
 
 

 
 
 
 
 

ค าสั่ง ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 
ที่  ๕๖ / ๒๕๖1 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล 
ประจ าปี ๒๕๖1  

-------------------------------------- 
ตามที่ ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมกับโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ด าเนินการจัด

งานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ประจ าปี 2561 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนให้มี เวที        
ส าหรับแสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ และศิลปะ เพ่ือสนับสนุนการศึกษาเอกชนให้พัฒนา       
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จึงได้ก าหนดจัดงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน     
จังหวัดสตูล ประจ าปี 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนมุสลิมศึกษา และห้างสรรพสินค้า  
เทสโก้โลตัส สาขาสตูล  นั้น      
 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการ งานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล
ประจ าปี ๒๕๖1  ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล     
จึงแตง่ตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะท างาน ประกอบด้วย 
 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่  วางแผน สนับสนุน ส่งเสริม เสนอแนะ ให้ค าปรึกษา 
ตลอดจนแก้ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานของทุกฝ่าย และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานเพ่ือผลักดัน   
ให้การจัดงานมหกรรมวิชาการ ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

๑)  นายสมคิด  เจ้ยชุม       ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล   ประธานกรรมการ 
๒)  นายเกริก  แต่งเกลี้ยง   รองผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  รองประธาน 
๓)  นายศักดิ์จิต  มาศจิตต์     รองผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  รองประธาน 
๔)  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรง            กรรมการ 
6)  นายรมศรีย์   กะด๊ะ        ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด กรรมการ 
7)  นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ           กรรมการ 
8)  นางสาววนมาลิน  โคกยะสุพรม     หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ        กรรมการ 
9)  นายวราวุธ  วงศาชนัท               หวัหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์                กรรมการ  
10)  นายซอหมาด  ใบหมาดปันจอ              หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา         กรรมการ   
11)  นายเสดอาหมาด  ศรียาน           หัวหน้ากลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 
12)  นายกอเด็ม  หมีนเหม           นักวิชาการศึกษา                ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
     

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของทุกฝ่าย 
วางแผนและสนับสนุนการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จัดท าสูจิบัตรและประสานงาน     
ในการด าเนินงานของทุกฝ่าย ประกอบด้วย 
 

๑)  นายสมคิด  เจ้ยชุม        ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล   ประธานกรรมการ 
๒)  นายเกริก  แต่งเกลี้ยง    รองผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  รองประธาน 
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3)  นางจุฑามาศ   หนูขาว          ผู้จัดการโรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา           กรรมการ 

 ๔)  นางอัญชลี  บินต ามะหงง       ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม       กรรมการ 
 ๕)  นายฉะฟีอี  สลีมีน              ผู้จัดการโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ      กรรมการ 
 ๖)  นายระเริง   รัตนเกษร         ผอ.โรงเรียนจงหัว                              กรรมการ 
          ๗)  นายกอเดช  หลงสมัน             ผอ.โรงเรียนมุสลิมศึกษา                     กรรมการ 
          ๘)  นางเตือนใจ  เจ๊ะมะ               ผอ.โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา               กรรมการ   
 ๙)  นายยาโกบ  ปะดุกา               ผอ.โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ         กรรมการ 
          ๑๐)  นายอดุลย ์  เลิศอริยพงษ์กุล     ผอ.โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์               กรรมการ 
 ๑๑) นาบอับดุลเลาะ  ปังแลมาปุเลา       ผอ.โรงเรียนดารุลอูลูม                       กรรมการ 
 ๑๒) นางนันท์ตา   ดาจิ                  รองผอ.โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา         กรรมการ 
 ๑๓) นายอาบูบากาบ  หลังปูเต๊ะ            ครูโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา               กรรมการ 
 ๑๔) นางอะฉ๊ะ  เกษา                 ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษา                กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวมูรชีดาร์  สาหลงั               ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษา                กรรมการ 
 ๑๖) นายสาววนมาลิน  โคกยะสุพรม        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ             กรรมการ 
 ๑๗) นายซอหมาด  ใบหมาดปันจอ     นักวิชาการศึกษา                             กรรมการ 
 ๑๘) นางสุนี   แกสมาน            นักวิชาการศึกษา                             กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวอังคณา ปิติ                   นักวิชาการศึกษา                             กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวสาลินี  ปีไสย                 นักวิชาการศึกษา                             กรรมการ 
 ๒๑) นายอับดุรรอชีด แกสมาน             นักวิชาการพัสดุ                               กรรมการ 
 ๒๒) นายยูซุฟ  ใบหมาดปันจอ       นักวิชาการศึกษา                              กรรมการ 
 ๒๓) ว่าที่ร้อยตรีหญิงหญิงวิฐิมา คชาชนม์ นักวิชาการเงินและบัญชี                กรรมการ 
 ๒๔) นางสาวศิริพร  คทายุทธ          นักวิชาการเงินและบัญชี                กรรมการ 
 ๒๕) นางสาวยามีละห์  ยาหมาย          นักวิชาการศึกษา                              กรรมการ 
 ๒๖) นางสาวนัศรียา  ติลาเต๊ะ          นักวิชาการศึกษา                              กรรมการ 
 ๒๗) นายเสดอาหมาด  ศรียาน            นักวิชาการปฏิบัติการ          กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๘) นางซาริตา  หลงกูนัน           นักวิชาการศึกษา                ผูช้่วยกรรมการและเลขานุการ             
          ๒๙) นายกอเด็ม   หมีนเหม              นักวิชาการศึกษา                ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน มีหน้าที่ รับลงทะเบียนคณะกรรมการด าเนินงานและ
คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดและแข่งขัน พร้อมแจกเอกสารประกอบการแข่งขัน ประกอบด้วย 

๑) นายกอเดช  หลงสมัน   ผอ.โรงเรียนมุสลิมศึกษา                  ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวสภาภรณ์  หลังเกต  ครโูรงเรียนมุสลิมศึกษา                  รองประธาน 
3) นางสาวโรซีตา  ปาเต๊ะ                     ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา                      กรรมการ 
4) นางสาวมารีย๊ะ   เหมจ า                   ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา                      กรรมการ 
๕) นางฤทัยรัตน์   ง๊ะสมัน                    พนักงานราชการครู                       กรรมการและเลขานุการ 
๖) นางสาวอังคณา   ปิติ                      นักวิชาการศึกษา                          ผู้ประสานงาน 

 

๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้าที่ วางแผนและจัดท าก าหนดการพิธีปิด ด าเนินการควบคุม 
งานพิธีกร จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปิดงาน จัดท าค ากล่าวพิธีปิด ก าหนดรูปแบบกิจกรรมต่างๆบนเวที และ
ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
 ๑) นายอดุลย์  เลิศอริยะพงศ์กุล    ผอ.โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์        ประธานกรรมการ 
 ๒) นายระเริง  รัตนเกษร             ผอ.โรงเรียนจงหัว                  รองประธาน 
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3) นางสาวนิตยา  กล้าแข็ง           ครูโรงเรียน                                   กรรมการ 

 4) นางสาวสาปีนะ  หล าหวัง         ครูโรงเรียน           กรรมการ 
 5) นางสาวกรรณิการ์  หาดเนิน      ครูโรงเรียน           กรรมการ 
           6) นางสาวสวุิตา   ตุลา            พนักงานราชการครู  กรรมการและเลขานุการ 

๗) นายซอหมาด  ใบหมาดปันจอ    นักวิชาการศึกษา         ผู้ประสานงาน 
 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม มีหน้าที่จัดหาอาหารและเครื่องดื่มบริการคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกอบด้วย  

 ๑) นางอรอุมา  เศษแอ          ผอ. โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยานุสรณ์     ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวปรีดา  อมุา             ครูโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยานุสรณ์     นัก รองประธาน 
 3) นางสาวคอลาตี  อิแต           ครูโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยานุสรณ์                กรรมการ 
 ๔) นางศรูตา   ยะกะจิ            พนักงาน.สช.สตูล   กรรมการ 
 ๕) นางอาอีฉ๊ะ  วิลาวรรณ์   นักจัดการงานทั่วไป                 กรรมการ 
          ๖) นางมารียะ  กาเส็มสัน             พนักงานราชการครู          กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นางสาวดีน่า  รังสรรค์              นักจัดการงานทั่วไป                        ผู้ประสานงาน 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน มีหน้าที่ รับรายงานผลคะแนนจากคณะกรรมการ
ตัดสินกิจกรรม ตรวจสอบการบันทึกผลคะแนนของแต่ละกิจกรรม อนุมัติเผยแพร่ผลการแข่งขัน จัดท ารายงาน
สรุปผลการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม เผยแพร่ผลการแข่งขันให้บุคคลทั่วไปทราบ รวมทั้งแก้ปัญหาอุปสรรคด้านงาน
ประมวลผลคะแนนแข่งขัน ประกอบด้วย  
 ๑) นางนภัสวรรณ  ม่วงปลอด          ผอ.โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอาณัติ  นกเกษม                ครูโรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา           รองประธาน 
 ๓) นางสิริโฉม  ลือแม๊ะ                   ครูโรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา                  กรรมการ 

๔) นางสาวปรียาวรรณ  ยั่งยืน           ครูโรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา                   กรรมการ 
๕) นางสาวอาบีดา   เตาวโต             พนักงานราชการครู                      กรรมการและเลขานุการ 
๖) นางสาวยามีละห์  ยาหมาย             นักวิชาการศึกษา                          ผู้ประสานงาน 

 

๗. คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร มีหน้าที ่รับผลการแข่งขัน ด าเนินการจัดท าเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะ 
การประกวดแข่งขันและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
 ๑) นายอดุลย์  มะมิง             ผอ.โรงเรียนสตูลศานติศึกษา  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวมูรชีดาฮ์   สาหลัง        ครโูรงเรียนสตูลศานติศึกษานางสาวยา  รองประธาน 
 ๓) นางอะฉ๊ะ  เกศา                   ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษานางสาวรา นิ  กรรมการ 
          ๔) นางสาวเปรมฤดี  ใจสมุทรง       ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษานางสาว  กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางสาวหนึ่งนภา  กล่อมโกมล           นักวิชาการศึกษา                         ผู้ประสานงาน      

 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน บันทึกภาพกิจกรรม
ตลอดจนเผยแพร่ภาพกิจกรรม ประกอบด้วย 
 ๑) นายอะ๊หมาด  นาปาเลน  ผอ.โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธ ิ  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายซัลมาน  บูเดียะ             ครูโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ          รองประธาน 
 ๓) นายประสิทธิ์  หมั่นเพียร          ครูโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ              กรรมการ 
          4) นายภาคภูมิ  ฮะยีบิลัง             ครูโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ     กรรมการและเลขานุการ 
          ๕) นางสาวปีมนัส  มนัสวิน           นักประชาสัมพันธ์            ผู้ประสานงาน  
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๙. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้าที่ จัดสถานที่ต่างๆ ภายในงาน ติดต่อประสานงาน

จัดเตรียมห้องส าหรับใช้ในการแข่งขันให้เรียบร้อยและครบตามกิจกรรม จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ        
ที่ เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับกรรมการ รวมทั้งก าหนดแผนผังสถานที่ส าหรับประกวดแข่งขัน            
กิจกรรมต่างๆ จัดท าป้ายติดบริเวณห้องส าหรับแข่งขัน ประกอบด้วย 
          ๑) นายยะโกบ ปะดุกา    ผอ.โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายฮาหมาด  รบบานา  ครูโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ            รองประธาน 
          ๓) นายชาเร็ต  ใจด ี   ครูโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ     กรรมการและเลขานุการ 
          ๔) นายอับดุรรอชีด  แกสมาน             นักวิชาการพัสดุ      ผู้ประสาน 
 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ มีหน้าที่ จัดท าหลักฐานจัดซื้อ / จัดจ้าง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวกับการเบิก - จ่ายเงินประมาณตามโครงการในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และด าเนินการ
จัดท าเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 

 ๑) นางอัลชลี  บินต ามะหงง          ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวกรองจิตร  พรหมเดชะ   ครูโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม         รองประธาน 

๓) นางสาวกลบี  หวังกุหล า    ครูโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม            กรรมการ        
๔) นางสาวศิริพร  คทายุทธ     นักวิชาการเงินและบัญชี     กรรมการและเลขานุการ 
๕) นายอับดุรรอชีด  แกสมาน          นักวิชาการพัสดุ    ผู้ประสานงาน 

 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ จัดท าแบบสอบถาม แจกแบบทดสอบให้ผู้ร่วมงาน
ประเมินผลและสรุปผล รวมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลเป็นรูปเล่ม ประกอบด้วย 
          ๑) นายปริญญา  ทวกีุล   ผอ.โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุลบิ้ร           ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวสุวรรณ  ตาเดอิน         ครูโรงเรียนอิสลามศึกษาดารุลบิ้ร  รองประธาน 
 ๓) นาสาวสุรีนา  ฮะอุรา   ครูโรงเรียนอิสลามศึกษาดารุลบิ้ร   กรรมการ 
 ๔) นายซัยนุดดีน  เทศอาเส็น        ครูโรงเรียนอิสลามศึกษาดารุลบิ้ร นักกรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางสาวนูรฮายาตี  สาแลแม      นักวิชาการคอมพิวเตอร์                     ผู้ประสานงาน   
 

                   12. คณะกรรมการฝ่ายอุทธรณ์  มีหน้าทีพิ่จารณาเรื่องอุทธรณ์กรณีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ
แข่งขัน ประกอบด้วย 
          ๑) นายรมศรีย์  กะด๊ะ                 ผอ.โรงเรียนแสงธรรม   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวนลฐิยา  หลงจ ิ   ครโูรงเรียนแสงธรรม   รองประธาน 
 ๓) นางสาวนุสรี  สุขสง่า    ครูโรงเรียนแสงธรรม    กรรมการ 
 ๔) นางสาวอัญชลี  โส๊ะเต่ง   ครูโรงเรียนแสงธรรม     กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นายพีรพัฒน์  ขุนเศษ            นิติกร                                      ผู้ประสานงาน 
 

๑3.คณะกรรมการจัดกิจกรรม มีหน้าที่ วางแผนการเตรียมงานในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
อย่างมีระบบ ประกอบด้วย  

๑) นางเตือนใจ  เจ๊ะม๊ะ             ผอ.โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวธิติมา  บูสามารถ     ครูโรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา       รองประธาน 
 ๓) นางสาวสร้อยสุดา  รักษะโบะ   ครูโรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา              กรรมการ 
          ๔) นางสาวนลฐิยา  หลงจิ          พนักงานราชการครู                กรรมการ 
          ๕) นางสุนี  แกสมาน    นักวิชาการศึกษา                         กรรมการและเลขานุการ  

 ๖) นายยูซุฟ  ใบหมาดปันจอ      นักทรัพยากรบุคคล                               ผู้ประสานงาน 
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14. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีหน้าที ่ จัดเตรียมข้ันตอนพิธีการ ต้อนรับประธาน แขกและ

ผู้ร่วมงาน จัดเตรียมค ากล่าวต้อนรับ-กล่าวรายงาน-กล่าวเปิด ประกอบด้วย 
๑) นางอานิตา  มนูญดาหวี           ผอ.โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ          ประธานกรรมการ 

 ๒) นางสาวกุนุสราภรณ์  กูหลง   ครโูรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ            รองประธาน 
 ๓) นางสาวไมสะเร๊าะ  แก้วสล า    ครูโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ            กรรมการ 
          ๔) นางสาวนริศรา  สบุาโกย    ครูโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ     กรรมการและเลขานุการ 
          ๕) นางสาววนาลิน  โคกยะสุพรม      นักจดัการงานทั่วไปปฏิบัติการ                ผู้ประสานงาน 
 

15. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการด้านการพยาบาล 
ติดตาม และส่งต่อผู้ป่วย พัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการด้านการพยาบาล ประกอบด้วย 

๑) นางนิภาพร  ผิวดี             ผอ.โรงเรียนศาสนธรรมวิทยา  ประธานกรรมการ 
๒) นางกัญนิกา  ลารีนู   ครูโรงเรียนศาสนธรรมวิทยา  รองประธาน 
๓) นางไซหนับ  ดังเด่น   ครูโรงเรียนศาสนธรรมวิทยา           กรรมการ 
๔) นายพิชาช่ญ  หีมปอ   ครูโรงเรียนศาสนธรรมวิทยา                  กรรมการ  
5) นายรอซี  ผิวดี   ครูโรงเรียนศาสนธรรมวิทยา            กรรมการและเลขานุการ  

           ๖) นางสาวสาลินี   ปีไสย             นักวิชาการศึกษา                                ผู้ประสานงาน 
  

16.คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมอ่ืนๆ มีหน้าที่ ดูแลการจัดนิทรรศการและ
กิจกรรมต่างๆในงานมหกรรมวิชาการ ประกอบด้วย 

๑) นางอัญชลี  บินต ามะหงง     ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจารนัย  กาญจนปกรณ์  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสายเพชรศึกษา รองประธาน 
 ๓) นางวัทนา  หลีเส็น   ผอ.โรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์  กรรมการ 
          ๔) นายอับดุลเลาะ  ปังแลมาปุเลา  ผอ.โรงเรียนดารุลอูลูม           กรรมการ 

          ๕) นายมุขต้า  หลังการ์ต           นักวิชาการคอมพิวเตอร์                กรรมการและเลขานุการ    
 ๖) นายวราวุธ   วงศาชนัท          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    ผู้ประสานงาน 
  
 

17.ฝ่ายสรรหาคณะกรรมการตัดสิน  มีหน้าที่ สรรหากรรมการการตัดสินกิจกรรมต่างๆ 
ประกอบด้วย 

๑) นายอับดุลลอฮ์  อาเก็ม           ผอ.โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา        ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมาน   ระสา            ผอ.โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์  รองประธาน 
 ๓) นายอนุวัฒน์  จองเดนิ         ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลอรอนงค์  กรรมการ 
          ๔) นางกูฟารีดี   แก้วสล า         พนักงานราชการครู     กรรมการและเลขานุการ  

          ๕) นางซาริตา   หลงกูนัน        นักวิชาการศึกษา            ผู้ประสานงาน 
 
 

18.คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมต่างๆ มีหน้าที ่ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมายติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการ ด าเนินการบันทึกผลการแข่งขัน และงานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑) ว่าที่ร้อยตรี เจนจิรา เส็มหลี ผู้ประสานงานกิจกรรม โต้วาทีเป็นภาษาไทย 
 ๒) นางสาวขนิษฐา  สองเมือง ผู้ประสานงานกิจกรรม บรรยายธรรมเป็นภาษาไทย 
 ๓) นางสาววนิตา  โอมณี  ผู้ประสานงานกิจกรรม เล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาไทย 
 ๔) นางสุหรี  องสารา  ผู้ประสานงานกิจกรรม การเขียนเรียงความและคัดลายมือ 
 ๕) นางอัมรีน่า  มาเร๊ะ  ผู้ประสานงานกิจกรรม เล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอังกฤษ 
 ๖) นางสาวสุนิสา  สูหลง  ผู้ประสานงานกิจกรรม Spelling Bee 
 ๗) นางดาณี   หมัดหมัน  ผู้ประสานงานกิจกรรม การประกวดเล่านิทาน Story Telling 
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( นายสมคิด  เจ้ยชุม ) 

ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  
 

          ๘) นางสาวนุสรา  ปังเตะ  ผู้ประสานงานกิจกรรม การคัดอาหรับแบบสร้างสรรค์ 
 ๙) นางมิยารอ   มานะกล้า ผู้ประสานงานกิจกรรม การวาดภาพจากเรื่องที่ก าหนด 
 ๑๐) นายมะนัรมี  เจ๊ะเฮง  ผู้ประสานงานกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม 
 ๑๑) นางสาวอาอีฉ๊ะ  ทิ้งน้ ารอบ ผู้ประสานงานกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน 
 ๑๒) นางสาวนุสรี  สุขสง่า  ผู้ประสานงานกิจกรรม การแข่ งขั นเครื่ องบิ นพลั งยางประเภทบิ น            
นาน ปล่อยอิสระ 
 ๑๓) นางสาวสารอณี หมันแดง ผู้ประสานงานกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
 ๑๔) นางซัลวา  มณีหยัน  ผู้ประสานงานกิจกรรม การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ทดลอง 
 ๑๕) นางรอซี  หนูเบ๊ะ  ผู้ประสานงานกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
          ๑๖) นางสาวกัณฑิมา  แกสมาน ผู้ประสานงานกิจกรรม การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์การใช้   
โปรแกรมการน าเสนอ (Presentation) 
 ๑๗) นางสาวนูรมะห์ณี  เถาวัลย์ ผู้ประสานงานกิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Edition 
 ๑๘) นางฮาดีย๊ะ  สลีหมีน  ผู้ประสานงานกิจกรรม การแข่งขันท าอาหารน้ าพริก ผักสด เครื่อง
เคียง 
 ๑๙) นางสุกัญญา  จิ้วจวบ  ผู้ประสานงานกิจกรรม การประกวดแข่งขันการผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์ 
 ๒๐) นายสุวรรณ  ราโอบ  ผู้ประสานงานกิจกรรม การตอบปัญหาอิสลามศึกษา ๔ ภาษา (ภาษา
ไทย,มลายู,อาหรับ,อังกฤษ) 
 ๒๑) นายอะหมัดสมหวัง  ปาดูลัง ผู้ประสานงานกิจกรรม ขับร้องอนาชีดเป็นภาษามลายู 
 ๒๒) นายซัลมาน  บูเดียะ  ผู้ประสานงานกิจกรรม การท่องจ าอัลกุรอ่าน 
 ๒๓) นายไมตรี  หยังดี  ผู้ประสานงานกิจกรรม การอ่านคุฎบะฮ์  
 ๒๔) นางสาวนูรีดา  ฮาแวมาเนาะ ผู้ประสานงานกิจกรรม บรรยายธรรมเป็นภาษามลายู 
 ๒๕) นางจรรยา  สูนสละ  ผู้ประสานงานกิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน  
 ๒๖) นางสาวนูรอสมะ เระวัง ผู้ประสานงานกิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีกตัด ปะ กระดาษ 
 ๒๗) นางสาวยานีดา  คงสวัสดิ์ ผู้ประสานงานกิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม 
  

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
    สั่ง  ณ  วันที่  ๑๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖1 
 

                     
 
 
 

 

                                     
                                                
                                                     
 


