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ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
เรื่อง  การจัดงานศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่จังหวัดสตูล  พบปะประชาชน 

------------------------------------------- 

 ด้วยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูลจัดกิจกรรมศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่พบปะประชาชน เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับ
นโยบาย จุดเน้นในการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้บุคลากรในหน่วยงาน
ทางการศึกษาและชุมชนที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบของกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่าง ๆ  
ตามบริบทของพ้ืนที่ ซึ่งการพัฒนาการศึกษาจะต้องเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน  

เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่จังหวัดสตูล พบปะประชาชน ของอ าเภอควนโดน
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ในการให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

1) นายวรวิทย์  หมาดทิ้ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลควนโดน  ประธานกรรมการ

 2) นายจเร  หิรัญสถิต  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนสตอ  รองประธานกรรมการ 

3) นายสุไลหมาน   ตาเดอิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังประจัน กรรมการ 

4) นายสุรทิน   บิลยะแม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านย่านซื่อฯ  กรรมการ 

5) นายประดิษฐ์ คชสวัสดิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง   กรรมการ 

6) นายธาตรี  ยีปันจอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทางงอ  กรรมการ 

7) นายมูฮ าหมาด  หลีเยาว์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดุสน  กรรมการ 

8) นายวัฒนา  ดาราหมานเศษ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปันจอร ์  กรรมการ 

9) นายยูโสบ  สุมาตรา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด กรรมการ 

10) นางฮาสาน๊ะ  ยีปันจอ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง กรรมการ 

11) นายบูอาสัน  หาโส๊ะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา กรรมการ 

12) นายมอฮ าหมาดมาดี หลงกาสา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบูเกตยามู กรรมการ 

13) นายสุธา  บัวด า  หัวหน้าโครงการพิเศษ วท.สตูล  กรรมการ 



14) นายประวิทย์  เจริญวงศ์ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ.ควนโดน กรรมการ 

15) นายสมศักดิ์  นิจนารถ   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอควนโดน  กรรมการ 

16) นายอับดุลเลาะ ปังแลมาปุเลา ผู้อ านวยการโรงเรียนดารุลอูลุม  กรรมการ 

 

17) นายอ๊ะหมาด  นาปาเลน ผู้อ านวยการโรงเรียนดารุลมาอาเรฟ กรรมการ 

18) นายปริญญา  ทวีกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนดารุ้ลบิร  กรรมการ 

19) นายอับดุลลอฮ์  อาเก็ม ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา กรรมการ 

20) นายหอเลด  ใบหาด  ผู้อ านวยการโรงเรียนอิสลามวิทยาฯ กรรมการ 

๒๑) นายอาวุธ  โพธิ์แก้ว  สาธารณสุขอ าเภอควนโดน  กรรมการ 

2๒) นายเดชา ปาณะศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 

2๓) นายไพศาล   ลายู  ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่ ติดต่อประสานงานกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงาน 
ทางการศึกษาที่มาร่วมจัดการแสดง จัดนิทรรศการ ก ากับ  ติดตาม และอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการจัด
กิจกรรมระดับอ าเภอ ผู้มาร่วมงานและประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย  
  1)  นายเดชา ปาณะศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา ประธานกรรมการ 

  2)  นายไพศาล   ลายู  ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  รองประธานกรรมการ 

  3)  นายเจ๊ะบารอเหม ยาหลี ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 

  4)  นายอนันต์   โต๊ะประดู่ ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 

  5)  นายนิสิต  ภัทราภินันท์ ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ  

  6)  นางหับเสาะ  บิลหลี  ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 

  7)  นายอภิสิทธิ์  ด ายูโซ๊ะ  ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 

  8)  นางสมศรี  ชอบกิจ  ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 

  9)  นางจิราภรณ์  วงศ์วาสนา ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 

  10)  นางสาวสุวตี   มัจฉา  ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 

  11)  นางฮายาตี   หลีเยาว์ ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 

12)  นางอามีน๊ะ   มาลินี  ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 

13)  นางจินตนา   หมาดท้ิง ครู  โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

  14)  นางหวันอารีญา  หมีนสัน ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  15)  นางหัสราษ   มัสตัน  ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



  16)  นางโสภา  ใสบริสุทธิ์  ธุรการโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่ส าหรับจัดงาน จัดแต่งเวทีการแสดง ติดตั้ง  เครื่อง

เสียง รวมทั้งระบบไฟฟ้าภายในบริเวณงาน และหอประชุมโรงเรียนควนโดนวิทยา  ประกอบด้วย 

  1)  นายเดชา  ปาณะศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา ประธานกรรมการ 

  2)  นายธาตรี  ยีปันจอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทางงอ  รองประธานกรรมการ 

  3)  นายอับดุลลอฮ์  อาเก็ม  ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา รองประธานกรรมการ 

  4)  นางอามีน๊ะ   มาลินี  ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา   กรรมการ 

  5)  นางสารอ   แซะอาหลี  ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา   กรรมการ 

  6)  นายสุริยา   แกสมาน  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 

  7)  นายหมาดสะฝีอี  เหมสลาหมาด  พนักงานบริการ โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 

  8)  นายสุรศักดิ์  มรรคาเขต  ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 

  9)  นายอิสมาแอน  ตาเดอิน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 

  10) นายซอหมาด  บาหลัง  ผู้อ านวยการ รพ. ส่งเสริมสุขภาพต าบลควนโดน กรรมการ 

  11)  

  12) 

  13) 

  14) 

  15) 

  16) 

  17) 

  18) 

  19) นายนิสิต  ภัทราภินันท์  ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

  20)  นายอารีย์  บาราสัน  ครู  โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  21) นายวิลาศ   อรุณรัตน์  ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้าที่ ต้อนรับผู้มาร่วมงาน บริการอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้ง   
อ านวยความสะดวก ประกอบด้วย 

 1) นายสุไลหมาน   ตาเดอิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังประจัน ประธานกรรมการ 
 2) นางฮาสาน๊ะ  ยีปันจอ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง รองประธานกรรมการ 



 3) นางยาลีน่า  มานีอาเหล็ม ครู โรงเรียนบ้านวังประจัน กรรมการ 
 4) นางอมรรัตน์ เบญญคุปต์ ครู โรงเรียนบ้านวังประจัน กรรมการ 
 5) นางสุนิวรรณ์ ปังหลีเส็น ครู โรงเรียนบ้านวังประจัน กรรมการ 
 6) นางวราภรณ์  เดชอรัญ ครู โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง กรรมการ 
 7) นางวรมน  คลังข้อง ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการ 
 8) นางหับเสาะ  บิลหลี ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการ 
 9) นางอรุณี  ตาเดอิน ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการ 
 10) นางสาวใหมสาเราะ  ปานจ าปี ครู อัตราจ้าง รร.ควนโดนวิทยา กรรมการ 
 11) นางโสภา  ใสบริสุทธิ์ ธุรการโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการ 
 11) นางสาวอัญชลี  สามัญ ลูกจ้างชั่วคราว รร.ควนโดนวทิยา กรรมการ 
 12) นายอนันต์   โต๊ะประดู่ ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 13) นางจิราภรณ์  วงศ์วาสนา ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 14) นางหัสราษ  มัสตัน ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมบนเวที  มีหน้าที่  ก าหนดรูปแบบกิจกรรม จัดล าดับขั้นตอน 
พิธีการต่าง ๆ จัดหาพิธีกร จัดล าดับการแสดงบนเวทีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

 1) นายวรวิทย์  หมาดทิ้ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลควนโดน ประธานกรรมการ 
 2) นายประดิษฐ์ คชสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง   รองประธานกรรมการ 
 3) นายอับดุลเลาะ ปังแลมาปุเลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนดารุลอูลุม  รองประธานกรรมการ 

  4) นางสมศรี  ชอบกิจ     ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 

  5) นางนุรมะ  นารีเปน     ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 

  6) นางสาวสาริยา  อิสภาโร ครู อัตราจ้าง  รร.ควนโดนวิทยา  กรรมการ 

  7) 

  8) 

  9)   

  10)  

  11)  

  12)  

  13) นายอภิสิทธิ์  ด ายูโซ๊ะ  ครู  โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

  14) นางจินตนา  หมาดทิ้ง  ครู  โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  15) นางหวันอารีญา  หมีนสัน ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



6.  คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน มีหน้าที่  วางแผน  ออกแบบ  เตรียมอุปกรณ์
ส าหรับจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย 

 1) นายมูฮ าหมาด  หลีเยาว์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดุสน  ประธานกรรมการ 
 2) นายสุธา  บัวด า หัวหน้าโครงการพิเศษ วท.สตูล  รองประธานกรรมการ 
 3) นายประวิทย์  เจริญวงศ์ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ.ควนโดน รองประธานกรรมการ 
 4) นายอภิสิทธิ์  ด ายูโซ๊ะ ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 
 5) นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 
 6) นางจินตนา  หมาดทิ้ง ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 
 7) นางฮายาตี  หลีเยาว์ ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 
 8) นายนิรัตน์  เสมอภพ ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 
 9) นายอดุลย์  บิลหลี ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 
 10) นางอามีน๊ะ  มาลินี ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 
 11) นางสาวสุวตี  มัจฉา ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 
 12) นายอับดุลการีม  สามัญ ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 
 13) นางสารอ   แซะอาหลี ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 
 14) นางนุรมะ  นารีเปน ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 
 15) นางหวันอารีญา  หมีนสัน ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 
 16) นายมุตฮา  หมันเส็น พนักงานราชการโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการ 
 17) นายสุริยา  แกสมาน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 
 18) นางสาวญูฮานี  มะสันติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 
 19)  นางสากีน๊ะ  พันหวัง ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง  กรรมการ  
 20) นายสมมาตร  ต าบัน ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง  กรรมการ 
 21) นางสาวสุพรรณิการ์ นิลสกุล ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง  กรรมการ 
 22) นางชนินทร  มะแอเคียน ครู โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง  กรรมการ 
 23) นางสุวรรณา  เกปัน ครู โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง  กรรมการ 
 24) นางวราภรณ์  เดชอรัญ ครู โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง  กรรมการ 
 25) นางสาวอัซมา  มาลินี ครู โรงเรียนบ้านควนสตอ  กรรมการ 
 26) นางสาวคอลาตี  บิสลีมีน ครู โรงเรียนบ้านควนสตอ  กรรมการ 
 24) นายดาวูด หมันเบ็ญหมัด ครู โรงเรียนบ้านปันจอร์  กรรมการ 
 25) นางสาวอลิตา  แก้วเพชร ครู โรงเรียนบ้านปันจอร์  กรรมการ 
 26) นายไพศาล  ลายู ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 27) นางหัสราษ  มัสตัน คร ูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



7. คณะกรรมการกิจกรรมการบริการวิชาชีพ มีหน้าที่ จัดหลักสูตรระยะสั้น การแนะแนววิชาชีพ ให้บริการ
ประชาชน (Fix it Center) และการน าเสนอผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประกอบด้วย 

1. นายวิเชียร   บุญเตี่ยว      ประธานกรรมการ 
2.  
3. นายประวิทย์  เจริญวงศ์      รองประธานกรรมการ 
4. นายทวีสิน ฉิมเก้ือ       รองประธานกรรมการ 
5. นายจ ารัส ช านาญเพาะ      กรรมการ 
6. นายวรพล แก้วมาเรือน      กรรมการ 
7. นายรุสลี อีแมดือเระ      กรรมการ 
8. นายอะหมาด  บินอีต า      กรรมการ 
9. นายปิยวุฒิ   ศรีสุวรรณ      กรรมการ 
10. นางลัดดาวัล   รักแป้น      กรรมการ 
11. นางจิรัชญา  กาญจนะ      กรรมการ 
12. นายปิยพงศ์   ชัยยะวิริยะ      กรรมการ 
13. นางสุนีย์   เขียดสังข์       กรรมการ 
14. นางสาวสารีนา    มายาสัน      กรรมการ 
15. นางสาวอังสุมาลี   จันทร์ขาว      กรรมการ 
16.  
17.  
18. นายสุธา  บัวด า        กรรมการและเลขานุการ 
19.         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

   8.  ส่วนอาชีพ ส่วนบริการประชาชน  มีหน้าที่  

     1) นายซอหมาด  บาหลัง ผู้อ านวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลควนโดน  ประธานกรรมการ 

  2) นายธีรศักดิ์  มะแอเคียน  นักวิชาการสาธารณสุข   รองประธานกรรมการ 

  3) นางสาวชารีฟ๊ะ  นารีเปน  นักวิชาการสาธารณสุข   กรรมการ 

  4) นางอรนุช  หวังกุหล า  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 

  5) นางธิดา  เหมือนพะวงศ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 



  6) นางอัญมณี  นาฮับผล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 

  7) นางสาวลลิตา  ยะฝา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 

  8) นางกษมา  บุญดาหา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 

  9) นายอับดุลเล๊าะ  หลังเกต  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

  10) นายนัฐสิทธิ์  สองเมือง  นักวิชาการสาธารณสุข  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

9. คณะกรรมการฝ่ายจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือของนักเรียน มีหน้าที่ จัดท าสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ให้มีรูปแบบเหมาะสมสวยงาม  ประสานสถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ให้มาร่วมจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย  

 1) นายวัฒนา  ดาราหมานเศษ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปันจอร์ ประธานกรรมการ 
 2) นายยูโสบ  สุมาตรา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด รองประธานกรรมการ 
 3) นายปริญญา  ทวีกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนดารุ้ลบิร  รองประธานกรรมการ 
 4) นางอรุณี   ตาเดอิน ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 
 5) นางวรมน  คลังข้อง ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 
 6) นางสาวบุษริตา หมันเส็น ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านปันจอร์ กรรมการ 
 7) นายอิสมาแอล ปังหลีเส็น เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านปันจอร์ กรรมการ 
 8) นางสาวสุวัยบ๊ะ  สะโดน วิทยากรอิสลาม โรงเรียนบ้านปันจอร์ กรรมการ 
 9)  หัวหน้าระดับ ม.1 ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 
 10) หัวหน้าระดับ ม.2 ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 
 11) หัวหน้าระดับ ม.3 ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 
 12) หัวหน้าระดับ ม.4 ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 
 13) หัวหน้าระดับ ม.5 ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 
 14) หัวหน้าระดับ ม. 6 ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 
 15) นางสมศรี  ชอบกิจ ครู  โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 16) นายเจ๊ะบารอเหม ยาหลี ครู  โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
10. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการ จัดหาช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในการจัดงาน และจัดท าสื่อรายงานผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 1) นายจเร  หิรัญสถิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนสตอ ประธานกรรมการ 
 2) นายอ๊ะหมาด  นาปาเลน ผู้อ านวยการโรงเรียนดารุลมาอาเรฟ รองประธานกรรมการ 
 3) นายสุริยา   แกสมาน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการ 
 4)  
 5) 
 6) 



 7)  
  8) นายนิรัตน์  เสมอภพ ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

  9) นางสาววิไลพร  รวดเร็ว ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  10) นายมุตฮา  หมันเส็น       พนักงานราชการ รร.ควนโดนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

11. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าที ่ติดต่อประสานงานกับฝ่ายการเงิน ด าเนินการ และบริหารการใช้
จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ  ประกอบด้วย 

 1) นายสุรทิน   บิลยะแม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านย่านซื่อฯ ประธานกรรมการ 
 2) นางหับเสาะ  บิลหลี ครู  โรงเรียนควนโดนวิทยา  รองประธานกรรมการ 
 3)  
 4)  
 5) 
 6) 
 7) 
 8) นางเซาเด๊าะ  คชฤทธิ์ ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

  9) นางนนทิกร  ศรีสัมราน ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

11. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล มีหน้าที่ จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินงาน และ
รายงานผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

 1) นายสมศักดิ์  นิจนารถ   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอควนโดน ประธานกรรมการ 
 2) นายมอฮ าหมาดมาดี หลงกาสา   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบูเกตยามู รองประธานกรรมการ 
 3) นางสาวนุรวาตี  หมัดสกุล ครู กศน.อ าเภอควนโดน  กรรมการ 
 4) นางฮาบีบ๊ะ  เสมอภพ ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 
 5) นายอดุลย์  บิลหลี ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา  กรรมการ 
 6)  
 7) 
 8) นางสาวสุวตี  มัจฉา ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 9) นางสาววิไลพร  รวดเร็ว ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10) นางหัสราษ  มัสตัน ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และจัดการจราจร  มีหน้าที ่ก าหนดมาตรการรักษา

ความปลอดภัย จัดระเบียบการจราจร ควบคุมดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาจัดงาน  ประกอบด้วย 
 1) นายบูอาสัน  หาโส๊ะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา ประธานกรรมการ 
 2) นายหอเลด  ใบหาด ผู้อ านวยการโรงเรียนอิสลามวิทยาฯ รองประธานกรรมการ  
 3) นายเอกชัย  วงศ์จันทร์ พนักงานบริการ  กรรมการ 



 4) นายอับดุลการีม  สามัญ ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและเลขานุการ  

  5) นายวิลาศ  อรุณรัตน์     ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ประกาศ  ณ  วันที่ ..........เดือน .............................. พ.ศ. 2561 
 
 

        (นายดาลัน  นุงอาหลี) 

                                  ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 


