
ที่ หน่วยงาน/ชื่อ- ชื่อสกุล ต าแหน่ง/โรงเรียน สังกัด ประเภทรางวัล เลขที่เกียรติบตัร

ผู้สนับสนุนการจัดงาน
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จ ากัด สนับสนุนงบประมาณ 5,000
2 ส านักงาน สกสค.จังหวัดตรัง สนับสนุนงบประมาณ 15,000
3 ธนาคารออมสิน เขตตรัง สนับสนุนงบประมาณ 10,000
4  ร.ร.มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ดนตรีไทย
5  ร.ร.สภาราชินี จังหวัดตรัง สถานทีท่ าบุญตักบาตร

ทุนการศึกษา มลูนิธิ บุณยเกต ุประจ าปี 2561
6 นายตะวัน   พรหมเนตร นักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนวังวิเศษ

รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดเีดน่จังหวัดตรัง
ประเภท  ผู้บริหารสถานศึกษาดเีดน่

7 นายวิสุทธิ ์  ชายภักตร์ ผอ.ร.ร.บ้านสามแยก สพป.ตรัง เขต 1
8 นางสุมน   ไชยเสนีย์ ผอ.ร.ร.บ้านควนปริง สพป.ตรัง เขต 1
9 นางธรินทร์รัษฎิ ์  ทองสุข ผอ.ร.ร.บ้านห้วยเร็จ สพป.ตรัง เขต 1
10 นางอัมพร   สงวนศักด์ิ รอง ผอ.รร.วิเชียรมาตุ สพม.13
11 นางสาวขนิษฐา   อ านักมณี ผอ.ร.ร.รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม.13
12 นางฉัตราภรณ์   เอ้งฉ้วน ผอ.กศน.อ.ย่านตาขาว สนง.กศน.จ.ตรัง
13 นายสุรวุฒิ   ขันธ์คง ผอ.กศน.อ.รัษฎา สนง.กศน.จ.ตรัง
14 นายเจษฎา   อนันทวรรณ รอง.ผอ.วิทยาลัยเทคนิคตรัง สนง.อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง

15 นายสายัณห์   แร่ทอง รอง.ผอ.วิทยาลัยการอาชีพตรัง สนง.อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง

16 นางกรรณิการ์   ล่ันเต้ง รอง ผอ.รร.ตรังคริสเตียนศึกษา สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชะรัตน์   เทพสิงห์ ผู้บริหารสถาบนัพลศึกษา วิทยาเขตตรัง สถาบันพลศึกษา วทิยาเขตตรัง

ประเภท  ศึกษานิเทศก์ดเีดน่
18 นางสาวสุทธิดา   สรรเพชร ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1
19 นางกรวิกา   ฉินนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพม.13

ประเภท  ครูผู้สอนดเีดน่
20 นางสาวสิริจันทร์   อาจกูล ครู ร.ร.บ้านหนองหว้า สพป.ตรัง เขต 1 ภาษาไทย
21 นางสาวจุฑาทิพย์   ศักด์ิวิเศษ ครู ร.ร.บ้านย่านตาขาว สพป.ตรัง เขต 1 การงานพืน้ฐานอาชีพและเทคโนโลยี

22 นายเวชยันต์   สรรพเศียร ครู ร.ร.บ้านหนองเจ็ดบาท สพป.ตรัง เขต 1 สุขศึกษาและพลศึกษา
23 นางรัตนา   หล่อสุพรรณพร ครู ร.ร.บ้านย่านตาขาว สพป.ตรัง เขต 1 สังคมศึกษาฯ
24 นางเพ็ญณี   สันเพชร ครู ร.ร.บ้านโคกรัก สพป.ตรัง เขต 1 วิทยาศาสตร์
25 นางสาวธัญญารัตน์   ทองมา ครู ร.ร.วัดหนองเป็ด สพป.ตรัง เขต 1 ภาษาต่างประเทศ
26 นางพิมพ์พิศา   แต้มประสิทธิ์ ครู ร.ร.บ้านหนองหว้า สพป.ตรัง เขต 1 การศึกษาพิเศษเรียนร่วม

รายชื่อหน่วยงานและบุคลากรดีเด่นรับเกียรติบัตร
งานวันครู คร้ังที ่ 63 พ.ศ.2562 ณ  โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
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27 นางปริชญา   ผลบุญ ครู ร.ร.บ้านย่านตาขาว สพป.ตรัง เขต 1 ศิลปะ
28 นายเชือบ   อินทอง ครู ร.ร.บ้านลิพัง สพป.ตรัง เขต 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
29 นางสาวจันทร์ทิพย์   อ่อนแท้ ครู ร.ร.อนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 คณิตศาสตร์
30 นางสารภี   พลเดช ครู ร.ร.อนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 ปฐมวัย
31 นางสาวบังอร  ทองอ่อน ครู ร.ร.บ้านวังล า สพป.ตรัง เขต 2 ภาษาไทย
32 นายธีรวิทย์   สีสุข ครู ร.ร.บ้านบาตูปูเต๊ะ สพป.ตรัง เขต 2 การงานพืน้ฐานอาชีพและเทคโนโลยี

33 นายกรีธศักด์ิ   รอดรัตน์ ครู ร.ร.วัดเขาพระ สพป.ตรัง เขต 2 สุขศึกษาและพลศึกษา
34 นางสาวนิตยา   วรรณแสงทอง ครู ร.ร.วัดควนเมา สพป.ตรัง เขต 2 สังคมศึกษาฯ
35 นางรชฏนันท์   พระคง ครู ร.ร.บ้านบางสัก สพป.ตรัง เขต 2 วิทยาศาสตร์
36 นางสาวอมรรัตน์   ฮ่องช่วน ครู ร.ร.บ้านบางสัก สพป.ตรัง เขต 2 ภาษาต่างประเทศ
37 นางอัจจิมา   สุจริต ครู ร.ร.บ้านคลองคุ้ย สพป.ตรัง เขต 2 ศิลปะ
38 นางสาวนาถยา   สินไชย ครู ร.ร.ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป.ตรัง เขต 2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
39 นายสุระเชษฐ   ศรีสงคราม ครู ร.ร.วัดควนเมา สพป.ตรัง เขต 2 คณิตศาสตร์
40 นางสาวจรวย   ท่อแก้ว ครู ร.ร.บ้านควนพญา สพป.ตรัง เขต 2 ปฐมวัย
41 นายทรงศักด์ิ  หมั่นถนอม ครู ร.ร.วทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สพม.13 คณิตศาสตร์
42 นายสถาพร   เพ่งพิศ ครู ร.ร.วิเชียรมาตุ สพม.13 วิทยาศาสตร์
43 นางสาวชุติมา   ขวัญนิมิตร ครู ร.ร.รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม.13 สังคมศึกษาฯ
44 นายวัชรพงศ์   สุขศรีเพ็ง ครู ร.ร.รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม.13 สุขศึกษา และพลศึกษา
45 นางยศวดี   สันตรัตติ ครู ร.ร.ทุง่ยาวผดุงศิษย์ สพม.13 ศิลปะ
46 นางสาวนารี   โอภาโส ครู ร.ร.วิเชียรมาตุ2 สพม.13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

47 นางสาวธรรมชาติ   สุขมาก ครู ร.ร.วิเชียรมาตุ สพม.13 ภาษาต่างประเทศ
48 นายเจษฎาภรณ์   แสงสุวรรณ์ ครู ร.ร.กันตังพิทยากร สพม.13 ภาษาไทย
49 นางสุเมตตา   ล่ิมอรุณ ครู ร.ร.วังวิเศษ สพม.13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
50 นางกัญญานัฐ   แก้วกล่ า ครู ร.ร.ประชาวิทยา สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฐมวัย
51 นางสาวปรินดา   คีรีรัตน์ ครู ร.ร.ตรังคริสเตียนศึกษา สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณิตศาสตร์
52 นางสาวอัมมิกา   เสียงเลิศ ครู ร.ร.ประชาวิทยา สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน วิทยาศาสตร์
53 นางสาวธนาภรณ์   มาศเสม ครู ร.ร.ตรังคริสเตียนศึกษา สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังคมศึกษาฯ
54 นางสาวเบญจวรรณ   ปานประจง ครู ร.ร.ตรังคริสเตียนศึกษา สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สุขศึกษาและพลศึกษา
55 นายจิรัฏฐ์   ชุมดี ครู ร.ร.ตรังคริสเตียนศึกษา สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศิลปะ
56 นายเฉลิมชัย   สุรางค์โสภณ ครู ร.ร.ตรังคริสเตียนศึกษา สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

57 นางอาภรณ์   ทับเทีย่ง ครู ร.ร.ตรังคริสเตียนศึกษา สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาษาต่างประเทศ
58 นางสาวขนิษฐา   สายทองแท้ ครู ร.ร.ธาดานุสรณ์ สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาษาไทย
59 นายธีรศักด์ิ   สิงหภูมิ ครู ร.ร.ประชาวิทยา สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60 นางจันจิรา   เจริญฤทธิ์ ครูช านาญการ กศน.อ.รัษฎา สนง.กศน.จ.ตรัง
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61 นางอ้อยใจ   ครุฑมาศ ครูอาสาสมัคร กศน.อ.นาโยง สนง.กศน.จ.ตรัง
62 นางสิริมา   ทองไสย ครูอาสาสมัคร กศน.อ.เมืองตรัง สนง.กศน.จ.ตรัง
63 นางนุชรีย์   อ่อนชื่นจิตร ครู กศน.ต าบล สนง.กศน.จ.ตรัง
64 นายวริศุทธิ ์  จิตรชญานรากุล ครู วิทยาลัยอาชวีศึกษาโปลีเทคนิคตรัง สนง.อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง

65 นายจิรวัฒน์   ย่องซ่ือ ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง สนง.อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง

66 นายณัฐธนนท์   เดชกมล ครู วิทยาลัยอาชวีศึกษาโปลีเทคนิคตรัง สนง.อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง

67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูดิส   ศรีเกตุ อาจารย์ผู้สอน สถาบันพลศึกษา วทิยาเขตตรัง

68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา แซ่เจียม อาจารย์ผู้สอน สถาบันพลศึกษา วทิยาเขตตรัง

69 นายชาติกล้า   จันทพันธ์ ครู ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 4  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4

70 นายจักรกฤษ   ทองมณี ครู ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 4  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4

71 นางสาวชาลินี   แก้วเนียม ครู ร.ร.กีฬาจังหวัดตรัง โรงเรียนกฬีาจงัหวัดตรัง

72 ว่าทีร้่อยตรีเอกศักด์ิ  อนุโต ครู ร.ร.กีฬาจังหวัดตรัง โรงเรียนกฬีาจงัหวัดตรัง

ประเภท บุคลากรทางการศึกษาดเีดน่
73 นางสาวน้ าฝน   รัตนจันทร์ นักวิชาการศึกษา ศูนย์วทิยาศาสตร์เพือ่การศึกษาตรัง

74 นางสาวรุจิรา  จันทร์เศษ นักวิชาการศึกษา ศูนย์วทิยาศาสตร์เพือ่การศึกษาตรัง

75 นางสาวกชกร   เถรว่อง นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ สพม.13
76 นางศศิวิภรณ์   จิตรชูชื่น บุคลากร สนง.กศน.ต าบล สนง.กศน.จ.ตรัง
77 นางสาววาสนา   บุญเจริญ บรรณารักษ์ห้องสมดุประชาชน อ.ยา่นตาขาว สนง.กศน.จ.ตรัง
78 นางสาวเกศกมล   ศรีเกตุ บุคลากร รร.พรศิริกุล สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รางวัลหน่ึงโรงเรียน  หน่ึงนวัตกรรม "ระดบัภูมภิาค"
79 โรงเรียนมิตรภาพที ่31 "วัดทุง่หวัง" รางวัลระดับเหรียญเงิน
80 โรงเรียนบ้านคลองมวน รางวัลระดับเหรียญเงิน
81 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ รางวัลระดับเหรียญทองแดง

รางวัล "พระพฤหัส" ประเภท ผู้คุณประโยชน์ดา้นการศึกษา ประจ าปี 2561
รางวัลชมเชยระดบัประเทศ

82 นางวิภา   สังขฤทธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านล าช้าง สพป.ตรัง เขต 1
รางวัลระดบัภาค

83 นางปรีดา   เจือกโว้น ครู ร.ร.บ้านทุง่ยาง สพป.ตรัง เขต 2
รางวัลระดบัจังหวัด

84 นายสมยศ   สังขฤทธิ์ ครู ร.ร.บ้านทอนเหรียน สพป.ตรัง เขต 2
85 นางมณี   เรืองข า ครู ร.ร.ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป.ตรัง เขต 2

ครูดใีนดวงใจ พ.ศ.2561
86 นางชุติมา   หนูพรหม ครู ร.ร.บ้านทุง่นา สพป.ตรัง เขต 1
87 นางจุฑารัตน์   โสภณพลศาล ครู ร.ร.วัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1
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88 นางสาวเพียงตะวัน   วิคบ าเพิง ครู ร.ร.บ้านควนสวรรค์ สพป.ตรัง เขต 1
89 นางชมัยพร   ดวงเดือน ครู ร.ร.วัดวารีวง สพป.ตรัง เขต 2
90 นางรัชนีกร   แก้วละเอียด ครู ร.ร.บ้านคลองมวน สพป.ตรัง เขต 2
91 นางอาลิษา  เกลือมีผล ครู ร.ร.กมลศรี สพป.ตรัง เขต 2
92 ว่าทีร้่อยตรีพัณณิตา   หอธรรม ครู ร.ร.วิเชียรมาตุ สพม.13
93 นายเสถียร   เกียรติเมธา ครู ร.ร.ห้วยยอด สพม.13

รางวัลครูผู้สอนดเีดน่คุรุสภา "ระดบัจังหวัด"
94 นางสาวริศรินทร์   บัวแดงดี   ครู ร.ร.อนุบาลตรัง   สพป.ตรัง เขต 1 ปฐมวัยดีเด่น  
95 นางสุวิญชา   หนองหัด ครู ร.ร.บ้านทอนเหรียน สพป.ตรัง เขต 2 สังคมศึกษาฯดีเด่น
96 นางนงเยาว์   กลอนสม ครู ร.ร.บูรณะร าลึก สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สุขศึกษา และพลศึกษาดีเด่น  

97 นางสาวอุบล   ดวงสุด ครู ร.ร.บูรณะร าลึก สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน การงานอาชีพและเทคโนโลยดีีเด่น  

98 นางอนงค์พร   ชัยสุข ครู ร.ร.วัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 ภาษาต่างประเทศดีเด่น 
99 นางบุญแก้ว   เกิดความสุข ครู ร.ร.บ้านคลองเต็ง สพป.ตรัง เขต 1 ภาษาไทยดีเด่น  
100 นางศรีเรือน   เพ็ชรแก้ว ครู ร.ร.วัดแจ้ง สพป.ตรัง เขต 1 ประถมศึกษา

รางวัลครูผู้สอนดเีดน่คุรุสภา "ระดบัเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา"
101 นางณีรวรรณ   อินทรักเดช ร.ร.วัดควนวิเศษ สพป.ตง.1 คณิตศาสตร์ 
102 นางสาวอรอุมา   ชูสุวรรณ์ ร.ร.อนุบาลตรัง สพป.ตง.1 วิทยาศาสตร์ 
103 นางสาววิลาวัลย์   แก้ววิเชียร ร.ร.วัดหนองเป็ด สพป.ตง.1 การงานพืน้ฐานอาชีพและเทคโนโลยี 
104 นางสาววรรณา   คล้ายฉิม ร.ร.บ้านเหนือคลอง สพป.ตง.1 ประถมศึกษา
105 นางสุภารัตน์   กล ่าศรีทอง ร.ร.บ้านหนองคล้า สพป.ตง.2 ปฐมวัย 
106 นางสาวอดาภรณ์   ชุมอักษร ร.ร.บ้านบางพระ สพป.ตง.2 คณิตศาสตร์ 
107 นางสาวสุมลฑา   รามเทพ ร.ร.บ้านวังล่า สพป.ตง.2 ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)
108 นางสาวมะลิวัลย์   ล้วนเส้ง ครู ร.ร.ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม.13 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

109 นางยศวดี   สันติรัตติ ครู ร.ร.ทุง่ยาวผดุงศิษย์ สพม.13 ศิลปะ  
110 นางอ าพร   จุตติ ครู ร.ร.รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม.13 ภาษาไทย 

รางวัลครูผู้สอนดเีดน่ อ าเภอเมอืงตรัง
111 นางกาญจนา รัตนรัต ครู ร.ร.อนุบาลตรัง สพป.ตง.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

112 นางสาวจันทร์เพ็ญ ส่งชีพ ครู ร.ร บ้านทุง่นา(เมืองตรัง) สพป.ตง.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

113 นางชุติมา หนูพรหม บ้านทุง่นา(เมืองตรัง) สพป.ตง.1 การศึกษาปฐมวัย

หมายเหต ุ ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 07.00 น. -08.00 น.
ณ บริเวณหน้าห้องธนารมย์  ชั้น 3  โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง  ตามล าดับในเอกสารฉบับนี้


