
 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
เร่ือง  ยกย่องเชิดชูเกียรติ “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม”  

ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
------------------------------------- 

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสาน
พระราชปณิธานเดินตามรอยเบื ้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        
และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบกลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรมและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้
ดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เพื่อปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา     
มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตและการทำงานตามคุณธรรมอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนดหรือตามกรอบ
แนวคิดคุณธรรม ๕ ประการ ผ่านกิจกรรม “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม”ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ
หลักเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม ในระดับสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษา และส่งต่อในระดับเขตตรวจราชการ ระดับภาค และระดับประเทศ โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศให้เป็น “ปูชนียบุคคล คุรุชน 
คนคุณธรรม” นั้น 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม”   
โดยพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่พัฒนาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและสังคม 
โดยพิจารณาจากกรอบแนวคิดคุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ ๑) ความพอเพียง ๒) ความกตัญญู ๓) ความซื่อสัตย์สุจริต 
๔) ความรับผิดชอบ ๕) อุดมการณ์คุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔      
ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดังนี้ 

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  
 ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จำนวน ๑๑ ราย ดังนี้ 

๑. นายโชคชัย  ทิพย์รองพล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูแตหรำ 
๒. นายตอเหลบ  ปอหรา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนกลาง 
๓. นายปรีชา  หมีนคลาน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าแพ 
๔. นายสมศักดิ์  อาหลี   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนล่อน 
๕. นางสาวสิริวรรณ  ขุนจันทร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ ๓ 
๖. นายฉูอิบ  หลงสลำ     รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมะนัง 



๗. นายประเวช  จ้ิวจวบ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนคลาน 
๘. นายพิมล  โชติพานิช   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 
๙. นางสาววิลาวรรณ  ปอหรา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าแพ 
๑๐. นางสาวสุนทรี  ณ นคร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา 
๑๑. นางอรุณี  ประมาณ     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 

ประเภทครู  
 ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จำนวน ๒๕ ราย ดังนี้ 

๑. นางคัดติญา  จิเบ็ญจะ  ครู โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 
๒. นางสาวเจตจิรา  จ้ิวจวบ  ครู โรงเรียนอนุบาลละงู 
๓. นายธีรพงศ์  นาคสง่า   ครู โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 
๔. นางฝาตีม๊ะ  จันทร์นิยม  ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 
๕. นางฤทัยพรรณ  ทองจับ  ครู โรงเรียนบ้านคลองขุด 
๖. นางละอองทิพย์  จันทวิลาศ  ครู โรงเรียนอนุบาลมะนัง 
๗. นายลาปัน  ดำพิลา   ครู โรงเรียนบ้านตันหยงโป 
๘. นางไลลาห์  โกบยาหยัง  ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 
๙. นายวรัญญู  มิง   ครู โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 
๑๐. นางสาววรรณา  ปิยะต ู  ครู โรงเรียนบ้านกาลูบี 
๑๑. นางวารุณี  เกษา   ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 
๑๒. นางสาวศศิธร  วงศ์ศิลป์ไพศาล ครู โรงเรียนบ้านคลองขุด 
๑๓. นางสาวสุชารัตน์  ลูกเมือง  ครู โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 
๑๔. นางสุนันท์  เมืองปาน   ครู โรงเรียนอนุบาลมะนัง 
๑๕. นางฮานา  วิเศษศาสน์  ครู โรงเรียนบ้านกาลูบี 
๑๖. นางจิราพร  คำสงค์   ครู โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ ๓ 
๑๗. นายณัฐฐิพันธุ์  พรหมประสิทธิ์  ครู โรงเรียนบ้านโกตา 
๑๘. นางสาวดวงเนตร  แก่นคล้าย  ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม 
๑๙. นางนิตยา  จ้ิวจวบ   ครู โรงเรียนบ้านหัวควน 
๒๐. นางปรัญญา  กลีบทรัพย์  ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม 
๒๑. นางยามิลล๊ะ  สันนาห ู  ครู โรงเรียนบ้านควนล่อน 
๒๒. นางศิริรัตน์  เสกสรรค์  ครู โรงเรียนอนุบาลมะนัง 
๒๓. นางสายสุดา  หลังแดง  ครู โรงเรียนบ้านสนกลาง 
๒๔. นางสุพินยา  พรมสุวรรณ  ครู โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 
๒๕. นางสาวสุไรญา  มะสันติ  ครู โรงเรียนบ้านขอนคลาน 
๒๖. นางสาวไหมกาโสม  เด็นนุ้ย  ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม 
๒๗. นางอารีวรรณ  หลงสลำ  ครู โรงเรียนบ้านปากปิง 
๒๘. นางอุไร  ตาเดอิน   ครู โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ ๓   



 ระดับสถานศึกษา จำนวน ๔๕ ราย ดังนี้ 
๑. นางจันทร์จิรา  หมันเร๊ะ  ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 
๒. นางสาวจิตรลดา  ศรีภักด ี  ครู โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 
๓. นางสาวจุฑารัตน์  จุลเทพ  ครู โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 
๔. นางญาณินี  โกสียรัตน์  ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 
๕. นายดลเลาะ  เบ็ญซ๊ะ   ครู โรงเรียนบ้านควนล่อน 
๖. นางทัศนวไล  สิงห์ฆาฬะ  ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 
๗. นางนัสเร๊าะฮ์  สาม่าน  ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 
๘. นางสาวนัสศณา  ดาหมาด  ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 
๙. นางนุจรี  พรหมาด   ครู โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 
๑๐. นางสาวนุรอัซมี่ย์  สาดีน  ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 
๑๑. นางสาวนูรลัยลา  เศษระนำ  ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 
๑๒. นางสาวบุหงา  ลีงาล่าห์  ครู โรงเรียนบ้านกาลูบี 
๑๓. นายประชา  มัจฉา   ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 
๑๔. นายประชิต  ใจสมุทร   ครู โรงเรียนบ้านนาแก้ว 
๑๕. นายปราโมช  ย่องเซ่ง   ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 
๑๖. นางสาวพรรณี  หยังสู   ครู โรงเรียนบ้านโกตา 
๑๗. นางสาวมาซีเตาะ  ตามาต  ครู โรงเรียนบ้านกาลูบี 
๑๘. นายมาหมาด  ต้ังใหม ่  ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 
๑๙. นางสาวยาวารี  สาดีน  ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 
๒๐. นางสาวยุภา  ติงหวัง   ครู โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 
๒๑. นางรัชนีกร  มาราสา   ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 
๒๒. นายเรืองนาม  อ่อนแก้ว  ครู โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 
๒๓. นางนิดา  นาราวัน   ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 
๒๔. นายวสันต์  แดวากม   ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 
๒๕. นางวิภา  อุไสนี   ครู โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 
๒๖. นางสาวศิรินยา  บุตรวงศ์  ครู โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 
๒๗. นางสาวสมฤทัย  เอียดเกิด  ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 
๒๘. นางสาอูน๊ะ  นนทรีย์   ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 
๒๙. นางสุทธิกานต์  หมานเจริญ  ครู โรงเรียนบ้านสนกลาง 
๓๐. นางสาวอริศรา  สิงทเสนี  ครู โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 
๓๑. นางสาวอังคณา  หล้าดี  ครู โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 
๓๒. นางสาวอานิญา  ด่อล๊ะ  ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 
๓๓. นางอาบีดะฮ์  คงสิเหร่  ครู โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 

 



๓๔. นางสาวอาแอเสาะ  เปาะอะ  ครู โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 
๓๕. นางฮารีบ๊ะ  ยาอีด   ครู โรงเรียนบ้านควนล่อน 

  ซึ่งสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านคุณธรรมจริยธรรม สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

 
 

                                                   (นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

 

 


