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ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ/หน่วยงำน

1 นางสาวชิดชนก สกุลจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านบางคู

2 นายสุทน ชูล าภู ครู โรงเรียนบ้านสะป า "มงคลวิทยา"

3 นางสาวศิริมา พันแหลมทอง ครู โรงเรียนบ้านสะป า "มงคลวิทยา"

4 นายวิศรุต ดีเสมอ ครู โรงเรียนบ้านสะป า "มงคลวิทยา"

5 นางสาวกาญดา เก้ือหมาด ครู โรงเรียนเกาะมะพร้าว

6 นางสาวณัฐสินี วรวสิษฐ์พล ครู โรงเรียนบ้านกู้กู

7 นางสาวสุภาพ ทองหนูนุ้ย ครู โรงเรียนบ้านกู้กู

8 นายกิตติพงค์ ผอมสวัสด์ิ ครู โรงเรียนเกาะสิเหร่

9 นางจุฑารัตน์ ทองรอด ครู โรงเรียนเกาะสิเหร่

10 นางสาวชนินทร์พร จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนเกาะสิเหร่

11 นางสาวปิยะนันท์ จิตบ ารุง ครู โรงเรียนเกาะสิเหร่

12 นายวีรวัฒน์  ด้วงอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา"

13 นางสาวดวงใจ  สุขแสง ครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา"

14 นางสาวศุภลักษณ์  ล่ิมสงวน ครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา"

15 นางกรรณิกา กล่ินจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

16 นางชฎาพร กิจประสาน ครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

17 นางสาวชวิศา ถ่ินเกาะยาว ครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

18 นางสาวปล้ืมจิต หงอประดิษฐ์ ครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

19 นางจันทนา หิรัญจรัสพิวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

20 นางสุภาวดี ศรีหล้า ครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

21 นางโสภา ภัทรชุติกุล ครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

22 นางสาวบงกชธร เตชะภัททวรกุล ครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

23 นางบุบผา มุงค าภา ครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

24 นางกัญจนาภา แช่มศรี ครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

25 นางสาวเฉลิม เกิดแสงสุริยงค์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม

26 นางสาวธนีพร จันทรวิบูลกุล ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม

27 นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงศ์  ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม

บัญชีรำยช่ือครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเพ่ือรับรำงวัล ”ครูดีศรีภูเก็ต” พ.ศ. 2565

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ/หน่วยงำน

28 นางสาวหน่ึงฤทัย เกษตรสุนทร ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม

29 นางสาวภัทราวดี จุติมูสิก ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม

30 นางสาวจันทนา เสริมทรัพย์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร

31 นางสาวนราวรรณ พิศดู รองผู้อ านวยการ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร

32 นางสาวพัชราภรณ์ บัวทอง ครู โรงเรียนวัดเทพนิมิตร

33 นางสาวนาซีเราะห์ มะหลง ครู โรงเรียนแหลมพันวา

34 นางสาวอรพิน คาวิจิตร์ ครู โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ

35 นางสาวมัชฌิมา ทุ่งคาใน ครู โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ

36 นางรุ่งนภา ชูจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)

37 นางจรวยพร สมหวัง รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต

38 นางจารุวรรณ บุญมีมีไชย รองผู้อ านวยการ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

39 นางสาวพิชามญย์ จันทมุรัง ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

40 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกรรณิการ์ พันธ์ก าเหนิด ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

41 นางสาวอัจจิมา ทองทิพย์ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

42 นายสมภพ  คมกล้า ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะโหลน

43 นางสาวโฉมศรี ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านฉลอง

44 นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ ครู โรงเรียนบ้านฉลอง

45 นางสาวจิราพร ทองสุย ครู โรงเรียนบ้านฉลอง

46 นายเกริกฤทธ์ิ  สุขสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม

47 นางสาวภัทราวลัย ด้วงหมุน ผู้อ านวยการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)

48 นางสาวสมใจ สวนสัน ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)

49 นายอนวัช เจียวก๊ก ครู โรงเรียนบ้านบางทอง

50 นางสาวพิมพ์ลดา เนาว์นาน ครู โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่

51 นายเอกชัย ต้ันสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์

52 นางสาวสุชาดา หนูราช ครู โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์

53 นายวิทยา ทวีพงศ์ศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์

54 นายวิวัฒน์ แซ่หลิม ครู โรงเรียนบ้านกะหลิม



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ/หน่วยงำน

55 นางสาวณัฐธิดา โลหะรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านไม้ขาว

56 ว่าท่ีร้อยตรีฑิฆัมพร สุวรรณประเสริฐ ครู โรงเรียนหงษ์หยกบ ารุง

57 นางสาวภิรดา จิตช านาญ ครู โรงเรียนหงษ์หยกบ ารุง

58 นางสาวโสภาวรรณ์ คงทน ครู โรงเรียนหงษ์หยกบ ารุง

59 นางสาวเรวดี หยีสัน ครู โรงเรียนบ้านหมากปรก

60 นางสาวมนทิรา แหลมกา ครู โรงเรียนบ้านคอเอน

61 นางสาวมารีน่า ดารากัย ครู โรงเรียนท่าฉัตรไชย

62 นางสุกัญญา กูมุดา ครู โรงเรียนวัดมงคลวราราม

63 นางสาวรัตนาวดี เก้ือบุตร ครู โรงเรียนบ้านสาคู

64 นายอนุชิต สังรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านในทอน

65 นางสาวอลิษา มุขวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดเมืองใหม่

66 นางสาวพิรีภรณ์ สุขสว่าง รองผู้อ านวยการ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง

67 นายธนพล ชลเขตต์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง

68 นางศรีสุดา เต็มรัตน์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง

69 นางสาวเพ็ญศิริ อุสสะยุคะ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง

70 นางสาวพรทิพย์ คงจินดามณี ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง

71 นายสุธน เพ็ชรอินทร์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง

72 นางสาวจริยาภรณ์ สังข์จรูญ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี

73 นางสาวพวงเพ็ญ ศรีเมือง ครู โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี

74 นางสาวแสงวารินทร์ ซังขาว ครู โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่

75 นายวิชาญ ศรีแผ้ว ครู โรงเรียนบ้านพรุจ าปา

76 นางสาวป่ินชนา นิลละออ ครู โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ

77 นางสาววิชุตา ชูอ่อน ครู โรงเรียนบ้านแหลมทราย

78 นางจรัสศรี ผสมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านบางเทา

79 นางอรชภรณ์ ภิรมรส ครู โรงเรียนบ้านบางเทา

80 นางสาวรอฉีด๊ะ ปักสิน ครู โรงเรียนบ้านบางเทา

81 นางสาวอรวรรรณ ปราบหนุน ครู โรงเรียนบ้านบางเทา

82 นางสาวกมลรัตน์ ประทีป ณ ถลาง ครู โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท)

83 นางอัจฉรา มิตรวงศ์  ครู โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)

84 นางสาวนัทฐาภรณ์ ณ ตะก่ัวทุ่ง ครู โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ/หน่วยงำน

85 นางสาวศุภานันท์ สันติชัยรัตน์ ครู โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)

86 นางสาวกอบเก้ือ ฐิตอาภากุล ครู โรงเรียนบ้านท่าเรือ

87 นายเรวุฒิ ตุลยกุล ครู โรงเรียนบ้านลิพอน

88 นางสาวนันทภัค บุตรตะ ครู โรงเรียนบ้านม่าหนิก

89 นางสาวกัญญาภัค มัจฉาเวช ครู โรงเรียนบ้านอ่าวปอ

90 นางเสาวคนธ์ แก้วประเสริฐ ผู้อ านวยการ โรงเรียนสิทธ์ิสุนทรบ ารุง

91 นางสาวฟารีดา หม่ันสนิท ครู โรงเรียนบ้านป่าคลอก

92 นางสาวมณีรัตน์ ปลูกไม้ดี ครู โรงเรียนบ้านพารา

93 นางสาวชูทิพย์ สิทธิโชค ครู โรงเรียนบ้านบางโรง

94 นางสาวสมพร ช่วยมาก ครู โรงเรียนบ้านเกาะนาคา
95 นางอรสา  อุราพรรณอนันต์ ผู้อ านวยการกลุ่ม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

96 นางรานี  เครือสมบัติ ผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่มอ านวยการ

97 นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล ผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่มส่งเสริม

การศึกษาทางไกล
98 นางอุมาวรรณ  ตะวัน ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
99 นางภูรี ทองย่น ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

100 นางกัลยกร  กาชัย นักวิชาการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ช านาญการ

101 นางสาวอัญชลี  แซ่แต้ นักทรัพยากรบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ช านาญการ

102 นางสาวภาวิณี  บุญฉาย นักวิเคราะห์นโยบาย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
และแผนปฏิบัติการ

103 นางเพ็ญโฉม  หม่ันพลศรี เจ้าพนักงานการเงิน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
และบัญชีช านาญงาน

ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ/หน่วยงำน
104 นางเนตรชนก ทัศนกมล รองผู้อ านวยการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
105 นางรุ่งนภา แซ่ส้อ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
106 นางสาวสุดารัตน์ เลิศประชุมพร ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง (เฉพำะสถำนศึกษำในจังหวัดภูเก็ต)



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ/หน่วยงำน
107 นางสาวณิชยาดา ภูชิตานุรักษ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
108 นางวลัยพร เทียนขาว ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
109 นายมงคล แซ่ซ่ัว ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
110 นางสาวสุพรรณี วิรุณสาร ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
111 นางสาวภัสราภา จันทร์เมือง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
112 ว่าท่ีร้อยตรีชนะภัย ชลธาร ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
113 นายอีซา หอมหวน ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
114 นางดลยา พิทักษ์กุลธร ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
115 นางสาววิยะดา สาโรจน์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
116 นายอนุวรรต สุทธิรักษ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
117 นางสาวก่ิงแก้ว บุญทองแก้ว ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
118 นางพรรณราพร แก้วพรหม ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
119 นางธัญมน เดวิส ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
120 นางสาวพรพิมล ขวัญพร้อม ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
121 นางสาวศิริญญา สิริสวัสด์ิพิพัฒน ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
122 นางมลฤดี แพทย์ปฐม ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
123 นางสาวสุกัญญา สมุทร ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
124 นางรพีพัฒน์ เดโชศาสตร์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
125 นางสาวชญานิศ จันทร์นวล ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
126 นางสาวเรวดี จีณะวงศ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
127 นางสาวจรรยงค์ ดวงจันทร์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
128 นายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อ านวยการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
129 นางทัศสิรี ฉายขจร ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
130 นางสาวเย็นใจ ทองภิญโญชัย ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
131 นางสาวพัฒณ์ณรี สงเทพ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
132 นางสาวปราณี อินสุทน ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
133 นางจุไรรัตน์ เครือสุวรรณ์ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
134 นางณิชาภา ไพนุจิตร์ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
135 นางสาวณัฐนิชา ล่ิมวงศ์เสรี ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
136 นางสาวพิศมัย โอยสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
137 นางสาวอัมพิรา ศรีวรรณ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
138 นายวิชาญ โสมณวัฒน์ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
139 นางสาวอิสรีย์ ศรีงาม ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
140 นายลิขิต หล้าแหล่ง ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
141 นางสาวกนกพร เจริญรัตน์ ครู โรงเรียนฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
142 นายเฉลิมศักด์ิ ไชยนันทน์ ครู โรงเรียนฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ/หน่วยงำน
143 นายด ารงศักด์ิ อมรสุรศิริ ครู โรงเรียนฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
144 นายธวัชชัย ทิพย์รงค์ ครู โรงเรียนฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
145 ว่าท่ีร้อยตรีกิติศักด์ิ ประชุมพล ครู โรงเรียนฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
146 นายสมบูรณ์ เครือสนิท ครู โรงเรียนฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
147 นางสาวเพ็ญจันทร์ นิลกัณฑ์ ครู โรงเรียนฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
148 นายศุภฤทธ์ิ เกตุสกุล ครู โรงเรียนฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
149 นางสาวอนงค์นาถ แดงขาว ครู โรงเรียนฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
150 นางสาวศิรินันท์ มานุ้ย ครู โรงเรียนฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
151 นายอดิศร รัชนิพนธ์ ครู โรงเรียนฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
152 นางสาวภัทรจินันท์ จันทมัด ครู โรงเรียนฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
153 นางสาวสุพิชญา อังคะมาตย์ ครู โรงเรียนฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
154 ว่าท่ีร้อยตรีวิโรจน์ ณ พัทลุง ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา
155 นายธีรนัย สนิยา ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา
156 นางสาวเปียทิพย์ บุญแพง ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา
157 นางสาวรัตนาภรณ์ เช่ืองยาง ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา
158 นางสาวจินตนา โคกเขา ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา
159 นางสาวเฉลิมฉัตร ชูเชิด ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา
160 นางสาวสุมาลี ประจ าน้อย ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา
161 นางณัฎฐธิดา อุมาจิ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนเมืองถลาง
162 นางสาวนิศารัตน์ ถนอมนา รองผู้อ านวยการ โรงเรียนเมืองถลาง
163 นางอุบลมณี ต่ังเล่ง ครู โรงเรียนเมืองถลาง
164 นางปิยาภรณ์ เก้ือเพชร ครู โรงเรียนเมืองถลาง
165 นางสัจจา พิทักษ์คชวงศ์ ครู โรงเรียนเมืองถลาง
166 นางภัควลัญชญ์ ศรีนาค ครู โรงเรียนเมืองถลาง
167 นางปรียา ศักด์ิมาส ครู โรงเรียนเมืองถลาง
168 นางสาวอุษารัตน์ อามุตตาภรณ์ ครู โรงเรียนเมืองถลาง
169 นางสาวปภรรษ ภิรมย์ญา ครู โรงเรียนเมืองถลาง
170 นายนิโรจน์ เนาวบุตร ครู โรงเรียนเมืองถลาง
171 นายเอกลักษณ์ ต่อวงศ์ ครู โรงเรียนเมืองถลาง
172 นางสาวดวงอนงค์ เป๋าเงิน ครู โรงเรียนเมืองถลาง
173 นางอัฏนา เดชพิชัย ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้องอนุสรณ์"
174 นางสาวปิยะนุช ช่วยชนะ ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้องอนุสรณ์"
175 นายสิทธิชัย แก้วศรีทอง ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้องอนุสรณ์"
176 นางสาวประภาพรรณ เพ็ชรประสมกูล ผู้อ านวยการ โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
177 นายฟัยซอล วิเศษศาสน์ ครู โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ/หน่วยงำน
178 นางสาวอรวรรณ อ่ึงรัตนากร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดภูเก็ต
179 นางสาวดารุณี วรจักร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดภูเก็ต
180 นางสาวปราณี หาญพรหมมา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดภูเก็ต
181 นางสาวกิติมา จริยะเลอพงษ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
182 นางสาวสุทธ์สินี สุทธินิพนธ์นาม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
183 นางสาวพิมพร คงแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
184 นางสาวชลธิชา ต้ันสกุล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
185 นางสาวคอลีเย๊าะ บือราเฮง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
186 นายสุวัฒน์ ศิลปะ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
187 นายกมลชัย วุฒิกระพันธ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
188 นางสาวดุษฎี เย็นใจ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
189 นางสาวสุกัญญา เหมือนเพ็ชร์ ครู โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
190 นางสาวไพรลดา หม่ืนเทพ ครู โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
191 นางสาวสุพรรณี โกศิยะกุล ครู โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
192 นายคณวร สัญญะ ครู โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
193 นายกิตติศักด์ิ น้อยทรง ครู โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
194 นายธีรยุทธ หมู่เก็ม ครู โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล

ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ/หน่วยงำน
195 นางสุรนันท์ สุขใส ครู กศน.อ าเภอกะทู้
196 นางสาวพนิตพร ผลทวี ครู กศน.อ าเภอถลาง
197 นางสาวศวิตา ทองสง ครู กศน.อ าเภอถลาง
198 นางสาวจันธิราย์ พิบาลฆ่าสัตว์ ครู กศน.อ าเภอเมืองภูเก็ต
199 นางสาวปิยวรรณ์ ชุมแคล้ว ครู กศน.อ าเภอเมืองภูเก็ต

ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ/หน่วยงำน
200 นางสาวอัฉราภรณ์  ภูมิภูถาวร ครู โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา
201 นางสุพรรษา  นวะกะ ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา
202 นางบุปผา แสงศรี ผู้อ านวยการ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
203 นางสาวนุชรีย์ ชูยอด ครู โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
204 นางสาวจัสมิน ขม้ินแก้ว ครู โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
205 นางสาววรังรัตน์ ปราบราย ครู โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
206 นางสาวพณิดา คล้ายดวง ครู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา

สังกัดส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดภูเก็ต

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สถำนศึกษำในระบบ)

สังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ (เฉพำะสถำนศึกษำในจังหวัดภูเก็ต)



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ/หน่วยงำน
207 นางสาวอินทิรา พ่ึงแย้ม ครู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
208 นางสาวอรรวี ไพถาวร ครู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
209 นางสาวเพชรดา บุญสิทธ์ิ ครู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
210 นางศิริพัฒน์ ณ นคร ครู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
211 นางสาวรดาริน คงแสง ครู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
212 นางวิไลลักษณ์ บัวแก้ว ครู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
213 นางสาวจรัญญา พรหมทอง ครู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
214 นางสาวอลิษา โอมณี ครู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
215 นางสาวทรรษรีย์ แซ่เซ่ีย ครู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
216 นางสาวปานฉัตร ชนะศักด์ิ ครู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
217 นางสาวพัชราภรณ์ รามเอียด ครู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
218 นางสาวกัตติมา อัตตะ ครู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
219 นางสาวณัฐการย์ อธิรัตนมงคล ครู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
220 นางสาวสิรีพัชร วิเศษรัตน์ ครู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
221 นางสาวจริดา เจริญวงศ์ ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
222 นางศุภมาศ ปราชญ์เปร่ือง ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
223 นางมัลทพร บรรเทา ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
224 นางสาวธัญชนก เพชรน้อย ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
225 นางสาวจุฬาลักษณ์ จักราชัย ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
226 นายนฤเบศภ์ ขวัญเพชร ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
227 นางสาวณัฐณิชา ตันรัตนพิทักษ์ ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
228 นางสาวธันย์ชนก กาละสังข์ ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
229 นายชินรัฐ รัตนธร ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
230 นายสกนธ์พงศ์ พรหมทองนุ้ย ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
231 นางสาวศิวพร อินแพง ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
232 นางสาวฐานิดา แก้วมณี ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
233 นางสาวลัดดาวรรณ ก้านเพชร ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
234 นางสาววิภารัตน์ แซ่แต้ ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
235 นางสาวดารารัตน์ เพ่งพินิจ ผู้อ านวยการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
236 นางสาวสวย โพธ์ิบอน ครู โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
237 นางสาวปรีชช์ฎาธิป อัคสินธวังกูร ครู โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
238 นางเมตตา บ าเพ็ญ ครู โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
239 นางสาวฐิรนันท์ แก้วซัง ครู โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
240 นางบุปผา อยู่เวชวัฒนา ครู โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
241 นางสาวหทัยกาญจน์ เจริญ ครู โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
242 นางธันยมัย ประไพ ครู โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
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243 นางสาวประทุม บุญรีบส่ง ครู โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
244 นางอัญญาสิณีย์ พรรษา ครู โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
245 นางสาวไพจิตร ขาวดี ครู โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
246 นางสาวกันยาลักษณ์ ง่วนอ่อน ครู โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
247 นางสาวอมรรัตน์ คงเมือง ครู โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
248 นางจินดารัตน์ สีคง ครู โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
249 นางทิพย์สุคนธ์ แก้วคล้าย ครู โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
250 นางสาวดวงแข รัตโนภาส ผู้อ านวยการ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
251 นางสาวเขมฤทัย ล่ าประไพ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
252 นางสิรินภา นวลจันทร์ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
253 นายอาริส มูซอ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
254 นายอาคเณ ชูศรี ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
255 นางสาวศิริขวัญ แซ่ต่อง ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
256 นางสาวพรไพรินทร์ สุขอนันต์ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
257 นางสาวพรรณธิภา พิพัฒธารากุล ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
258 นายนิรัตน์ มัสยามิน ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
259 นางสาวซารูนี ตาเล๊ะ ครู โรงเรียนตาริกพิทยพัฒน์
260 นางสาวนิไอนิง บินนิปอ ครู โรงเรียนตาริกพิทยพัฒน์
261 นายกิฟลี อามิง ครู โรงเรียนถลางวิทยา
262 นางสาวสมฤดี ใยฝ้าย ครู โรงเรียนถลางวิทยา
263 น.ส.ธญาดา ปิฎกลัญจกร ครู โรงเรียนนานาชาติ เบอร์ดา คล๊อด ภูเก็ต
264 นางสนทณา บาชี ผู้อ านวยการ โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท
265 นางสาวณัฐภัสสร อชิระณัฐปกรณ์ ครู โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท
266 นางสาวหทัยกาญจน์ ก่อก้ิมเส้ง ครู โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท
267 นางสาวอุสนี ลามะทา ครู โรงเรียนบ ารุงผกา ภูเก็ต
268 นางสาวผาณิตา ปานพืช ครู โรงเรียนบ ารุงผกา ภูเก็ต
269 นายสุนันท์ มะลิชู ผู้อ านวยการ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
270 นางสุนันทา สง่ากอง ครู โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
271 นางนิจเรศ จองบุตรดี ครู โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
272 นางสุรีย์รัตน์ ชนะภักดี ครู โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
273 นางสาวจิตรา นิลวงศ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
274 นางสาวภีรนีย์ กุลธัมม์ดีแล้ว ครู โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
275 นางสาวจันทิรา งามล้น ครู โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
276 นางสาวกรกนก ล้ีเพ่ง ครู โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
277 นายศักรินทร์ จารุสารสุทธิกุล ครู โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
278 นางสาวสุทธิดา ธนเศรษฐทวี ครู โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
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279 MRS. WEIJIA  MA ครู โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
280 นางสมใจ โภคบุตร ครู โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
281 นางสาวนิษฐ์ณิษา เจียรกุลโชค ครู โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
282 นางสาวฐิตินาถ ศรีรักษา ครู โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
283 นางสาวเบญจรัตน์ สวัสดิโรจน์ ครู โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
284 นายกิตติศักด์ิ ชิตชลธาร ครู โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
285 นางสาวอภิรดี บรรจงสุทธ์ิ ครู โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
286 นางสาวสิฬิณัฎฐา ชวนก าเนิดการ ครู โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
287 นางสาววรพรรณ เอียดแก้ว ครู โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
288 นายยุโสบ หย่ังทะเล ผู้อ านวยการ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
289 นายอุดม วงษ์นา รองผู้อ านวยการ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
290 นางสาวเพชรลดา พุ่มศิริ ครู โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
291 นางสาวสุจิตรา ปาทาน ครู โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
292 นางมัลลิกา ปิยะกอบ ครู โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
293 นางสาวรสมณี สะแลแม ครู โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
294 นายธีระยุทธ์ิ ชายเล้ียง ครู โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
295 นายดลหมาด เก้ือชาติ ครู โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
296 นางสาวอัจจิมา มะสุนี ครู โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
297 นางนาอีมะห์ ลังกาวีเขต ครู โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
298 นางนันทิยา ยาดี ครู โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
299 นางสาวยุวดี หยีสัน ครู โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
300 นายประสิทธ์ิ สุมานะตระกูล ครู โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
301 นางประภาพร ทรายทอง ครู โรงเรียนวิทยาสาธิต
302 นางสาวจ าเนียน จอดสันเทียะ ครู โรงเรียนวิทยาสาธิต
303 นางพัชรีพร ทรงคุณ ครู โรงเรียนวิทยาสาธิต
304 นางนันธี ทัศนสุนทร ครู โรงเรียนวิทยาสาธิต
305 นางณัตฐาพร บ าเพ็ญ ครู โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา
306 นางสาวรุ่งทิวา ละม้าย ครู โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา
307 นางสาวสารภี  พัฒฉิม ครู  โรงเรียนอนุบาลบุษบง
308 MR. IAN LESTHER ROSARIO ครู โรงเรียนนานาชาติโอ๊ค มีโดว์
309 MS. SAMIRAH DIMAPORO ครู โรงเรียนนานาชาติโอ๊ค มีโดว์
310 MS. MARY RISSA CABATINGAN ครู โรงเรียนนานาชาติโอ๊ค มีโดว์
311 นางสาวลัลน์ณภัทร วุ่นคง ครู โรงเรียนนานาชาติโอ๊ค มีโดว์
312 นายชิงชัย  ไพนุชิต ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
313 นายกฤษฎิกรญ์วัฒนะ หัวเขา ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
314 นางสาวขนิษฐา ศรีเมือง ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
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315 นางเกศรินทร์ แดงชนะ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
316 นางสรัลดา เตชะญานนท์ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
317 นางสาวอารยา บุญสนอง ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
318 นางสาวภัทรา นาเวียง ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
319 นางอรัญยา นิลพัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต
320 นางปานจันทร์ ประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต
321 นายไทวิวัฒน์ ปัจอังคาร ครู โรงเรียนเทพอ านวยวิทยา
322 นางสุภาภรณ์ สืบศักด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ
323 นางสาวธนพร ใจขยัน ครู โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ

ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ/หน่วยงำน
324 นางสาวแวรูฮานี ยือลาแป ครู โรงเรียนภาษาเดอะซีนิธ
325 นางสาวญภาณิฏ ปัญญาผาติ ครู โรงเรียนเสริมทักษะเดอะ คิดส์ คลับ ภูเก็ต
326 นางสาวแวรุสน๊ะ ยือลาแป ครู โรงเรียนภาษาเดอะซีนิธ
327 นางสาวบัณฑิตา สิทธิศักด์ิ ครู โรงเรียนพัชรบริบาลภูเก็ต
328 นางสาวเอมมิกา เรืองรัตน์ ครู โรงเรียนพัชรบริบาลภูเก็ต
329 นางสาวแพรววรรณ์ กิจรุ่งวัฒนากร ครู โรงเรียนครูเจสอนภาษานานาชาติ
330 นางสาวเอ้ืองฟ้า สุขแป้น ครู โรงเรียนสอนขับรถยนต์ แอดวานซ์ภูเก็ต
331 นางสาวกมลทิพย์ รักตน ครู โรงเรียนสอนขับรถยนต์ แอดวานซ์ภูเก็ต
332 นางสาวณัฐปภาภรณ์ พุทธสุข ครู โรงเรียนสอนภาษาแอลเอ ภูเก็ต
333 นายสรรพาวุฒิ กันตังกุล ครู โรงเรียนมวยไทยคอนเทนเดอร์
334 นายชาคริต บิลังโหลด ครู โรงเรียนดนตรียามาฮ่านคร ภูเก็ต
335 นายฉัตรชัย จรูญรัตน์ ครู โรงเรียนมวยไทยคอนเทนเดอร์
336 นางสาวจันทิมา หอมหวล ครู โรงเรียนมวยไทยคอนเทนเดอร์
337 นางสาวชัญริฎา สู้ไชยชนะ ครูและผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนกวดวิชาครูฟ้า
338 นางสาวอภิษฎา อภิโชติบวร ครู โรงรียนกวดวิชาเพาเวอร์เบรนส์
339 นายยอดยุทธ อภิโชติบวร ครู โรงเรียนกวดวิชาเพาเวอร์เบรนส์
340 นายศุภโชค เพชรรัตน์ ครู โรงเรียนพัฒนาภาษา-ป่าตอง
341 นายณรงค์  พลายมนต์ ครู โรงเรียนอิสลามพัฒนา
342 นายยว่ีจง หล่ี ครู โรงเรียนภูเก็ตวูซู
343 นางสาวกฤษิกานต์ ถาปะนา ครู โรงเรียนพัฒนาภาษา-ป่าตอง

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สถำนศึกษำนอกระบบ)



สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต
ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ/หน่วยงำน

344 นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต

345 นางสาวสมเพียร เทียนทอง ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
346 นางสาววลัยลักษณ์ ไกรสาตร์ นักวิเคราะห์นโยบาย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

และแผนช านาญการ
พิเศษ

347 นางสรุชา หุตะจูฑะ นักวิชาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ช านาญการพิเศษ

348 นางสาววัลลภา ถิรวิริยาภรณ์ นักวิชาการเงินและ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
บัญชีช านาญการ

349 นางจรรยาภรณ์ อาชีวะสุข เจ้าพนักงานธุรการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ช านาญงาน


