
 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 
เรื่อง ผลการคัดเลือกนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย และการเรียนการสอน                                    

ภาษาไทยระดับประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี ๒๑ 
_______________________________________ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ              
การอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวยและการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับศตวรรษ  
ที่ ๒๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในการจัด     
การเรียนรู้พัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย และการเรียนการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา   
ปีที่ 1-3  ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และได้ด าเนินการคัดเลือกนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการอ่านออก
เขียนได้ ลายมือสวย และการเรียนการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ นั้น 

  บัดนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จึงประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรม
การพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย และการเรียนการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา                   
ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑  ดังนี้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา 
ชื่อ-สกุล 

เจ้าของผลงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ของผลงาน 
หมายเหต ุ

๑. บ้านบางเป้า ว่าที่ร.ต.หญิงพรทิพย์  สุวรรณรัตน์ ยอดเยี่ยม  
๒. บ้านเกาะเคี่ยม นางยุวรัตน์  อรรถฉายะกุล ดีเลิศ  
๓. บ้านป่าเตียว นางวนิดา  สุโขวัฒนกิจ ยอดเยี่ยม  
๔. วัดสีหราษฎร์ศรัทธา นางจิตรา  พลเดช  ดีเลิศ  
๕. วัดวารีวง นางสาวปิยากร  ชูกระชั้น ยอดเยี่ยม  
๖. บ้านแหลม นางสาวชัญญานุช  หวังโสะ ดีเลิศ  
๗. บ้านปาเต นางสาวสุณัญญา  สังขศรี ยอดเยี่ยม  
๘. บ้านโคกยาง นางสารภี  สงนวน ยอดเยี่ยม  
๙. บ้านไร่ใหญ ่ นางสุนธ์ทรี  นวลใย ดี  
๑๐. วัดควนธานี นางสาวมยุรฉัตร  เพ็ชรสนั่น ยอดเยี่ยม  
๑๑. บ้านหนองเสม็ด นางสาวลัญชนา  จ าปา ยอดเยี่ยม  
๑๒. บ้านคลองล ุ นางสาวขัตติยา  ฮ่องช่วน ยอดเยี่ยม  
๑๓. บ้านย่านซื่อ นางสาวอัญชลีภรณ์  ตันสุย ยอดเยี่ยม  

             /๑๔.บ้านท่าส้ม... 

 



 
 

- 2 - 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา 
ชื่อ-สกุล 

เจ้าของผลงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ของผลงาน 
หมายเหต ุ

๑๔. บ้านท่าส้ม นางบุญร่วม  เหล่าตระกูลงาม ดีเลิศ  
๑๕. บ้านบางสัก นางสาวประทุม  ศรีวะโร ยอดเยี่ยม  
๑๖. บ้านทุ่งอิฐ นางณัฐนันท์  ดาบทอง ยอดเยี่ยม  
๑๗. บ้านบางสัก นางสุวิมล  กลายเจริญ ยอดเยี่ยม  
๑๘. บ้านนาเกลือ นางสาวสุรัสวรินทร ์ อินเรือง ยอดเยี่ยม  
๑๙. บ้านท่าโต๊ะเมฆ นางสาวนภัส เตียวย่อง   ดีเลิศ  
๒๐. บ้านพระม่วง นางสุพินญา  อับดุลกะเดช ยอดเยี่ยม  
๒๑. บ้านเกาะมุกด ์ นางธัญญาณี  สังข์ทอง ดีเลิศ  
๒๒. บ้านโตน นางสาวสกุลญา  เขียวสด ยอดเยี่ยม  
๒๓. บ้านพรุเตย นายจ าลอง หนูวงค์ ยอดเยี่ยม  
๒๔. บ้านสายควน นางสาวลินดา  เหล็กเกิดผล ยอดเยี่ยม  
๒๕. กมลศรี นางวรรณี  วงค์พินิจ ดีเลิศ  
๒๖. วัดเจริญร่มเมือง นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ ยอดเยี่ยม  
๒๗. บ้านแหลมมะขาม นางสาวสูไรดา ดอเลาะ ยอดเยี่ยม  
๒๘. กมลศรี นางฉวีวรรณ  วงค์พินิจ ยอดเยี่ยม  
๒๙. บ้านแหลมไทร นางสาวนันทวัน  หยีสัน ยอดเยี่ยม  
๓๐. บ้านทุ่งขี้เหล็ก นางภัทธิรา  ทองบัว ยอดเยี่ยม  
๓๑. บ้านเขาไม้แก้ว นางสาวอุไรวรรณ  หลงเศษ ยอดเยี่ยม  
๓๒. บ้านฉางหลาง นางสาวขวัญฤทัย  เกื้อคง ยอดเยี่ยม  
๓๓. บ้านดุหุน นางสาวกรรณิกา  หย้งแก้ว ดีเลิศ  
๓๔. บ้านบางค้างคาว นางสาวศิรินทร์ภัทธิ์  เกลี้ยงช่วย ยอดเยี่ยม  
๓๕. บ้านฉางหลาง นางสาวรัตนาภรณ์  ชูพูล ยอดเยี่ยม  
๓๖. บ้านหัวหิน นางสุมาพร  รักขพันธ์ ยอดเยี่ยม  
๓๗. บ้านบ่อหิน นางสาวกันตพร  ยอดรักษ์ ยอดเยี่ยม  
๓๘. บ้านไสต้นวา นางค านึง  หนูเกื้อ ยอดเยี่ยม  
๓๙. บ้านห้วยต่อ นางสมถวิล  นาพอ ยอดเยี่ยม  
๔๐. บ้านผมเด็น นางสาวพสชนัน  ไชยคช ยอดเยี่ยม  
๔๑. วัดไม้ฝาด นางสาวสิตีฟาตีม๊ะ  ยากะจิ ดี  
๔๒. บ้านห้วยไทร นางสาวรัชนีกรณ ์ คงหมุน ยอดเยี่ยม  

   /๔3.บ้านนาเมืองเพชร... 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา 
ชื่อ-สกุล 

เจ้าของผลงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ของผลงาน 
หมายเหต ุ

๔๓. บ้านนาเมืองเพชร นางชุติมา  เชี่ยเท่า ยอดเยี่ยม  
๔๔. บ้านหนองปรือ นางสาวจิดาภา  ทองสุก ยอดเยี่ยม  
๔๕. ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) นางสาวอมรรัตน์  ทองแจ้ง ยอดเยี่ยม  
๔๖. ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) นางสาวจุรีรัตน์  ล่องลอย ยอดเยี่ยม  
๔๗. วัดศรีรัตนาราม นางทวีพร  เจียรบุตร์ ยอดเยี่ยม  
๔๘. วัดกาญจนบริรักษ ์ นางขนิษฐา  ชูกลิ่น ยอดเยี่ยม  
๔๙. ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) นางบุณฑริก  ปานยัง ยอดเยี่ยม  
๕๐. บ้านหนองสองพ่ีน้อง นางสาวสุธาทิพย์  ชัยแก้ว ยอดเยี่ยม  
๕๑. วัดคีรีวิหาร นางสาวพรณพิชญ์สินี  ไชยภักดี ดีเลิศ  
๕๒. บ้านทุ่งยางงาม นางสาวศรัญญา  สูบผอม ยอดเยี่ยม  
๕๓. บ้านซา นางสาวแจ่มจรัส  คงพล ยอดเยี่ยม  
๕๔. วัดห้วยนาง (วันครู 2501) นางสุภาพร  ยอแสง ยอดเยี่ยม  
๕๕. บ้านวังหลาม นางปริชาติ  ภิรมย์  ยอดเยี่ยม  
๕๖. วัดบางดี นางสาวฉวีวรรณ  สงสังข์ ยอดเยี่ยม  
๕๗. บ้านควนเลียบ นางสาวเมธาวี  สิทธิเม่ง ยอดเยี่ยม  
๕๘. บ้านหนองราโพ นางลัคณาภรณ์  ศักดิ์ชัยนันท์ ดี  
๕๙. บ้านวังล า นางสาวสมจิตร์  ทับทอง ยอดเยี่ยม  
๖๐. บ้านเหนือคลอง นางสาวชนนิกานต์  ภานุมาศจรัสวงศ์ ดีเลิศ  
๖๑. บ้านวังล า นางสาวเจนจิรา  ชูตระกูลธรรม ยอดเยี่ยม  
๖๒. วัดนาวง นางพิไลพร  กิตติคุณ ดีเลิศ  
๖๓. บ้านทุ่งศาลา นางสาวชุติมาตย์  สนิทปู่ ยอดเยี่ยม  
๖๔. บ้านหนองหมอ นางสาวอุมาริน   คีรีรักษ์ ยอดเยี่ยม  
๖๕. วัดไตรสามัคค ี นางสาวชลิตา  ชุมภูทอง ยอดเยี่ยม  
๖๖. บ้านท่ามะปราง นางสาวณัฏฐา  คีรีรักษ์ ยอดเยี่ยม  
๖๗. บ้านควนพญา    นางสาวศุภลักษณ์  มณีสิงห์ ดี  
๖๘. ไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) นางสาวเปรมพันธ์  ชูสิทธิ์ ดีเลิศ  
๖๙. บ้านห้วยน้ าเย็น นางสาวณัฐญาดา  แขวงเส็น ยอดเยี่ยม  
๗๐. ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) นางหทัยทิพย์  สันตะวา ดีเลิศ  
๗๑. วัดเขาวิเศษ นางสิริลักษณ์  ขวัญเมือง ดีเลิศ  

       /๗2.บา้นหน้าเขา... 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา 
ชื่อ-สกุล 

เจ้าของผลงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ของผลงาน 
หมายเหต ุ

๗๒. บ้านหน้าเขา นางนิรมล  เดือนเพ็ญ ยอดเยี่ยม  
๗๓. บ้านเขาโอน นางสาวกนกวรรณ  เดชรักษา ยอดเยี่ยม  
๗๔. บ้านคลองโตน นางจุรีย์  ช่วยชาต ิ ดีเลิศ  
๗๕. บ้านหลังเขา นางจริยา  เกปัน ดีเลิศ  
๗๖. บ้านหลังเขา นางสาววนิดา  แสงแก้ว ดีเลิศ  
๗๗. บ้านบางพระ นางสาวกัณฐาภรณ์  ไกรสุทธิ์ ยอดเยี่ยม  
๗๘. บ้านช่องหาร ว่าที่ร.ต.หญิงยลลดา  ทองนวล ดี  
๗๙. บ้านต้นปรง นางนฤมล  ทองรักจันทร์ ยอดเยี่ยม  
๘๐. บ้านจิจิก นางสาวสมันตินี  เงินสมทอง ยอดเยี่ยม  
๘๑. บ้านต้นปรง นางปราณี  ค าแหง ดีเลิศ  
๘๒. บ้านต้นไทร นางสาวหทัยชนก  นิคมข า ยอดเยี่ยม  
๘๓. บ้านบางคราม นางสาวดาราวดี  ชูแก้ว ยอดเยี่ยม  
๘๔. บ้านหนองศรจีันทร์ นางสาวพิลาวัณย์  ลีแสวงสุข ยอดเยี่ยม  
๘๕. วัดถ้ าพระพุทธ นางจันทิรา  ฤทธิ์ชู ยอดเยี่ยม  
๘๖. บ้านหนองบัว นางศิริมา  ด าสุข ยอดเยี่ยม  
๘๗. บ้านคลองมวน นางสาวบุษบา  เภอสม ดีเลิศ  
๘๘. บ้านหนองบัวน้อย นางสาวศศิธร  เดชเครือ   ยอดเยี่ยม  
๘๙. บ้านล าช้าง นางสาวสุกานดา  เภอรักษ์ ยอดเยี่ยม  
๙๐. บ้านคลองมวน นางสาววิณารัตน์  สุวรรณมงคล ยอดเยี่ยม  
๙๑. บ้านทุ่งสมอ นางสาวภารดี  แก้วประชุม ดี  
๙๒. บ้านหนองมวง นางสาวศุภิสรา  ขุนอินทร์ ดีเลิศ  
๙๓. บ้านควนหนองกก นายปกรธรรม  ไล่คง ยอดเยี่ยม  
๙๔. วัดโคกเลียบ นางเพ็ญธิกานต์  ปราบปัญจะ ดีเลิศ  
๙๕. บ้านโพธิ์น้อย นางปรีญา  สุขสังวาลย์ ยอดเยี่ยม  
๙๖. วัดควนเมา นางปรียานุช  พรมขวัญ ยอดเยี่ยม  
๙๗. บ้านแหลมไทร ว่าที่ร.ต.หญิง ฉลาดลักษณ์  สมจริง ยอดเยี่ยม  
๙๘. บ้านเกาะเคี่ยม นางวัลลภา  ดาหลาย ยอดเยี่ยม  

 
 

    /ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒... 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา 
ชื่อ-สกุล 

ครูเจา้ของผลงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ของผลงาน 
หมายเหต ุ

๑. วัดควนเมา นางสาวจันจิรา  หม่าหลี ยอดเยี่ยม  
๒. บ้านหนองมวง นางศิขริน  สมจริง ยอดเยี่ยม  
๓. วัดเขาพระ นางสุดาวัลย์  จอมเมือง ยอดเยี่ยม  
๔. วัดโคกเลียบ นางพัชรา  เกลี้ยงเกิด ดีเลิศ  
๕. บ้านโพธิ์น้อย นายอุทัย  น้ าแก้ว ยอดเยี่ยม  
๖. บ้านล าช้าง นางสาวฐิติวรรณ  จันละบุตร ยอดเยี่ยม  
๗. บ้านทุ่งสมอ นางเพ็ญโสภา  จุ้ยเริก ยอดเยี่ยม  
๘. บ้านคลองมวน นางสาวภิญญดา  ภักด ี ยอดเยี่ยม  
๙. บ้านคลองมวน นางราชิดา  กุลบาล ยอดเยี่ยม  
๑๐. บ้านบางคราม นางมยุรี  เลี่ยมแก้ว ยอดเยี่ยม  
๑๑. บ้านในปง นางสาวอัจฉราพรรณ  เพียรดี ดีเลิศ  
๑๒. บ้านในปง นางจารุพันธ์    คงหนู ดี  
๑๓. บ้านต้นไทร นางสาวหทัยชนก  นิคมข า  ยอดเยี่ยม  
๑๔. บ้านหนองบัว นางสาวจิราวรรณ  ทองส่งโสม ยอดเยี่ยม  
๑๕. บ้านหนองศรีจันทร์ นางสาวปิยานุช  แต่สกุล ยอดเยี่ยม  
๑๖. วัดถ้ าพระพุทธ นางจิราภรณ์  ตรีรัตน์ ยอดเยี่ยม  
๑๗. บ้านจิจิก นางสาวมันตินี  เงินสมทอง ดี  
๑๘. บ้านเขาโอน นางสาวกนกวรรณ  เดชรักษา ดี  
๑๙. วัดน้ าฉ่า นางสาวอริสรา  ไกรเทพ  ยอดเยี่ยม  
๒๐. บ้านหลังเขา นางสาวณัฐชยา  ชิดเชื้อ ยอดเยี่ยม  
๒๑. บ้านต้นปรง นางธัญญา  นุ่นประดิษฐ์ ยอดเยี่ยม  
๒๒. บ้านต้นปรง นางสาวสุกัญญา  รามแก้ว ยอดเยี่ยม  
๒๓. บ้านบางพระ นางสาวกัณฐาภรณ์  ไกรสุทธิ์ ยอดเยี่ยม  
๒๔. บ้านคลองโตน นางสาวจีรนันท์   สิทธิชัย ยอดเยี่ยม  
๒๕. บ้านไชยภักดี นางจินดา ช่วยชาตรี ดี  
๒๖. บ้านไชยภักดี นางพิมพ์ฤดี   ชัยทอง  ยอดเยี่ยม  
๒๗. วัดปากแจ่ม นางสาวสิริพร  ทองในแก้ว ดี  
๒๘. บ้านคลองคุ้ย นางชนิษฐา  แท่นมาก ยอดเยี่ยม  
๒๙. บ้านคลองคุ้ย นางดุษฎี  สงสังข์ ยอดเยี่ยม  
๓๐. บ้านไสบ่อ นางสุภารัตน์  แก้วเพ็ง ดี  
๓๑. บ้านหนองหมอ นางสาวอุมาริน  คีรีรักษ์ ดีเยี่ยม  
๓๒. บ้านเหนือคลอง นางสาววรรณา  หมุนนุ้ย ดีเลิศ  

/33.วัดนาวง... 
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๓๓. วัดนาวง นางสาวมุฑิตา  มีชู ยอดเยี่ยม  
๓๔. ไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) นางสาวเปรมพันธ์   ชูสิทธิ์  ดี  
๓๕. บ้านควนพญา นางสาวสุชาดา  เดชภักดี ยอดเยี่ยม  
๓๖. บ้านทุ่งศาลา นางสาวชุติมาตย์   สนิทปู่ ดี  
๓๗. บ้านวังล า นางสาววรัญญา   วาร ี ดีเลิศ  
๓๘. บ้านซา นางศุภัชญา  วินสน ดีเลิศ  
๓๙. บ้านวังหลาม นางนิภารัตน์  สังข์สุวรรณ ดี  
๔๐. วัดห้วยนาง(วันครู2501) นางศิริลาวัลย์  แก้วระยับ ดี  
๔๑. วัดบางดี นางสาวฉวีวรรณ  สงสังข์ ยอดเยี่ยม  
๔๒. บ้านทุ่งต่อ นางลัดดาวัลย์  บุญทองขาว ดี  
๔๓. บ้านหนองปรือ นางอิศรา  บัวเพชร ยอดเยี่ยม  
๔๔. บ้านไสมะม่วง นางสาวดวงใจ  วิชัยดิษฐ ยอดเยี่ยม  
๔๕. บ้านห้วยน้ าเย็น นางสาวคนึงนิจ  สังข์สุวรรณ ยอดเยี่ยม  
๔๖. บ้านหนองราโพ นายธนาวุฒิ  ละอองทอง   ดี  
๔๗. บ้านบ่อหิน นางสาวกันตพร  ยอดรักษ์ ยอดเยี่ยม  
๔๘. บ้านพรุจูด นางสาวพรรษชล  หนูวงศ ์ พอใช้  
๔๙. บ้านห้วยต่อ นางสาวลาภเพ็ญ  ทองหอม ดี  
๕๐. บ้านฉางหลาง นางสาวขวัญฤทัย  เกื้อคง ยอดเยี่ยม  
๕๑. บ้านนาเมืองเพชร นางชุติมา  เชี่ยเท่า ยอดเยี่ยม  
๕๒. หาดปากเมง นางประกายรัตน์  ตั้งเคี้ยน ยอดเยี่ยม  
๕๓. บ้านทุ่งขี้เหล็ก นางสาวกันตา  ฉิมเรือง ยอดเยี่ยม  
๕๔. บ้านบางค้างคาว นางสาววาธิญา  ลักษณะวงค์ ดีเลิศ  
๕๕. บ้านเขาไม้แก้ว นางสาวนัจลา  หลีมันสา ดีเลิศ  
๕๖. บ้านไสต้นวา นางสาวอัญชนก  วิศิลป ์ ยอดเยี่ยม  
๕๗. บ้านดุหุน นางสาวกรรณิกา  หย้งแก้ว ดี  
๕๘. บ้านโตน นางสาวมารี   จิตบรรจง ดี  
๕๙. บ้านสายควน นางสาววราภรณ์  สันหละ ยอดเยี่ยม  
๖๐. บ้านท่าโต๊ะเมฆ นางสาวนุษจรีย์  ลาดี ดี  
๖๑. บ้านพระม่วง นางสาวสุวิมล  ส าลี ยอดเยี่ยม  
๖๒. บ้านมดตะนอย นางอนุสรา  พุ่มเกื้อ ดีเลิศ  
๖๓. บ้านหาดยาว นางอภิรดี หวังโสะ ยอดเยี่ยม  
๖๔. บ้านบางสัก นางสาวศิริวรรณ  ศรีพุทธคุณ ยอดเยี่ยม  
๖๕. บ้านบางสัก นางสาววิไลลักษณ์  เกาะสมัน ยอดเยี่ยม  
๖๖. บ้านเกาะมุกด์ นางสาวอัจจิมา  อ่อนจิตต ์ ดีเลิศ  

       /67.บา้นนาเกลือ... 
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๖๗. บ้านนาเกลือ นางอนิษา  คีรีรัตน์ ยอดเยี่ยม  
๖๘. บ้านโคกยาง นางอัจฉรา  สังข์พราหมณ์ ดี  
๖๙. บ้านทุ่งอิฐ นางณัฐนันท์  ดาบทอง ดีเลิศ  
๗๐. บ้านบางเตา นางนภารัตน์  พิมพ์เดช ยอดเยี่ยม  
๗๑. บ้านย่านซื่อ นางสาวกัลยา  จันทสุริยา ยอดเยี่ยม  
๗๒. บ้านคลองล ุ นางนาตยา  รักเกต ดีเลิศ  
๗๓. บ้านตะเคียนหลบฟ้า นางสาวสุคนธ์ทิพย์   เพชรฤทธิ์  ยอดเยี่ยม  
๗๔. บ้านหนองเสม็ด นางสาวลัญชนา  จ าปา ดี  
๗๕. วัดควนธานี นางสาวมยุรฉัตร  เพ็ชรสนั่น ดีเลิศ  
๗๖. บ้านเกาะเคี่ยม นางสาวจิราณี  เรืองอินทร์ ยอดเยี่ยม  
๗๗. บ้านบางเป้า นางรวีวรรณ  ขุนทอง ยอดเยี่ยม  
๗๘. บ้านแหลม นางปรีดาพร  เกตุพจน์ ดี  
๗๙. วัดวารีวง นางนุชมาศ  ตู้ด า ดี  
๘๐. บ้านป่าเตียว นางสาวบุษบา  ยุ่งยั่ง ดีเลิศ  
๘๑. วัดสีหราษฎร์ศรัทธา นางสาวอัญอุมา  ศรีน้อย ดี  
๘๒. วัดคีรีวิหาร นางสาวอุไรวรรณ  บินหมูด ดี  
๘๓. วัดศรีรัตนาราม นางสาววรรณพร  อาจชอบการ ยอดเยี่ยม  
๘๔. บ้านเขากอบ นางสาวเอกฤทัย  พรหมณะ ดี  
๘๕. ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) นางสาวจิรนันท์  เชื้อแสน ยอดเยี่ยม  
๘๖. บ้านหนองสองพ่ีน้อง นางสาวสุจินดา  แซ่สุ้ง ยอดเยี่ยม  
๘๗. บ้านทุ่งยางงาม นางสาวกชกร  รอดการทุกข์ ยอดเยี่ยม  
๘๘. วัดไม้ฝาด นางสาวสิตีฟาตีม๊ะ  ยากะจิ ยอดเยี่ยม  
๘๙ บ้านผมเด็น นางสาวพสชนัน  ไชยคช ยอดเยี่ยม  
๙๐. บ้านหัวหิน นางสาววรุณี  ด ามีศรี ดี  
91. บ้านไร่ใหญ่ (กันตัง) นางสาวอรอุษา สังแดหวา ยอดเยี่ยม  
92. บ้านแหลมมะขาม นางสาวกัญญาพัชร ทองบัว ยอดเยี่ยม  
๙๓. บ้านท่าส้ม นางพนม สินธุ์ประจิม ดีเลิศ  
๙๔. ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) นางประคอง  เพชรล่อเหรียญ ดี  
๙๕. บ้านพรุเตย นางจามรี ลอเด็ง ดี  

 
 
 
 
 

            /ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ... 
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๑. บ้านไสต้นวา นางสาวเจนจิรา  จิตฉลาด ดีเลิศ  
๒. บ้านดุหุน นางสาวจิราวรรณ  คงยิ้ม ยอดเยี่ยม  
๓. บ้านบ่อหิน นางสาวสุนิสา  สุนทรเต็ม     ดีเลิศ  
๔. บ้านพรุจูด นางสาวพรรษชล หนูวงศ ์ ดี  
๕. บ้านหัวหิน นางสาวจิรนันท์  พระค าจันทึก ยอดเยี่ยม  
๖. บ้านฉางหลาง นางสาวบุษบา  โข้ยนึ่ง ยอดเยี่ยม  
๗. วัดไม้ฝาด นางสาวปิยธิดา  ไหมการ ยอดเยี่ยม  
๘. บ้านไร่ออก นางสาวมุกดา  สอนทอง ยอดเยี่ยม  
๙. บ้านห้วยไทร นางสาวเกศิรินทร์  สังแดหวา ดี  
๑๐. บ้านนาเมืองเพชร นางชุติมา  เซี่ยเท่า ดีเลิศ  
๑๑. บ้านผมเด็น นางสาวเพลินพิสุทธิ์  ศรีจันทร์  ดี  
๑๒. บ้านทุ่งยางงาม นางสาวพัชรภักดิ์  สรรพจักร ดี  
๑๓. วัดศรีรัตนาราม นางวรรณา  รักช่วย ดี  
๑๔. บ้านซา นางศุภัชญา  วินสน ยอดเยี่ยม  
๑๕. บ้านวังหลาม นางสาววิศนา  ธรรมเมธากุล ยอดเยี่ยม  
๑๖. วัดคีรีวิหาร นางสาวศันสนีย์ ดวงอรุณ ดี  
๑๗. บ้านหนองปรือ นางสาวจุฑาทิพย์  ขวัญสุข ยอดเยี่ยม  
๑๘. บ้านเขากอบ นางสาวเอกฤทัย พรหมณะ ดี  
๑๙. วัดกาญจนบริรักษ ์ นางสาวนัจญวา  จิตรเที่ยง ยอดเยี่ยม  
๒๐. วัดบางดี นางจินดา  กลัวผิด ยอดเยี่ยม  
๒๑. บ้านหนองสองพ่ีน้อง นางสาวภัชชนก  ชูช่วยสุวรรณ ยอดเยี่ยม  
๒๒. วัดห้วยนาง(วันครู2501) นางสาวธิดารัตน์  ระเบียบดี ยอดเยี่ยม  
๒๓. บ้านควนเลียบ นางสาวเมธาวี  สิทธิเม่ง ยอดเยี่ยม  
๒๔. บ้านหนองราโพ นางสาวจันทิมา  เสนทรัพย์ ยอดเยี่ยม  
๒๕. บ้านไสบ่อ นางสาวเกศวดี  ช่วยชะนะ ดี  
๒๖. บ้านหนองหมอ นางสาวกุลธรา  สกุลทิพย์แท้ ยอดเยี่ยม   
๒๗. วัดไตรสามัคค ี นางสาวนิรมล  มิ่งรัตนสิริกุล ยอดเยี่ยม  
๒๘. บ้านวังล า นางสาววรัญญา  วาร ี ดีเลิศ  
๒๙. บ้านเขาพรุเสม็ด นางสาวธนารักษ์  ล าล่อง ยอดเยี่ยม  
๓๐. บ้านทุ่งต่อ นางวรรณา  จันทรังษี ดี  
๓๑. วัดควนไทร นางกาญจนี  ไชยนนท์  ยอดเยี่ยม  
๓๒. บ้านน้ าพราย นางสาวสกาวเดือน  เตียวย่อง ดีเลิศ  
๓๓. บ้านคลองคุ้ย นางโชคดี  ชนะภัย ดี  

       /๓๔.บา้นล าแพะ... 
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๓๔. บ้านล าแพะ นางสาววัลย์ลิกา  บุญเรือง ยอดเยี่ยม  
๓๕. บ้านแหลมไทร นางสาวฐิตินันท์  อ่อนรู้ที่ ดี  
๓๖. บ้านแหลมมะขาม นางสาวศศินิภา ชุมคง ยอดเยี่ยม  
๓๗. บ้านทุ่งขี้เหล็ก นางอภิญา  ทองสง ดีเลิศ  
๓๘. บ้านบางค้างคาว นางสาวศิรินทร์ภัทธิ์  เกลี้ยงช่วย ยอดเยี่ยม  
๓๙. บ้านเขาไม้แก้ว นางอุบล  ยืนยง ดีเลิศ  
๔๐. หาดปากเมง นางประกายรัตน์  ตั้งเคี้ยน ยอดเยี่ยม  
๔๑. บ้านควนตัง นางสาวณัฐสิมา  พงษ์ประดิษฐ์ ยอดเยี่ยม  
๔๒. ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) นางศิริวรรณ  คีรินทร์ ดี  
๔๓. ไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) นางสาวเปรมพันธ์ ชูสิทธิ์ ดี  
๔๔. บ้านห้วยน้ าเย็น นางพิมพา  จันทร์ประกอบ ยอดเยี่ยม  
๔๕. บ้านควนพญา นางสาวสุชาดา เดชภักดี    ดี  
๔๖. บ้านล าภูรา นางสาวเสาวภา  ฉิมเนียม ยอดเยี่ยม  
๔๗. บ้านหน้าเขา นางสาววิสสุดา เพ็ชรแก้ว ดีเลิศ  
๔๘. บ้านหลังเขา นางสาววิภาพร สิงห์ขจรวรกุล ดีเลิศ  
๔๙. บ้านหลังเขา นางสาวปิยะนุช  บัวชุม ดีเลิศ  
๕๐. บ้านจิจิก นางสาวณิชกานต์ ปันตะ ยอดเยี่ยม  
๕๑. สวนป่าประชาอุปถัมภ์ นางอุไรวรรณ  ไชยสง ดี  
๕๒. บ้านบางพระ นางสาวกัณฐาภรณ์  ไกรสุทธิ์ ยอดเยี่ยม  
๕๓. บ้านช่องลม นางรัชนีวรรณ  นาศรี ดีเลิศ  
๕๔. บ้านช่องหาร นางอักษร  กล าพบุตร ดีเลิศ  
๕๕. บ้านต้นปรง นางสาววรรณษา  มุกดา ยอดเยี่ยม  
๕๖. บ้านไชยภักด ี นางสาวนฤมล  ขาวดี ยอดเยี่ยม  
๕๗. บ้านบางคราม นางสาวมนสิกานต์  สุทธหลวง ยอดเยี่ยม  
๕๘. บ้านในปง นางสาวมุกดา  ลั่นสิน ดี  
๕๙. บ้านหนองชุมแสง นางสาวกรองแก้ว  ทองมาก ดีเลิศ  
๖๐. บ้านต้นไทร นางสาวหทัยชนก  นิคมข า   ดีเลิศ  
๖๑. บ้านหนองมวง นางสารภี  สมจิตต์ ดี  
๖๒. วัดเขาพระ นางทิพรัตน์  ชาญชญานนท์ ยอดเยี่ยม  
๖๓. บ้านไร่ใหญ ่ นายฐาปกรณ์   สังข์สนิท ดีเลิศ  
๖๔. บ้านทุ่งสมอ นางเพ็ญโสภา  จุ้ยเริก ดีเลิศ  
๖๕. บ้านคลองมวน นางสุพัจนี  เพ็ชรมีศรี ยอดเยี่ยม  
๖๖. บ้านโพธิ์น้อย นางศิริวรรณ สาระโมฬี ดีเลิศ  
๖๗. บ้านหนองบัว นางสนทยา  หัทยานนท์  ยอดเยี่ยม  

    /๖๘.บ้านหนองศรีจันทร์... 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา 
ชื่อ-สกุล 

ครูเจา้ของผลงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ของผลงาน 
หมายเหต ุ

๖๘. บ้านหนองศรีจันทร์ นางนวพร  รอดความทุกข์  ดีเลิศ  
๖๙. วัดถ้ าพระพุทธ นางบรรณสิรินธร์  ชูเกิด ดีเลิศ  
๗๐. บ้านทอนเหรียน นางสาวปาลิตา  จริยาโสวรรณ ดีเลิศ  
๗๑. บ้านล าช้าง นางสาวฐิติวรรณ  จันละบุตร ยอดเยี่ยม  
๗๒. บ้านควนหนองยาง นางอรัญญา  ส่งแสง ยอดเยี่ยม  
๗๓. บ้านเกาะเคี่ยม นางดารัตน์  สังแดหวา ยอดเยี่ยม  
๗๔. บ้านบางเป้า นางสาวชุติมา  คงสุวรรณ์ ยอดเยี่ยม  
๗๕. บ้านแหลม นายยุทธนา  เตะตู ดีเลิศ  
๗๖. บ้านปาเต นางสาวสุณัญญา สังขศรี ยอดเยี่ยม  
๗๗. วัดวารีวง นางสาวมณฑาทิพย์  สร้างอ าไพ ดี  
๗๘. บ้านป่าเตียว นางสาวบุษบา  ยุ่งยั่ง ยอดเยี่ยม  
๗๙. วัดสีหราษฎร์ศรัทธา นางสาวอัญอุมา  ศรีน้อย ดี  
๘๐. บ้านพรุใหญ ่ นายธวัชชัย  สุเหร็น ยอดเยี่ยม  
๘๑. บ้านตะเคียนหลบฟ้า นางนันท์นภัส  บรรสาร ยอดเยี่ยม  
๘๒. บ้านหนองเสม็ด นางสาวลัญชนา  จ าปา ดี  
๘๓. วัดควนธานี นายรักษพล  กล่อมพงษ์ ดีเลิศ  
๘๔. บ้านโคกยาง นางวิชยา  แก้วสวัสดิ์ ดี  
๘๕. บ้านบางเตา นางนภารัตน์  พิมพ์เดช ยอดเยี่ยม  
๘๖. บ้านย่านซื่อ นางสาวกัลยา  จันทสุริยา ดี  
๘๗. บ้านท่าส้ม นางสาวศิวาพร  ชูพินิจ   ดี  
๘๘. บ้านคลองลุ นางสาวกนกวรรณ  เชยชื่นจิตร ดีเลิศ  
๘๙. บ้านบางสัก นายอมอญ  บิลหมูด ยอดเยี่ยม  
๙๐. บ้านน้ าราบ นางพรทิพย์  อุยสุย ดี  
๙๑. บ้านมดตะนอย นางสาวอุไร  นันตสินธุ ์ ดี  
๙๒. บ้านท่าโต๊ะเมฆ นางสาวดาริน่า  ส ามาเนี๊ยะ ดี  
๙๓. บ้านนาเกลือ นางสาวสุรัสวรินทร ์ อินเรือง ดีเลิศ  
๙๔. บ้านหาดยาว นางสาวสุธิดา นันตสินธุ์ ดี  
๙๕. บ้านโตน นางสาวกิ่งกาญจน์  ชูพูล ดี  
๙๖. บ้านพรุเตย นางสาววิภา  บานจะ ยอดเยี่ยม  
๙๗. กมลศรี นางสาวสุทธินันท์  แสงเงิน ดี  
๙๘. บ้านสายควน นางสาวสุภิญญา  ทองไสย ดีเลิศ  
๙๙. บ้านห้วยต่อ นางสาวทศพร พูลผล ยอดเยี่ยม  
๑๐๐. บ้านห้วยต่อ นางสาวณัฏฐเนตร  ธนูศิลป ์ ยอดเยี่ยม  

 /ทั้งนี.้.. 
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ทั้งนี้ ให้สถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวยและการเรียน       
การสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


