
 
 
 
 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
ท่ี ๑๘๐/๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
............................................................................ 

ด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล         
จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ส่งเสริม
สมรรถนะ ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียน ๒) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาส่ือนวัตกรรมการเรียนการ
สอนภาษาไทย ๓) ส่งเสริมให้ผู้บริหารพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในระหว่างวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔   

เพื ่อให้การดำเนินการจัดแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ ระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา       
สำเร็จลุล่วงด้วยดี ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีหน้าท่ี ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  
ในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย 

๑.๑  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายกอเฉ็ม  หมีนเหม  รอง ผอ.สพป.สตูล  รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นายสามารถ  รังสรรค์  รอง ผอ.สพป.สตูล  กรรมการ 
๑.๔  นางสุมน  ไชยเสนีย์  รอง ผอ.สพป.สตูล  กรรมการ 
๑.๕  นายนภดล  ยิ่งยงสกุล     ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ   กรรมการและเลขานุการ 

๒.  คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  มีหน้าท่ีวางแผน ออกแบบ ดำเนินการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์
ประกอบด้วย 

๒.๑  นายนภดล  ยิ่งยงสกุล     ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ   ประธานกรรมการ 
๒.๒  นายซัครียา  หมาดบากา  ศึกษานิเทศก์  สพป.สตูล  กรรมการ 
๒.๓  นายธานินทร์  สุขสง่า  ครู ร.ร. บ้านควน   กรรมการ 
๒.๔  นายอับดุลเล๊าะ  ใบหมาดปันจอ ครู ร.ร. บ้านวังพระเคียน  กรรมการ 
๒.๕  นายอับดุลเลาะฮ์  พันหวัง ครู ร.ร. บ้านกุบังปะโหลด  กรรมการ 
๒.๖  นายอับดลรอหมาน ปะดูกา ศึกษานิเทศก์  สพป.สตูล  กรรมการและเลขานุการ 

 
      



๓.  คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  มีหน้าท่ี ตัดสินผลการแข่งขัน และสรุปรายผลการแข่งขัน 
ประกอบด้วย 

     ๓.๑  กิจกรรมคัดลายมือ   
 ๓.๑.๑  นางสาวสุจิกา ยีมัสซา  ครู ร.ร. บ้านเจ๊ะบิลัง ประธานกรรมการ 

๓.๑.๒  นางสาวญาณสินี  ตันธิวุฒิ ครู ร.ร. บ้านบ่อหิน กรรมการ 
๓.๑.๓  นางสุภาภรณ์  เกื้อเส้ง  ครู ร.ร. อนุบาลละงู กรรมการ 
๓.๑.๔  นางบัณฑิตา  ชายแก้ว  ครู ร.ร. บ้านแประเหนือ กรรมการ 
๓.๑.๕  นางสาวนูรียะ  หลีเยาว์  ครู ร.ร. บ้านทุ่งวิมาน กรรมการ 
๓.๑.๖  นางปิยะพิชญ์  จิตรหลัง  ครู ร.ร. บ้านขอนคลาน กรรมการ 
๓.๑.๗  นางศุภางค์  เพชรทอง  ครู ร.ร. บ้านป่าแก่บ่อหิน  กรรมการและเลขานุการ 

     ๓.๒  กิจกรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ  
๓.๒.๑  นางอารี  สุรนันทะวงศ์  ครู ร.ร. บ้านตันหยงโป ประธานกรรมการ 
๓.๒.๒  นางสาวนิสรีน  หมาดหวัง ครู ร.ร. บ้านปาเต๊ะ กรรมการ 
๓.๒.๓  นางสาวศุภนารี  ไพมณี  ครู ร.ร. บ้านวังพะเนียด กรรมการและเลขานุการ 

    ๓.๓  กิจกรรมการพูดแสดงความคิดเห็นในท่ีสาธารณะ  
 ๓.๓.๑  นายอนิรุทร์  โทบุรี  ครู ร.ร. บ้านปากบารา ประธานกรรมการ 
 ๓.๓.๒  นางปราณี  ชำนิธุระการ  ครู ร.ร. บ้านท่าหิน กรรมการ 
 ๓.๓.๓  นายพิชัย  มองเหีย  ครู ร.ร. บ้านวังตง กรรมการและเลขานุการ 

        ๓.๔  กิจกรรมประกวดนวัตกรรมส่ือการเรยีนการสอนภาษาไทยของครูผู้สอน 
  ๓.๔.๑  นายนภดล  ยิ่งยงสกุล  ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ  ประธานกรรมการ 
๓.๔.๒  นางหนึ่งฤทัย  วิจิตรจรรยา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการ 
๓.๔.๓. นางสาวจันทรัสม์  เอี่ยวเล็ก ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการและเลขานุการ 

๓.๕  กิจกรรมประกวดนวัตกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
๓.๕.๑ นายอับดลรอหมาน  ปะดูกา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ประธานกรรมการ 
๓.๕.๒ นางจิรัชฎา  ลิมานิ  ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการ 
๓.๕.๓ นายซัครียา  หมาดบากา  ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการ 
๓.๕.๔ นางสาวศุภวัลย์  ชูมี  ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการและเลขานุการ 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร  มีหน้าท่ีสรุป ผลการแข่งขัน และจัดทำเกียรติบัตร
ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย 
 ๔.๑  นายซัครียา  หมาดบากา ศึกษานิเทศก์  สพป.สตูล  ประธานกรรมการ 
  ๔.๒  นายธานินทร์  สุขสง่า  ครู ร.ร. บ้านควน   กรรมการ 

๔.๓  นายอับดุลเล๊าะ  ใบหมาดปันจอ ครู ร.ร. บ้านวังพระเคียน  กรรมการ 
๔.๔  นายอับดุลเลาะฮ์  พันหวัง ครู ร.ร. บ้านกุบังปะโหลด  กรรมการและเลขานุการ 
 



๕.  คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  มีหน้าท่ีดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ ได้แก่การเบิกจ่าย
งบประมาณ การซื้อวัสดุ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเงินพัสดุ ประกอบด้วย 
 ๕.๑  นางวิไลพักตร์  วชิรอนันต์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน ฯ ประธานกรรมการ 
 ๕.๒  นางกานต์ธิดา  หลีจ้วน  นักวิชาการเงินและบัญช ี  กรรมการ 
 ๕.๓  นางสาวเบ็ญจพร  บุญธรรม นักวิชาการเงินและบัญช ี  กรรมการ 

๕.๔  นางพิกุล  คำอุดม  นักวิชาการเงินและบัญชี  กรรมการ 
๕.๕  นางโสรยา  เด่นนิรันดร์  นักวิชาการเงินและบัญชี   กรรมการ 

ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้สำเร็จเรียบร้อย  
อย่างมีประสิทธิภาพ  

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
                                                
                                                       (นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
 


