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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
       เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน 
              งานมหกรรมวิชาการชายแดนภาคภาคใต้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

- - - - - - - - - - - - -- 
ด้วย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

และความสามารถนักเรียน งานมหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต้ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ระหว่างวันท่ี  ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยมี
วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความสามารถทาง
วิชาการ การแสดง และด้านวิชาชีพ ๒) เพื่อจัดเวทีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษาได้
แสดงความเป็นเลิศด้านวิชาการ การแสดง และทักษะด้านวิชาชีพในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ๓) เพื่อคัดเลือก
นกัเรียนเป็นตัวแทนจังหวัดสตูล เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส  

  เพื่อให้การดำเนินงานมหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต้ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและความสามารถนักเรียน งานมหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต้ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้ 

 ๑.  คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าท่ีให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา อำนวยความสะดวกและติดตาม 
กำกับการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ประกอบด้วย 

๑.๑  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล    ประธานกรรมการ 
๑.๒  นางสาวศุจิรัตน์  ไชยบูรณ์      รอง ผอ.สพป.สตูล รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นายอภิปราย  โสภายิ่ง รอง ผอ.สพป.สตูล กรรมการ 
๑.๔  นายอำนวย  สีนาค รอง ผอ.สพป.สตูล กรรมการ 
๑.๕  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม สังกัด สพป. สตูล   กรรมการ 
๑.๖  ประธานศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์ในสังกัด สพป.สตูล             กรรมการ 
๑.๗  นายอับดลรอหมาน  ปะดูกา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๑.๘  นายซัครียา  หมาดบากา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๑.๙  นายนภดล  ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ กรรมการและเลขานุการ 
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๒. คณะกรรมการกลาง  มีหน้าท่ี กำกับดูแล ขั้นตอนการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยแข่งขัน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด อำนวยความสะดวกแก่
คณะกรรมการอื่น ประสานงานการแข่งขันทุกประเภท และเป็นผู้ตัดสินช้ีขาดแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการ
ประกวดแข่งขัน ประกอบด้วย 

๒.๑  นางสาวศุจิรัตน์  ไชยบูรณ์  รอง ผอ.สพป.สตูล  ประธานกรรมการ 
๒.๒  นายนภดล  ยิ่งยงสกุล      ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ รองประธานกรรมการ 
๒.๓  นายซัครียา  หมาดบากา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๒.๔  นางหนึ่งฤทัย  วิจิตรจรรยา   ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๒.๕  นายเจนวิทย์  อุสสวิโร   ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๒.๖  นางจิรัชฎา  ลิมานิ   ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๒.๗  นางสาวศุภวัลย ์ ชูมี ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๒.๘  นางสาวจันทรัสม์  เอี่ยวเล็ก ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๒.๙  นางสาวกัลยาณี  พพิัฒน์วรสกุล ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๒.๑๐นายอับดลรอหมาน  ปะดูกา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวฉันณภสินธุ์  คงประสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ 

 

 ให้ผู้ท่ีอยู่ในลำดับ ๒.๒, ๒.๔, ๒.๑๐ - ๒.๑๑ ประจำหน่วยการแข่งขันโรงเรียนบ้านควน ลำดับท่ี ๒.๕ ประจำ
หน่วยการแข่งขันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ ลำดับท่ี ๒.๖ -๒.๘ ประจำหน่วยการแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองขุด       
ลำดับท่ี ๒.๙ ประจำหน่วยการแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ลำดับท่ี ๒.๓ ประจำหน่วยการ
แข่งขันโรงเรียนสตูลวิทยา      

 ๓. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขนัทักษะทางวิชาการรายกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีหน้าท่ีจัดทำ
แบบบันทึกคะแนน แบบสรุปและรายงานผลการแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน ตามประเภทกิจกรรม ให้มีความ
บริสุทธิ์ยุติธรรม บันทึกรายละเอียดการแข่งขันและผลการแข่งขัน แจ้งผลการแข่งขันต่อ คณะกรรมการฝ่าย
ประมวลผลและประเมนิผล  เพื่อประกาศผลการแข่งขันตามลำดับ  ดังนี้ 

     ๓.๑  การศึกษาระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
๓.๑.๑ นางจิรัชฎา  ลิมานิ ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการ 
๓.๑.๒ นายณัฐพงษ์  ดินนุ้ย ครู รร.บ้านท่าชะมวง กรรมการ 
๓.๑.๓ นางสาวกมลวรรณ  อิกะศิริ   ครู รร.บ้านคลองขุด กรรมการ 
๓.๑.๔ นางสุกัญญา  แนบเนียด   ครู รร.บ้านปันจอร์ กรรมการ 
๓.๑.๕ นางสาวนุรอัซมีย่์  สาดีน ครู รร.อนุบาลท่าแพ กรรมการ 
๓.๑.6 นางจันทรา  พัทยัง ครู รร.บ้านป่าแก่บ่อหิน  กรรมการ 
๓.๑.7 นางสาวเพ็ญพร  คงจุ้ย      ครู ร.ร ผังปาล์ม 2 กรรมการ 
๓.๑.8 นางจินตนา  ฉมิมุสิก ครู รร.นิคมพัฒนาผัง ๑๒๐ กรรมการ 
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๓.๑.9นางกัณฐิรัตน์  เกศา ครู รร.บ้านห้วยมะพร้าว กรรมการและเลขานุการ 

    ๓.๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 
๓.๒.๑  นายอับดลรอหมาน  ปะดูกา ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการ 
๓.๒.๒  นางสาวสุจิกา ยีมัสซา ครู รร. บ้านเจ๊ะบลัิง กรรมการ 
๓.๒.๓  นางสาวญาณสินี  ตันธิวุฒิ ครู รร. บ้านบ่อหิน กรรมการ 
๓.๒.๓  นางสุภาภรณ์  เกื้อเส้ง ครู รร. อนุบาลละงู  กรรมการ 
๓.๑.๔  นางบัณฑิตา  ชายแกว้ ครู รร. บ้านแประ-เหนือ กรรมการ 
๓.๑.๖  นางปิยะพิชญ์  จิตรหลัง ครู รร. บ้านขอนคลาน กรรมการ 
๓.๒.๗  นางอารี  สุรนันทะวงศ์ ครู รร. บ้านตันหยงโป กรรมการ 
๓.๒.๘  นางสาวนิสรีน  หมาดหวัง ครู รร. บ้านปาเต๊ะ กรรมการ 
๓.๒.๙  นางสาวศุภนารี  ไพมณี ครู รร. บ้านวังพะเนียด กรรมการ 
๓.๓.๑๐ นายอนิรุทร์  โทบุร ี ครู รร. บ้านปากบารา กรรมการ 
๓.๓.๑๑ นางปราณี  ชำนิธุระการ ครู รร. บ้านท่าหิน กรรมการ 
๓.๓.๑๒ นายพิชัย  มองเหีย ครู รร. บ้านวังตง กรรมการ 
๓.๒.๑๓ นางสาวณัฐกานต์ พรหมสุบัณ ครู รร.บา้นเกตรี กรรมการ 
๓.๒.๑๔ นางสาวอัจฉรา  พิศาลสินธุ์ ครู รร.บ้านเขาจีน กรรมการ 
๓.๒.๑๕ นางสาวบุหงา  ลีงาล่าห์ ครู รร.บ้านกาลูบี กรรมการ 
๓.๒.๑๖ นางสาวนูรียะ  หลีเยาว์  ครู รร.บ้านทุ่งวิมาน กรรมการ 
๓.๒.๑๗ นางสาวไหมกาโสม  เด็นนุ้ย ครู รร.บ้านไทรงาม กรรมการ 
๓.๒.๑๘ นางสุวรรณา  มณีโชติ   ครู รร.บ้านคลองขดุ กรรมการ 
๓.๒.๑๙ นางสวรรยา  ดาแลหมนั ครู รร.บ้านทางงอ กรรมการ 
๓.๒.๒๐ นางสาวสุพรทิพย ์ นลิวิสุทธิ์ ครู รร. บ้านนาทอน กรรมการ 
๓.๒.๒๑ นางอภริาม์  เพชรจำรัส  ครู รร.นิคมพัฒนาผัง ๑๒๐ กรรมการ 
๓.๒.๒๒ นางสาวกาญจนา  วงศรีชา ครู รร.บ้านเขาไคร กรรมการ 
๓.๒.๒๓ นางสาวนิศานาถ  สัณฐมิตร ครู รร.บ้านทุ่งนุ้ย ฯ กรรมการ 
๓.๒.๒๔ นางสาวซอฝียะ  บิสลีมีน ครู รร.บ้านปลักหว้า กรรมการ 
๓.๒.๒๕ นางสาวฟิรดาวส์  แดงหลัง ครู รร.บ้านในเมือง กรรมการ 
๓.๒.๒๖ นางฝาตีม๊ะ  จันทร์นิยม ครู รร.อนุบาลท่าแพ กรรมการ 
๓.๒.๒๗ นางสาวมายาวี เหร็บราเย็น ครู รร.บ้านสาคร  กรรมการ 
๓.๒.๒๘ นางสาวอุทัยวรรณ  ชูแก้ว ครู รร. บ้านวังปริง กรรมการ 
๓.๒.๒๙ นางฉันทิสา  ยาบา ครู รร.บ้านวังสายทอง กรรมการ 
๓.๒.๓๐ นางสาวปฐมาวดี  เครือแกว้ ครู รร.อนุบาลละงู กรรมการ 
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๓.๒.๓๑ นางสาวยาวารีย์  หลงกาสา ครู รร. บ้านหัวกาหมิง กรรมการ 
๓.๒.๓๒ นางยามิลล๊ะ  สันนาหู ครู รร. บ้านควนล่อน กรรมการ 
๓.๒.๓๓ นายสุพล  จิตเมฆา ครู รร.ผังปาล์ม ๓ กรรมการ 
๓.๒.๓๔ นางสุภางค์  เพชรทอง ครู รร.บ้านป่าแก่บ่อหิน กรรมการ 
๓.๒.๓๕ นายวรัญญู  มิง  ครู รร.บ้านหาดทรายยาว กรรมการและเลขานุการ 
   

    ๓.๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
๓.๓.๑  นางหนึ่งฤทัย  วิจิตรจรรยา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ประธานกรรมการ 
๓.๓.๒  นางสายใจ  ศรียาน ผอ.รร.บ้านหนองหอยโข่ง    กรรมการ 
๓.๓.๓  นายชารีฟ  รอเกตุ ผอ.รร.บ้านเขาไคร กรรมการ 
๓.๓.๔  นางวัลลัดดา  สุขหรรษา ครู รร.บ้านหาญ กรรมการ 
๓.๓.๕  นางสาวสุวิชา  ขวัญทอง ครู รร.อนุบาลสตูล กรรมการ 
๓.๓.๖  นางทัศนีย์  แยบคาย ครู รร.บ้านนาทอน กรรมการ 
๓.๓.๗  นางสาวสุไวย๊ะ  วาเหตโดย ครู รร.บ้านไร ่  กรรมการ 
๓.๓.๘  นางสาวอูไลลา  กูลหลัง ครู รร.บ้านนาทอน กรรมการ 
๓.๓.๙  นางสาวมัสตูราห์  มาลียัน ครู รร.บ้านขอนคลาน กรรมการ 
๓.๓.๑๐ นายสอแล๊ะ  หมันเร๊ะ ครู รร.ไทยรัฐวิทยา ๔๐ กรรมการ 
๓.๓.๑๑ นางสาวซุอาน่า  บารา ครู รร.บ้านวังพระเคียน กรรมการ 
๓.๓.๑๒ นางสาวอัสม๊ะ  สอแอหลี ครู รร.ไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ กรรมการ 
๓.๓.๑๓ นางสาวธนิสร  โภชนุกูล ครู รร.อนุบาลสตูล กรรมการ 
๓.๓.๑๔ นายสมภพ  ดินเตบ ครู รร.บ้านหนองหอยโข่ง กรรมการ 
๓.๓.๑๕ นายธัชพงษ์  โสตรทอง ครู รร.อนุุบาลมะนัง กรรมการ 
๓.๓.๑๖ นายอรุณ  ยามาสา ครู รร.บ้านกลุ่ม ๕ ประชารัฐ กรรมการ 
๓.๓.๑๗ นางสาวสุภาวดี  ชูดำ ครูู รร.บ้านป่าพน กรรมการ 
๓.๓.๑๘ นางหวันสะ  ยาประจัน ครู รร.ไทยรัฐวิทย ๑๑๑ กรรมการ 
๓.๓.๑๙ นายสมมาตร  ตำบัน ครู รร.บ้านทุ่งมะปรัง กรรมการ 
๓.๓.๒๐ นางสาวจิชม  นาปาเลน ครูู รร.บ้านควน     กรรมการและเลขานุการ 

 

   ๓.๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย ประกอบด้วย 
๓.๔.๑ นางสาวกัลยาณี พิพัฒน์วรสกุล   ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ประธานกรรมการ 
๓.๔.๒ นายพิมล  โชติพานิช   ผอ.รร.บ้านเกาะสาหร่ายฯ กรรมการ 
๓.๔.๓ นางศิริรัตน์  เสกสรรค์   ครู รร.อนุบาลมะนัง กรรมการ 
๓.๔.๔  นางคัดติญา  จิเบ็ญจะ   ครู รร.บ้านตูแตหรำ กรรมการ 
๓.๔.๕  น.ส.พรสุภา ท้ิงน้ำรอบ   ครู รร.ผังปาล์ม ๑ กรรมการ 
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๓.๔.๖  นางสุไวบ๊ะ  หมาดท้ิง   ครู รร.บ้านวังประจัน     กรรมการ 
๓.๔.๗  นางนูรียา  อาลี ครู รร.บ้านกาลันยีตัน กรรมการ 
๓.๔.๘  นางสาวรอฮานิง  อาแว ครู รร.บ้านอุไร  กรรมการ 
๓.๔.๙  นางสาวปนัดดา  ปานรงค์ ครู รร.บ้านเจ๊ะบิลัง กรรมการ 
๓.๔.๑๐ นางดารารัตน์  วัดเย็น ครู รร.บ้านวังพระเคียน กรรมการ 
๓.๔.๑๑ นางสาวสุชาดา  ยูฮันนัน   ครู รร. บ้านเขาจีน กรรมการ 
๓.๔.๑๒ นางคนางค์  หมุดทอง ครู รร. ราชประชานุเคราะห์ ๔๒ กรรมการ 
๓.๔.๑๓ นางนงลักษณ์  ตอหิรัญ ครู รร. ราชประชานุเคราะห์ ๔๒ กรรมการ 
๓.๔.๑๔ นายจุลดิศ  เสียงตรง ครู รร. ราชประชานุเคราะห์ ๔๒ กรรมการ 
๓.๔.๑๕ นางปิยะนุช  สันง๊ะ   ครู รร.บ้านควนโต๊ะเหลง  กรรมการ 
๓.๔.๑๖ นายมะรง  แวหมะ   ครู รร.บ้านควนสตอ กรรมการ 
๓.๔.๑๗ นายสมาแอ็น  ปาละวัล ครู รร.วรรธนะสาร กรรมการ 
๓.๔.๑๘ นางพชรมาศ  สิริภัทรพล ครู รร.บ้านเจ๊ะบิลัง กรรมการ 
๓.๔.๑๙ นางสาวณัฐชา  สาและ   ครู รร.บ้านกุบังปะโหลด กรรมการ 
๓.๔.๒๐ นายวิรัตน์  คลังข้อง   ครู รร.บ้านหัวควน กรรมการ 
๓.๔.๒๑ นางขวัญนภา  เพชรคง   ครู รร. อนุบาลมะนัง กรรมการ 
๓.๔.๒๒ นางจิราพร  คำสงค์   ครู รร.นิคมพัฒนาภาคใต้ ๓ กรรมการ 
๓.๔.๒๓ นางอรอมล  ชนะชู   ครู รร.นิคมพัฒนาภาคใต้ ๓ กรรมการ 
๓.๔.๒๔ นายสุเรนทร์  โต๊ะประดู่    คร ูรร. ราชประชานุเคราะห์ ๔๒ กรรมการ 
๓.๔.๒๕ นายอภิสิทธิ์  เยาว์ด้วง   คร ูรร. ราชประชานุเคราะห์ ๔๒ กรรมการ 
๓.๔.๒๖ นางสาวณัฐณิชา  หลงสมัน คร ูรร. ราชประชานุเคราะห์ ๔๒ กรรมการ 
๓.๔.๒๗ นางสาวสุนทรียา  จินะอิ   คร ูรร. ราชประชานุเคราะห์ ๔๒ กรรมการ 
๓.๔.๒๘ นางสาวนูรีซานย์  หลังสตา คร ูรร. ราชประชานุเคราะห์ ๔๒ กรรมการ 
๓.๔.๒๙ นางพิมพรรณ  โชติพันธ์   ครู รร.ผังปาล์ม ๑  กรรมการ 
๓.๔.๓๐ นายเอกสิทธิ์  ผลโสดา   ครู รร.อนุบาลสตูล กรรมการ 
๓.๔.๓๑ นางเจ๊ะยา  และเจริญ ครู รร.บ้านตำมะลังเหนือ กรรมการ 
๓.๔.๓๒ นางวราภรณ์  ศุกรวัต ิ  ครู รร.บ้านปาแต๊ะ กรรมการ 
๓.๔.๓๓ นายอับดุลอาซีร์  ยาหมาย ผอ. รร.บ้านท่ายาง กรรมการ 
๓.๔.๓๔ นางเรณู  นาคเล็ก ครู ร.ร อนุบาลควนกาหลง กรรมการ 
๓.๔.๓๕ นางสาวภารดี ปรชีา ครู รร.บ้านตำมะลังเหนือ กรรมการและเลขานุการ 
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๓.๕   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
๓.๕.๑  นายเจนวิทย์  อุสสวิโร ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ประธานกรรมการ 
๓.๕.๒  นายมนิตย์  ธีรชาติอนันต์  ครู รร.บ้านวังพระเคียน      กรรมการ 
๓.๕.๓  นางปรานี  มูเก็ม ครู รร.บ้านคลองขุด กรรมการ 
๓.๕.๔  นางยัสมี  พันหวัง  ครู รร.วัดหน้าเมอืง กรรมการ 
๓.๕.๕  นางศิริพร  นิ้มน้อย ครู รร.บ้านเขาจีน กรรมการ 
๓.๕.๖  นางสาวลลิตา  ด่านเท่ง      ครู รร.นิคมพัฒนาภาคใต้ ๒ กรรมการ 
๓.๕.๗  นางเอื้อหทัย สงวนการ                ครู รร.บ้านตำมะลังเหนือ        กรรมการ 
๓.๕.๘  นางแอนนา  กาเส็ม                    ครู รร.บ้านท่าแลหลา กรรมการ 
๓.๕.๙  นายดนัย  ดาเระหมีน ครู รร.บ้านนาทอน                   กรรมการ 
๓.๕.๑๐ นางยาแลหอ ตะวัน ครู รร.บ้านควน กรรมการ 
๓.๕.๑๑ นางสาววรรธรัตน์  ปานแก้ว         ครู รร.นิคมพัฒนาผัง ๒๐ กรรมการ 
๓.๕.๑๒ นายฮาหรูน  หยังสู                    ครู รร.บ้านท่าแลหลา                กรรมการ 
๓.๕.๑๓ นางศิริวรรณ อ่อนประเสริฐ ครู รร.นิคมพัฒนาภาคใต้ ๑         กรรมการ 
๓.๕.๑๔ นายสุอิบ  กาเส็มส๊ะ ครู รร.บ้านอุได กรรมการ 
๓.๕.๑๕ นางสาวพิมพ์ชนก  เพื่อชาติ ครู รร.บ้านกาลันยีตัน                 กรรมการ 
๓.๕.๑๖ นางสาววาฮีดา  บิลังโหลด          ครู รร..บ้านทุ่งตำเสา กรรมการ 
๓.๕.๑๗ นายอรุณ  ทองสีสัน ครู รร.บ้านท่าน้ำเค็มใต้   กรรมการ 
๓.๕.๑๘ นางอารีนา  พยายาม                 ครู รร.บ้านตำมะลังเหนือ   กรรมการ 
๓.๕.๑๙ นางอรวรรณ  หิมมา                  ครู รร.บ้านควน            กรรมการ 
๓.๕.๒๐ นางสาวสิริวรรณ  ขุนจันทร์          รอง ผอ.รร.นิคมพัฒนาภาคใต้ ๓    กรรมการ 
๓.๕.๒๑ น.ส.อาอีฉะ๊  กาเส็มส๊ะ                      รอง ผอ.รร.อนุบาลควนกาหลง กรรมการ 
๓.๕.๒๒ นางสาวพาขวัญ สเหล่พลัด          รอง ผอ.รร.บ้านลาหงา กรรมการ 
๓.๕.๒๓ นางสาอาดา  อารียู                    ครู รร. บ้านเกาะสาหร่าย ฯ กรรมการ 
๓.๕.๒๔ นายอุทัย  ขวัญเจริญ ครู รร.ผังปาล์ม ๓ กรรมการ 
๓.๕.๒๕ นายณัฐกรณ์  บุญแก้วสุข            ครู รร.บ้านบ่อหิน กรรมการ 
๓.๕.๒๖ นายธานศิ  บินรินทร์ ครู รร.บ้านหนองหอยโข่ง กรรมการ 
๓.๕.๒๗ นายธีรวุฒิ  เพชรวิโรจน์              รอง ผอ.รร.อนุบาลทุ่งหว้า กรรมการ 
๓.๕.๒๙ นางสาวปวันรัตน์  มากมะณี          ครู รร.บ้านกาลันยีตัน กรรมการ 
๓.๕.๓๐ นางณัฐวดี  บุญเหม                               รอง ผอ.รร.บ้านเจ๊ะบิลัง                กรรมการ 
๓.๕.๓๑ นายวิเวก  โชติพันธ์                    ครู รร.นิคมพัฒนาผัง๒๐      กรรมการ 
๓.๕.๓๒ นางสาวปัทมา  มาลินี ครู รร.บ้านตำมะลังเหนือ     กรรมการ 
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๓.๕.๓๓ นางสาววันนา  แกสมาน              ครู รร.บ้านปาแต๊ะ กรรมการ 
๓.๕.๓๔ นางสาววาสนา  นุ้ยหนู ครู รร.บ้านป่าพน กรรมการ 
๓.๕.๓๕ นางสาวนูรฮายาตี  หะยดีอเลาะ           ครู รร.นิคมพัฒนาภาคใต้ ๓ กรรมการ 
๓.๕.๓๗ นางกัญญา  ทิพย์รักษ์ ครู รร.บ้านห้วยไทร กรรมการ 
๓.๕.๓๘ นางสาวแสงดาว  แซ่เล่ือง            ครู รร.บ้านป่าพน                   กรรมการ 
๓.๕.๓๙ นายอิสหาก  นุ้ยโส๊ะ                   ครู รร.บ้านทุ่งไหม้ กรรมการ 
๓.๕.๔๐ นายธวัชชัย  รอเกต ครู รร.นิคมพัฒนาภาคใต้ ๒ กรรมการ 
๓.๕.๔๑ นางสาวจุติพร  คำศรี ครู รร.นิคมพัฒนาภาคใต้ ๒ กรรมการ 
๓.๕.๔๓ นายพีรธัช  เพชรเกตุ ครู รร.บ้านใหม่ กรรมการ 
๓.๕.๔๔ นางสาวนาเรีย  สาและ ครู รร.บ้านตำมะลังเหนือ กรรมการ 
๓.๕.๔๒ นางสาวสุจี  จันทร์จิตตะการ ครู รร.บ้านเจ๊ะบิลัง   กรรมการและเลขานุการ 

   ๓.๖ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ประกอบด้วย 
๓.๖.๑  นางสาวจันทรัสม์  เอี่ยวเล็ก ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการ 
๓.๖.๒  นางณภสุ  จันทร์เมือง ครู รร.บ้านเขาจีน กรรมการ 
๓.๖.๓  นายธีรยุทธ  อับดุลลาห์ ครู รร.บ้านนาขา่ กรรมการ 
๓.๖.๔  นายณรงค์เดช  บวับางกรูด ครู รร.บ้านทุ่งเสม็ดฯ กรรมการ 
๓.๖.๕  นายธีรวัฒน์  หลีนิ่ง ครู รร.บ้านบากันโต๊ะทิด กรรมการ 
๓.๖.๖  นายประวิทย์  จิตหลัง ครู รร.บ้านไสใหญ่ กรรมการ 
๓.๖.๗  นายพงษ์ศิริ  จิเบ็ญจะ ครู รร.บ้านปิใหญ่ กรรมการ 
๓.๖.๘  นายสันติภาพ  พรหมด้วง ครู รร.ป่าแก่บ่อหิน กรรมการ 
๓.๖.๙  นายอนึ่ง  ยาหยาหมัน ครู รร.บ้านบุโบย กรรมการ 
๓.๖.๑๐ นายภัทรพล  สำเร ครู รร.อนุบาลทุ่งหว้า กรรมการ 
๓.๖.๑๑ นายอาหลี  แดงงาม ครู รร.บ้านบ่อหิน กรรมการ 
๓.๖.๑๒ นายบซัลีย์  กาสาและ ครู รร.บ้านไทรงาม กรรมการ 
๓.๖.๑๓ นายมูฮอฟฟัล ยาหมาย ผอ.รร.บ้านท่าแลหลา กรรมการ 
๓.๖.๑๔ นางปิยะวดี  ยาวาหาบ ผอ.รร.บ้านตูแตหรำ กรรมการ 
๓.๖.๑๕ นางสาวนูรไอนี  ดวงเกิด ผอ.รร.บ้านท่าศิลา กรรมการ 
๓.๖.๑๖ นายสันพงศ์ สิทธิภาจิรสกุล ครู รร.บ้านเจ๊ะบิลัง   กรรมการและเลขานุการ 

  

    ๓.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  ประกอบด้วย 
๓.๗.๑ นางจิรัชฎา  ลิมานิ     ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการ 
๓.๗.๒ นางสาวศุภวัลย์  ชูมี ศึกษานิเทศก์ รองประธานกรรมการ 
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ดนตรี 
๓.๗.๓ นายธีระชัย  ทีปรักษพันธุ ์ ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อหิน กรรมการ 
๓.๗.๔ นายอรุณ  แสงขาว ครู รร.บ้านแป-ระเหนือ กรรมการ 
๓.๗.๕ นายธีรเนศ อนุภัทร์ ครู รร.บ้านคลองขุด กรรมการ 
๓.๗.๖ นายถิรวัฒน์  คงจันทร ์ ครู รร.อนุบาลสตูล          กรรมการ 
๓.๗.๗ นางซอลีห๊ะ  แสงขาว ครู รร.บ้านไร ่ กรรมการ 
๓.๗.๘ นายสุริยา  หวังใบ ครู รร.บ้านตำมะลังเหนือ  กรรมการ 
๓.๗.๙ นายวิษณุ  เข้ียวแก้ว ครู รร.อนุบาลมะนัง กรรมการ 
๓.๗.๑๐ นายวิฑูรณ์  เหล็มปาน ครู รร.บ้านสายควน กรรมการ 
๓.๗.๑๑ นายเสรี  อุโหยบ  ครู รร.บ้านปากบารา  กรรมการ 
๓.๗.๑๒ นางสาวสุริยา  จันโสด ครู รร.อนุบาลสตูล กรรมการ 
๓.๗.๑๓ นายสมาน  หวังผล ครู รร.ไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ กรรมการ 
๓.๗.๑๔ นายธีรพงศ์  สุขสง ครู รร.บ้านทุ่งนุ้ย ฯ กรรมการ 
๓.๗.๑๕ นายเอกชัย  สงด้วง ครู รร.ไทยรัฐวิทยา ๑๑๑  กรรมการ 
๓.๗.๑๖ นายชัยกร  ธรรมรส ครู รร.บ้านตันหยงกาโบยฯ กรรมการ 
๓.๗.๑๗ นางกาญจนาพันธ์ สิกบุตร ครู รร.ผังปาล์ม ๔ กรรมการ 
๓.๗.๑๘ นางฝาตีม๊ะ กองหลัง ครู รร.บ้านทุ่งสภากาชาดฯ กรรมการ 
๓.๗.๑๙ นายนพดล ดาเร๊ะหมีน ครู รร.บ้านปากปิง กรรมการ 
๓.๗.๒๐ นายอับดุลมานาฟ  ปิไสย  ครู รร.อนุบาลละงู          กรรมการ 
๓.๗.๒๑ นางบุญญารัตน์ สุวรรณรัตน ์ ครู รร.บ้านใหม่ กรรมการ 
๓.๗.๒๑ นางจำเรียง  คงนวล ครู รร.บ้านทุ่งวิมาน กรรมการและเลขานุการ 

 

นาฏศิลป ์   
๓.๗.๒๒ นางศิริกาญจน์ ดาวเรือง ครู รร.บ้านคลองขดุ กรรมการ 
๓.๗.๒๓ นางจรรยวรรธน์ คงธ์สมณ์      ครู รร.อนุบาลละงู กรรมการ 
๓.๗.๒๔  นางสาวภูษณิศา เศรษฐ์วิชัย   ครู รร.บ้านท่าแลหลา กรรมการ 
๓.๗.๒๕ นางสาวกณิศา ช้ีเจริญ ครู รร.บ้านตันหยงกาโบยฯ กรรมการ 
๓.๗.๒๖ นางสาวอัจฉรา รักวารี    ครู รร.บ้านเขาจีน   กรรมการ 
๓.๗.๒๗ นางอุมาภรณ์  สุนยานัย ครู รร.อนุบาลสตูล กรรมการ 
๓.๗.๒๘ นางญาณิณี  โกสียรัตน์     ครู รร.อนุบาลท่าแพ    กรรมการและเลขานุการ 
   

 
 

  



๙ 

 

 

ทัศนศลิป์ 
๓.๗.๒๙ นายศรีภูมิ  ชาญเดช  ผอ.รร. ผังปาล์ม 2 กรรมการ 
๓.๗.๓๐ นายสนอง   อุสา ครู รร.บ้านวังประจัน    กรรมการ 
๓.๗.๓๑ นางสาวซมา  โย๊ะหมาด ครู รร.อนุบาลมะนัง กรรมการ 
๓.๗.๓๒ นายวิเชียร  ยงหนู ครู รร.บ้านป่าพน กรรมการ 
๓.๗.๓๓ นางรอบีอ๊ะ  โดงกูล ครู รร.บา้นตะโละใส     กรรมการ 
๓.๗.๓๔ นางสาวมณิภา จิตนุ้ย ครู รร.อนุบาลสตูล กรรมการ 
๓.๗.๓๕ นายยารูดีน องศารา ครู รร.บ้านปากบาง         กรรมการ 
๓.๗.๓๖ นางไลลา แก้วสลำ    ครู รร.บ้านเกาะบูโหลน กรรมการ 
๓.๗.๓๗ นางซูฮายนี สันตา ครู รร.บ้านนาแก้ว กรรมการ 
๓.๗.๓๘ นายจรัญ หมาดดี ครู รร.บ้านไร ่ กรรมการ 
๓.๗.๓๙ นายวรรณฤทธิ์ เจริญฤทธิ์  ครู รร. บ้านน้ำหรา กรรมการ 
๓.๗.๔๐ นายอาซีดี ยามาเล็น  ครู รร.บ้านสาครเหนือ กรรมการ 
๓.๗.๔๑ นายฮาโหรน สะหยัง ครู รร.อนุบาลละงู กรรมการ 
๓.๗.๔๒ นางสาวศิรัญญา มุสิกวรรณ ครู รร.บ้านคลองขุด กรรมการ 
๓.๗.๔๓ นายธีรวัฒน์  สาดีน ครู รร.บ้านใหม่ กรรมการ 
๓.๗.๔๔ นางถนอมพร  เรณูนวล ครู รร.ไทยรัฐวิทยา40 กรรมการ 
๓.๗.๔๕ นายธราวธุ เหมสลาหมาด  ครู รร.บ้านปาเต๊ะ กรรมการ 
๓.๗.๔๖ นายรัฐพล งะสมัน ครู รร.บ้านเกาะสาหร่าย   กรรมการ 
๓.๗.๔๗ นางคัทลียา จิเบ็ญจ๊ะ ครู รร.บ้านตำมะลังใต้ กรรมการ 
๓.๗.๕๘ นายดาวูด   หมันเบ็ญหมัด ครู รร.บ้านปันจอร์ กรรมการ 
๓.๗.๔๙ นางสุนิษา  บินตาเอบ ครู รร.บ้านเหนือคลอง กรรมการ 
๓.๗.๕๐ นางสาวนุชนาถ อับดุลลาห์ ครู รร.บ้านหนองหอยโข่ง กรรมการ 
๓.๗.๕๑ นายยุทธนา   แคยิหวา  ครู รร.บ้านบ่อหิน  กรรมการ 
๓.๗.๕๒ นายธีรยุทธ  อับดุลลาห์ ครู รร.บ้านนาข่า กรรมการ 
๓.๗.๕๓ นายบุญเชิญ โอภาโส  ครู รร.บ้านบุโบย กรรมการ 
๓.๗.๕๔ นายเอกรัตน์  โอมณี   ครู รร.บ้านฉลุง กรรมการ 
๓.๗.๕๕ นายอำนวย ปูปาน ครู รร.บ้านเกาะยวน กรรมการ 
๓.๗.๕๖ นายยารูดีน องศารา ครู รร.บ้านปากบาง กรรมการ 
๓.๗.๕๗ นายประพันธ์  วรรณศรี ครู รร.บ้านบารายี กรรมการ 
๓.๗.๕๘ นางทัศณีย์  ปีไสย ครู รร.ผังปาล์ม 2 กรรมการและเลขานุการ 

         

              



๑๐ 

 

 

               ๓.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประกอบด้วย 
๓.๘.๑  นายนภดล  ยิ่งยงสกุล   ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการ 
๓.๘.๒  นายมีชัย เช้ือช่วยชู ครู รร.ผังปาล์ม ๗ กรรมการ 
๓.๘.๓  นางสาวรอสีด๊ะ  บูเก็ม ครู รร.บ้านตันหยงโป กรรมการ 
๓.๘.๔  นายสราวุธ  งะสมัน ครู รร.บ้านตะโละใส กรรมการ 
๓.๘.๕  นางกฤษณา  ชาสุวรรณ ครู รร.บา้นทุ่งสภาฯ  กรรมการ 
๓.๘.๖  นางสาวกัลยาณี  หลีดินชุด ครู รร.บ้านไร ่ กรรมการ 
๓.๘.๗  นางสาวมารียำ  บิลาอาบู   ครู รร.บ้านน้ำหรา กรรมการ 
๓.๘.๘  นางสุดา  นิสาและ ครู รร.บ้านควน  กรรมการ 
๓.๘.๙  นางอาบีดะฮ์  คงสิเหร่  ครู รร.บ้านหาดทรายยาว กรรมการ 
๓.๘.๑๐นางสาวรอสณี  เหมสลาหมาดสิเหร่ ครู รร.บ้านขอนคลาน  กรรมการ 
๓.๘.๑๑ นางปรียาภรณ์  รื่นรมย ์ ครู รร.บ้านควน        กรรมการและเลขานุการ 

    ๓.๙  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
๓.๙.๑  นางสาวศุภวัลย์  ชูมี ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล      ประธานกรรมการ 
๓.๙.๒  นางสาวสายหนาบ  มะสมัน ครู รร.บ้านกาลันยีตัน กรรมการ 
๓.๙.๓  นางยูนูดา  ไตรภพ ครู รร.บ้านเหนือคลอง กรรมการ 
๓.๙.๔  นายกวินท์  บินสะอาด ครู รร.บ้านควน กรรมการ 
๓.๙.๕  นางสาวฟาร์ติน่า  สุมาลี ครู รร.บ้านปนัจอร์ กรรมการ 
๓.๙.๖  นางอานีญา  เปรมใจ ครู รร.บ้านตำมะลังใต้ กรรมการ 
๓.๙.๗  นางสาววรรณิสา  เหล่ทองคำ ครู รร.บ้านควนโต๊ะเหลง    กรรมการ 
๓.๙.๘  นางสอฝีย๊ะ  มู่เก็ม ครู รร.บ้านดาหลำ  กรรมการ 
๓.๙.๙  นางนัยนา  หลังยาหน่าย         ครู รร.อนุบาลสตูล กรรมการ 
๓.๙.๑๐ นางสายใหม  บุหมัน ครู รร.บ้านทุ่งตำเสา  กรรมการ 
๓.๙.๑๑ นายอับดุลเลาะ แดสา ครู รร.ผังปาล์ม ๑ กรรมการ 
๓.๙.๑๒ นายอับดุลร่อซักค์ สูนสละ   ครู รร.ผังปาล์ม ๒  กรรมการ 
๓.๙.๑๓ นางสาวกุลธิดา  ตาเหยบ ครู รร.อนุบาลควนกาหลง กรรมการ 
๓.๙.๑๔ นางสาวสุไรญา  มะสันติ ครู รร.บ้านขอนคลาน กรรมการ 
๓.๙.๑๕ นางละอองทิพย์  จันทวิลาศ    ครู รร.อนุบาลมะนัง กรรมการ 
๓.๙.๑๖ นางสาวมัลลิกา  สองเมือง      ครู รร.บ้านป่าพน            กรรมการ 
๓.๙.๑๗   นายณัฐฐิพันธุ์  พรหมประสิทธิ์ ครู รร.บ้านคลองขุด กรรมการ 
๓.๙.๑๘ นางจินดารัตน์  หลงหมาด       ครู รร.บ้านท่าน้ำเค็มใต้ กรรมการ 
๓.๙.๑๙ นางสาวหวันซาเราะห์  ปะดุกา ครู รร.บ้านควนเก กรรมการ 



๑๑ 

 

 

๓.๙.๒๐ นางสุกัลยา  ช่วยศรีนวล ครู รร.บ้านบารายี กรรมการ 
๓.๙.๒๑ นางนิตติยา  แลบติก ครู รร.ผังปาล์ม ๓ กรรมการ 
๓.๙.๒๒ นางสาวนิสา  ขาวเฉาะ ครู รร.บ้านปากบารา กรรมการ 
๓.๙.๒๓ MS.ANGELYN CALABROSO ILETO  ครูต่างชาติ รร.บ้านวังปริง กรรมการ 
๓.๙.๒๔ MR.ABIA DESMOND ครูต่างชาติโรงเรียนบ้านวังปริง กรรมการ 
๓.๙.๒๕ ว่าท่ี ร.ต.หญิงสรัลรัตน์  เบ็ญหมัด ครู รร.บ้านสาคร กรรมการ 
๓.๙.๒๖ นางสาวสาวิตรี  สุวรรณชาตรี ครู รร.อนุบาลละงู กรรมการ 

              ๓.๑๐  คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  ประกอบด้วย 
๓.๑๐.๑  นายซัครียา  หมาดบากา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล      ประธานกรรมการ 
๓.๑๐.๒ นายอับดุลเล๊าะ  ใบหมาดปนัจอ ครู รร.บ้านวังพระเคียน กรรมการ 
๓.๑๐.๓  นายซูอีด  อัสนีย์ ครู รร.บ้านเกตรี  กรรมการ 
๓.๑๐.๔  นายธานินทร์  สุขสง่า ครู รร.บ้านควน  กรรมการ 
๓.๑๐.๕  นายอับดุลเลาะฮ์  พันหวัง    ครู รร.บ้านกุบังปะโหลด กรรมการ 
๓.๑๐.๖  นางนูรซีลา  นาคสง่า ครู รร.บ้านวังปริง กรรมการ 
๓.๑๐.๗  นายยะโกบ  วาหาบ ครู รร.บ้านทางยาง กรรมการ 
๓.๑๐.๘  นางสาวกูฮัฟเศาะฮ์  กูยาหยา ครู รร.บ้านบันนังปุเลา กรรมการ 
๓.๑๐.๙  นายชิตนนธว์  รักสุวชน ครู รร.บ้านห้วยมะพร้าว กรรมการ 
๓.๑๐.๑๑ นายวิชยา  สมหวัง ครู รร.บ้านเกาะสาหร่ายฯ กรรมการ 
๓.๑๐.๑๐ นายวินิจ กล่ินละมัย  ครู รร.บ้านทุ่งวิมาน กรรมการ 
๓.๑๐.๑๒ นางสาวสมฤทัย  เอียดเกิด ครู รร.อนุบาลท่าแพ  กรรมการ 
๓.๑๐.๑๓ นางสาวศิริพร  ยูฮันเงาะ ครู รร.บ้านตันหยงโป กรรมการ 
๓.๑๐.๑๔ นางสาวยาวาเรี๊ยะ  หลงหนั ครู รร.บ้านควนสตอ กรรมการ 
๓.๑๐.๑๕ นายอาบีดีน  หลีเส็น ครู รร.ไทยรัฐวิทยา๔๐ กรรมการและเลขานุการ 

ท้ังนี้  ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ี ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ
เรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

           ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

 
                                                            (นายประหยัด  สุขขี)   

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
 


