูล มอบของที่ระลึก แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 
   - ร่วมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก 
เวลา 11.30   น. เสร็จพิธี  
 
 
หมำยเหตุ 1. ผู้เข้าร่วมงานให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาร่วมงาน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ  

    แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

 2. ผู้เข้าร่วมงานสวมชุดผ้าไทย หรือผ้าลายขอ 

3. อาหารว่างและเครื่องดื่มจัดเป็นชุดให้ผู้ร่วมงานเมื่อเสร็จพิธี 
 

 


