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คำสั่งโรงเรียนสตูลวิทยา 

ที ่๐๒๒ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ STW OPEN HOUSE ONLINE  ๒๐๒๒  

“เปิดเรือนเยือนสตูลวิทยา”   
……………………………………………………………………………….. 

              โรงเรียนสตูลวิทยา  ได้ดำเนินงานโครงการ STW OPEN HOUSE ONLINE  ๒๐๒๒ “เปิดเรือนเยือน
สตูลวิทยา” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ
ทั่วไปในระบบ ONSITE และ ONLINE ได้ทราบถึงศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นสากลเป็น
การสร้างทัศนคติท่ีดีของบุคคลภายนอกโรงเรียนทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซ่ึงโครงการดังกล่าวจะ
ดำเนินการในวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕    
               เพ่ือให้การดำเนินงานดังกล่าวประสบความสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๔๕ (๖)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการและที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๒๗  (๑) พระราชบัญญัติข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตูลวิทยา  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
  ๑.๑  นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

๑.๒  นายเชษฐา   เถาวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นายอับดุลรอศักดิ์ นาฮูดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
๑.๔  นายราเหม   ด่อล๊ะ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
๑.๕  นายคุณานนต์ ทองกรด รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
๑.๖  นายเลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ ครู คศ. ๓  กรรมการ 

  ๑.๗  นางสมสวาท  ลิมานัน ครู คศ. ๓  กรรมการและเลขานุการ 
          มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
           ๒.  คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  ประกอบด้วย  
๒.๑.๑  นายเลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ ครู  คศ. ๓ ประธานกรรมการ 
๒.๑.๒  นางจริยกร  ประกอบชัยชนะ ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๑.๓  นางพิมพ์ชนก ทองเงิน  ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๑.๔  นายภัทรกร  หมาดฉิม ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๑.๕  นางสอฟีย๊ะ  เส็นติระ  ครู  คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๑.๖  นางอาบีบ๊ะ  ดาหมาด  ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๑.๗  นายประทีป  บัวสิน    พนักงานบริการ กรรมการ 
๒.๑.๘  นางสมสวาท ลิมานัน  ครู  คศ. ๓ กรรมการและเลขานุการ 

          มีหน้าที ่ ติดต่อประสานงานกับกลุ่มสาระฯ ต่างๆ  รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องในเรื่องต่างๆ 
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๒.๒  คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ  ประกอบด้วย 

๒.๒.๑  นางสมสวาท ลิมานัน  ครู  คศ. ๓ ประธานกรรมการ 
๒.๒.๒  นางตรีนุช  ทิศเมือง  ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๒.๓  น.ส.บุญประภา ช่วยชม  ครู  คศ. ๓  กรรมการ 

       ๒.๒.๔. นางอรวรรณ มากชูชิต ครู  คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๒.๕  น.ส.พิมพ์ชนก ทองเงิน  ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๒.๖  น.ส.มัทร ี  เที่ยงตรง ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๒.๗  น.ส.พนิดา  สานิง  ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๒.๘  นางสอฟีย๊ะ  เส็นติระ  ครู  คศ. ๒  กรรมการ 
๒.๒.๙  นางจิตติมา  บุญนวล  ครู  คศ. ๒  กรรมการ 
๒.๒.๑๐  นางอาบีบ๊ะ ดาหมาด  ครู  คศ. ๓  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ในการดำเนินงานตามกำหนดการ รวมถึงการจัดพิธีการเปิดงาน  คำกล่าวรายงาน คำกล่าว 
เปิดงาน และประสานงานกับฝ่ายสถานที่ในการจัดสถานที่ในพิธีเปิดและการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 

        ๒.๓  คณะกรรมการกิจกรรม การทดสอบทางวิชาการ  เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา ประจำปีการศึกษา  
๒๕๖๔  ประกอบด้วย 

๒.๓.๑  นายภัทรกร  หมาดฉิม ครู คศ. ๓ ประธานกรรมการ 
๒.๓.๒  นายนาว ี  มะสมัน  ครู คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๓.๓  นางสอฟียะ  เส็นติระ  ครู คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๓.๔  น.ส.พนิดา  สานิง  ครู คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๓.๕  น.ส.มัทรี  เที่ยงตรง ครู คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๓.๖  น.ส.พิมพ์ชนก ทองเงิน  ครู คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๓.๗  นางอาบีบ๊ะ  ดาหมาด  ครู คศ. ๓ กรรมการและเลขานุการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

มีหน้าที ่ ดำเนินกิจกรรม มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม การทดสอบทาง
วิชาการ  เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 

๒.๔  คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ONSITE และ ONLINE ประกอบด้วย 
      ๒.๔.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประกอบด้วย 

๒.๔.๑.๑ นางจิรวรรณ ปรางจันทร์ ครู คศ.  ๓ ประธานกรรมการ 
๒.๔.๑.๒ นางอทิยาภรณ์   เพชรสลับแก้ว ครู  คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๔.๑.๓ น.ส.มาเรียม โต๊ะประดู่ ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๔.๑.๔ นางสมสวาท ลิมานัน  ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๔.๑.๕ นายเลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๔.๑.๖ นางอาบีบ๊ะ ดาหมาด  ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๔.๑.๗ นางมยุรี เจะเลาะ  ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๔.๑.๘ นางปัญธาดา จันทร์จิตรจริงใจ ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๔.๑.๙ น.ส.ดวงรัตน ์ หลำโอ๊ะ  ครู  คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๔.๑.๑๐ นางจิรภัทร ติ๋วตระกูล ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๔.๑.๑๑ นายอนุสิทธิ์ มูสิกวงศ์  ครู  คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๔.๑.๑๒ นางสุวิมน เชี่ยห้วน  ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๔.๑.๑๓ นางศิรินันท์ ยูโซะ  ครู  คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๔.๑.๑๔ น.ส.ลมัย สิงหโกมล ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๔.๑.๑๕ น.ส.พัชราภรณ์ ยาบา   ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
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๒.๔.๑.๑๖ น.ส.ยามีละห์  ตำเต๊ะ  ครู  คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๔.๑.๑๗ น.ส.บุญประภา  ช่วยชม ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๔.๑.๑๘ น.ส.นายูลา    ดาเลาะ  ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๔.๑.๑๙ นางตรีนุช ทิศเมือง  ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๔.๑.๒๐ นายสุเทพ มะลิวัลย์  ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๔.๑.๒๑ นายสุริยัน บิลหีม  ครู  คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๔.๑.๒๒ นายวิทยา มิหอมมิ  ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๔.๑.๒๓ น.ส.เกด บาฮาซัน  ครูอัตรจ้าง กรรมการ 
๒.๔.๑.๒๔ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  กรรมการ 
๒.๔.๑.๒๕ นางหทัยชนก ง๊ะสมัน  ครู  คศ. ๒ กรรมการและเลขานุการ 

      ๒.๔.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ประกอบด้วย 
๒.๔.๒.๑ นางวันเพ็ญ บุญฤทธิ์  ครู  คศ. ๒ ประธานกรรมการ 
๒.๔.๒.๒ น.ส.ณหทัย ลัสมาน  ครู  คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๔.๒.๓ นางสอฟีย๊ะ เส็นติระ  ครู  คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๔.๒.๔ น.ส.ปิยนันท์ บุบผะโก  ครู คศ.  ๓ กรรมการ 
๒.๔.๒.๕ น.ส.พิมพ์ชนก ทองเงิน  ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๔.๒.๖ น.ส.สุดารัตน ์ นารอยี  ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๔.๒.๗ นางจินัฐดา ชูช่วย  ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๔.๒.๘ นายอากัสซี่ ปังกูสัน  ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
๒.๔.๒.๙ นางนาราภัทร หยีราเหม  ครู  คศ. ๑ กรรมการและเลขานุการ 

      ๒.๔.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ประกอบด้วย 
๒.๔.๓.๑ น.ส.ซอฟียะ มรรคาเขต ครู  คศ. ๓  ประธานกรรมการ 
๒.๔.๓.๒ นายนาว ี มะสมัน  ครู  คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๔.๓.๓ นางฟารีดา กุลโรจนสิร ิ ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๔.๓.๔ น.ส.พิมเดือน สังข์ทอง  ครู คศ.  ๓ กรรมการ 
๒.๔.๓.๕ นางฮาสนะ โคกเขา  ครู  คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๔.๓.๖ นายภัทรกร หมาดฉิม ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๔.๓.๗ น.ส.ลียานา ประทีปวัฒนพันธ์ ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๔.๓.๘ นางปาริชาติ บำราญ  ครู  คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๔.๓.๙ นางนันทนา อิศโร  ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๔.๓.๑๐ นางกิรต ี หมาดท้ิง ครู  คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๔.๓.๑๑ นางรัสรียา ปังหลีเส็น ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๔.๓.๑๒ น.ส.ธนิดา ยาประจัน ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๔.๒.๑๓ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  กรรมการ 
๒.๔.๓.๑๔ นายทศพล โคกเขา  ครู  คศ. ๒ กรรมการและเลขานุการ 

  ๒.๔.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ประกอบด้วย 
๒.๔.๔.๑ นายอดุลย์ ตาเดอิน  ครู คศ.  ๒ ประธานกรรมการ 
๒.๔.๔.๒ น.ส.ปริยากร กุณโรจร  ครู  คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๔.๔.๓ น.ส.อาจารี อมาตยพันธ์ ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๔.๔.๔ นางรติมา คงคำสวน ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๔.๔.๕ นางยุพิน จันทบูลย์ ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
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๒.๔.๔.๖ นายฉุดดิน สันง๊ะ  ครู  คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๔.๔.๗ นางณูรไอนี้ ลาโยด  ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๔.๔.๘ นางอรวรรณ มากชูชิต ครู  คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๔.๔.๙ น.ส.รังสิมา จำริ  ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๔.๔.๑๐ น.ส.จารุวรรณ  บญุศรี  ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๔.๔.๑๑ น.ส.พนิดา สานิง  ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๔.๔.๑๒ นายอิสฮัก กูยาหยา  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๒.๔.๔.๑๓ น.ส.มัทธนา ตาเดอิน   ครู คศ. ๒ กรรมการและเลขานุการ 

    ๒.๔.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์   ประกอบด้วย 
๒.๔.๕.๑ นายพงษ์ศักดิ์ คงสง  ครู คศ.  ๒ ประธานกรรมการ 
๒.๔.๕.๒ นายสโมสร ทองสิพพัญญู ครู  คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๔.๕.๓ นางจิตติมา บุญนวล  ครู  คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๔.๕.๔ นางจินดาวรรณ บุญเตี่ยว ครู  คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๔.๕.๕ นายวิเชษฐ ์ ยอดรักษ์ ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๔.๕.๖ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  กรรมการ 
๒.๔.๕.๗ น.ส.วาสนา หมัดเส็น  ครู  คศ. ๑ กรรมการและเลขานุการ 

      ๒.๔.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ประกอบด้วย 
๒.๔.๖.๑ นายอนวัช ณ สงขลา ครู คศ.  ๒ ประธานกรรมการ 
๒.๔.๖.๒ นายศิรา   ทองสีดำ  ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๔.๖.๓ น.ส.ยามลีะห์ ยูโซะ  ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๔.๖.๔ น.ส.อัญอนงค์ คงทน  ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๔.๖.๕นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  กรรมการ 
๒.๔.๖.๖ นายณัฐพล สุวรรณวงศ์ ครู  คศ. ๑ กรรมการและเลขานุการ 

    ๒.๔.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ประกอบด้วย 
๒.๔.๗.๑ นางยาวีรา พงค์หลง  ครู คศ.  ๑ ประธานกรรมการ 
๒.๔.๗.๒ นายญาณกวี แก้ววงศ์  ครู  คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๔.๗.๓ นางวรรณ ี บุญเพ่ิม   ครู คศ.  ๓ กรรมการและเลขานุการ 

    ๒.๔.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ประกอบด้วย 
๒.๔.๘.๑ นางวิไล  หนูคงแก้ว ครู  คศ.  ๓ ประธานกรรมการ 
๒.๔.๘.๒ นางจริยกร ประกอบชัยชนะ ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๔.๘.๓ นายสมยศ แสงอรุณ ครู  คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๔.๘.๔ นางณัฏยา แสงอรุณ ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๔.๘.๕ น.ส.สุวนชิ แซ่อ๋อง  ครู  คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๔.๘.๖ นายสัมฤทธิ์ สิงห์แก้ว  ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๔.๘.๗ น.ส.มัทร ี เที่ยงตรง คร ู คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๔.๘.๘ นายยุวนันท ์ อาหน่าย  ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
๒.๔.๘.๙ นายวิชิต คงรักษ์  ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๔.๘.๑๐ น.ส.นูรียา ลายู  ครู  คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๔.๘.๑๑ นางหนึ่งฤทัย ด่อล๊ะ  ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
๒.๔.๘.๑๒ น.ส.โสธิญา เย็นทั่ว  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๒.๔.๘.๑๓ นางสร้อย นวลแก้ว  ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
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๒.๔.๘.๑๔ น.ส.สูดีนา หมาดเต๊ะ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๒.๔.๘.๑๕ น.ส.กัสมูณี แวสาแล  ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๔.๘.๑๖ น.ส.ปริญนภา อ่วมอ๋ัน  ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
๒.๔.๘.๑๗ น.ส.กนกวรรณ  หอมชื่น ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
๒.๔.๕.๑๘ ครชูาวต่างชาต ิ    กรรมการ 
๒.๔.๕.๑๙ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  กรรมการ 
๒.๔.๘.๒๐ นางฉวีวรรณ เส็มสัน  ครู  คศ. ๓  กรรมการและเลขานุการ 

      ๒.๔.๙ งานแนะแนว   ประกอบด้วย 
๒.๔.๙.๑ นางเกษรา หัสมา  ครู คศ.  ๒ ประธานกรรมการ 
๒.๔.๙.๒ น.ส.กัตติกา กรดดำ  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  มีหน้าทีจัดนิทรรศการแสดงผลงานทัง้รูปแบบ ONSITE และ ONLINE ตามสถานที่ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 

       ๒.๕  คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  ประกอบด้วย 
๒.๖.๑  นายราเหม  ด่อล๊ะ  รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๒.๖.๒  นายพงษ์ศักดิ์ คงสง  ครู  คศ. ๒ กรรมการ 
๒.๖.๓  น.ส.ธนิดา  ยาประจัน ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๖.๔  นายไพเราะ  รังษีสว่าง พนักงานบริการ กรรมการ 
๒.๖.๕  นายเลิศศักดิ์ พิกุล  พนักงานบริการ กรรมการ 
๒.๖.๖  นายสิน  ทองไฝ  พนักงานบริการ กรรมการ 
๒.๖.๗  นายรัตน์  ทวนทอง พนักงานบริการ กรรมการ 
๒.๖.๘  นายเสนอ  ลาทัพ  พนักงานบริการ กรรมการ 
๒.๖.๙  นายสนัน  พงศ์สวัสดิ์ พนักงงานขับรถ กรรมการ 
๒.๖.๑๐ น.ส.พิมพ์ชนก ทองเงิน  ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๖.๑๑ น.ส.สุดารัตน์ นารอยี  ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๖.๑๒ นายอากัสซี่ ปังกูสัน  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๒.๖.๑๓ น.ส.จารุวรรณ บุญศรี  ครู คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๖.๑๔ น.ส.ปริญนภา อ่วมอ๋ัน  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๒.๖.๑๕ น.ส.พิรดา  อาษาราษฎร์ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๒.๖.๑๖ น.ส.โสธิญา เย็นทั่ว  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๒.๖.๑๗ น.ส.รังสิมา  จำริ  ครู  คศ. ๑ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่จัดเตรียมสถานที่และเวทีในการจัดกิจกรรมพิธีเปิด สถานที่จัดงานรวมถึงการดูแลความ
สะอาดของพ้ืนที่จัดงานหลังเสร็จสิ้นงานโดยประสานงานกับหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา 
      ๒.๖  คณะกรรมการฝ่ายคัดกรองและรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย 

๒.๖.๑  นายอับดุลรอศักดิ์ นาฮูดา  รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๒.๖.๒  นายยุวนันท์  อาหน่าย  ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
๒.๖.๓  น.ส.อัญอนงค์ คงทน  ครู คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๖.๔  ยามรักษาความปลอดภัย    กรรมการ 
๒.๖.๕  นายศิรา  ทองสีดำ  ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
๒.๖.๖  นายณัฐพล  สุวรรณวงค์ ครู คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๖.๗  นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับมอบหมาย   กรรมการ 
๒.๖.๘  นายสัมฤทธิ์  สิงห์แก้ว  ครู คศ. ๑ กรรมการ 
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๒.๖.๙ น.ส.พิรดา  อาษาราษฎร์ ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
๒.๖.๑๐  น.ส.ลมัย  สิงหโกมล ครู คศ. ๓ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  คัดกรองและวัดอุณหภูมิผู้ที่มาร่วมกิจกรรม บริเวณหอประชุม ๑๐๐ ปี รวมถึงรกัษา 
ความปลอดภัยโดยไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าและออกนอกบริเวณโรงเรียนในระหว่างเวลา ๐๘.๐๐น. ถึง ๑๕.๐๐ น.  
และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกไม่ว่ากลุ่มใดเข้ามาภายในโรงเรียนในระหว่างการทำกิจกรรม 
 

๒.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  ประกอบด้วย 
                 ๒.๗.๑  นางวรรณ ี  บุญเพ่ิม  ครู  คศ. ๓ ประธานกรรมการ 
                             ๒.๗.๒  นางนันทนา อิศโร  ครู  คศ. ๓ กรรมการ 
                             ๒.๗.๓  น.ส.ขนิษฐา นิยมเดชา เจ้าหนาทีพัสดุ กรรมการ 
          ๒.๗.๔  น.ส.พนิดา  สานิง  ครู  คศ.๑ กรรมการ 

        ๒.๗.๕  น.ส.มัทร ี  เที่ยงตรง ครู  คศ.๑ กรรมการ 
        ๒.๗.๖  น.ส.กัตติกา กรดดำ  ครผูู้ช่วย  กรรมการ 

                             ๒.๗.๗  นางมยุรี  เจะเลาะ  ครู  คศ. ๓ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณและจัดการเอกสารตั้งเบิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒.๘  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย 

๒.๘.๑  นายอนุสิทธิ์  มูสิกวงศ์  ครู  คศ. ๒ ประธานกรรมการ 
๒.๘.๒  นายพยากรณ์ กั่วพานิชย์ เจ้าหน้าทีห้องโสตฯ กรรมการ 
๒.๘.๓  น.ส.จารุวรรณ บุญศรี  ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๘.๔  น.ส.พิมพ์ชนก ทองเงิน  ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๘.๕  น.ส.สุดารัตน์ นารอยี  ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๘.๖  น.ส.ฮายาตี  ยาติกุล  ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
๒.๘.๗  น.ส.กัตติกา  กรดดำ  ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
๒.๘.๘  น.ส.ยามีละห์ ยูโซะ  ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
๒.๘.๙  นายณัฐนนท์          แดงเครา นฝส.  กรรมการ 
๒.๘.๑๐  น.ส.วนิดา    กาเส็มส๊ะ นฝส.  กรรมการ 
๒.๘.๑๑  น.ส.นัจญ์ยวา   โต๊ะหลัง  นฝส.  กรรมการ 
๒.๘.๑๒  น.ส.นูรฮูดา   สาแมบากอ นฝส.  กรรมการ 
๒.๘.๑๓  น.ส.อรนลิน    ช่างเรือ  นฝส.  กรรมการ 
๒.๘.๑๔  น.ส.มัสนา    เหล็มปาน นฝส.  กรรมการ 
๒.๘.๑๕  นายฉุดดิน  สันง๊ะ  ครู  คศ. ๒ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดำเนินการนำเสนอกิจกรรมพิธีเปิด และกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระผ่านระบบ ONLINE 
พร้อมทั้งบันทึกภาพกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว 

๒.๙.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการฯ  ประกอบด้วย   
                             ๒.๙.๑  นางสมสวาท ลิมานัน   คร ู คศ. ๓ ประธานกรรมการ 
                             ๒.๙.๒  น.ส.มัทรี  เที่ยงตรง ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
          ๒.๙.๓  น.ส.พิมพ์ชนก ทองเงิน  ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
          ๒.๙.๔  น.ส.พนิดา  สานิง  ครู  คศ. ๑ กรรมการ 
                             ๒.๙.๕  นางอาบีบ๊ะ ดาหมาด  ครู  คศ. ๓ กรรมการและเลขานุการ 

    มีหน้าที่  มีหน้าที่ในการจัดทำแบบประเมิน สุ่มการประเมิน  วิเคราะห์และรายงานผลการประเมิน 
แก่ผู้เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป 
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ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ  รับผิดชอบ เพ่ือให้ 
งานบรรลุผล  มีประสิทธิภาพ  และเกิดผลดีต่อการจัดกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป 

 

                                      สั่ง  ณ  วันที่  ๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

        
          

    ( นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 
 
 


