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(ลงชื่อ) 
    (นายวิชัย  บัวเนี่ยว) 

          นิติกรประจำโรงเรียน 

(ลงชื่อ) 
    (นายแก้ว  เตี้ยเล็ก) 
                      ผูแ้ทนครูและบุคลากร 

(ลงชื่อ) 
    (นางนิติมา  มณีวิทย์) 
          รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ 
                        และฝ่ายบรหิารงานบุคคล 
                     
 

(ลงชื่อ) 
    (นางสาวสินีนาฏ  ธรรมชาติ) 
               รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

(ลงชื่อ) 
         (นายธรรมศักด์ิ  ปานยิ่ง) 
               รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทัว่ไป 

(ลงชื่อ) 
         (นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว) 
                              ผู้อำนวยการโรงเรียน 

(ลงชื่อ) 
    (นายสมพร  ทิศเมือง)              

       รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 



 
 
 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ท่ี 65/2564 

เรื่อง  มอบหมายการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีการศึกษา 2564 
......................................................... 

 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญ ญั ติการ ศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ .2542  (ฉบับ ท่ี  2 ) พ .ศ .2545  และ(ฉบับ ท่ี  3 )                      
พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และ(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ.2547 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ                     
พ.ศ.2547 และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ.2550 และสัญญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ทุกตำแหน่ง จึงมอบหมายการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้  
 

1.ฝ่ายบริหารวิชาการ 
1) นางสาวสินีนาฏ  ธรรมชาติ      รองผูอ้ำนวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
2) นางยินดี  ชูนวล         ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวมนัสรินทร์  บุญญคง      เลขานุการฝ่ายบริหารวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 

1.งานกลุ่มสาระการเรียนรู้   
  นางสาวบุษรินทร์  จิตเส้ง     หัวหน้า 
  นางสาวธนิษฐา  พันธ์สว่าง     รองหวัหน้า    

นางสาววราภรณ์  นิยมเดชา     กรรมการ 
  นางสาวนาถยา  พรหมช่วย     กรรมการ   
  นางสาวจิรัชยา  กลับสีอ่อน     กรรมการ 
  ว่าท่ี ร.ต.ขจรจักษณ์  ภู่ร้อย     กรรมการ 
  นางสาวชาลินี  บูนำ       กรรมการ   
     นายอิสมาแอล  หมาดโต๊ะโส๊ะ     กรรมการและเลขานุการ   
 1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นางมลิวัลย์  ปาณะศรี    หัวหน้า 

              นางศุลยา  สามัญ     รองหวัหน้า  
            นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง   หัวหน้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 

   1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    นายอนัน  จันทรัตน์     หัวหน้า 
            นางสาวปวันพัสตร์  เซ่งศรีส่ง   รองหัวหน้า 
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    1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นายวิจิตร  นิยมเดชา     หัวหน้า 
          นางสาวซีต้า  ไรมันซา     รองหัวหน้า 
    1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   นางถนอมพร  ปีนัง      หัวหน้า 
          นางสาวจริยา  จิตตพงศ์     รองหัวหน้า 
   1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   นายสุลตรณ ์ หลังเกตุ     หัวหน้า 
          ศาสนาและวัฒนธรรม    นางสาวมนัสรินทร์  บุญญคง    รองหัวหน้า 
  1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา   นายอภิรักษ์  สุขาเขิน     หัวหน้า 
            และพลศึกษา      นางสาวรจณี  รบบานา     รองหัวหน้า 
    1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    ว่าที่ ร.ต.ขจรจักษณ์  ภู่ร้อย    หัวหน้า 
          นายอัมพันธ์  บินอับดุลรามาน   รองหัวหน้า 
    1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  นางทิพวรรณ  ธังดิน     หัวหน้า 
                     นายอิสรา  สำเร      รองหัวหน้า 
    1.9 นายบีดีน  ตาเดอิน              เจ้าหน้าท่ีเอกสาร 
    1.10 ครูทุกคน                กรรมการ 
2. งานพัฒนาหลักสูตร 
    2.1 นางสาวมนัสรินทร์  บุญญคง   หัวหน้า 

2.2 นางยินดี  ชูนวล     รองหัวหน้า 
    2.3 นางทิพวรรณ  ธังดิน 
3. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    3.1 นายดนุรุจ  สามัญ     หัวหน้า 
    3.2 นางสาวมนัสรินทร์  บุญญคง   รองหัวหน้า 
 3.3 ว่าท่ี ร.ต.ขจรจักษณ์  ภู่ร้อย 
 3.4 นางสาววนิดา  สุนทร 
 3.5 นางสาวซานิยาฮ์  ยะหรีม 
 3.6 นายพิชชากร  กล่ินเขียว  
4. งานแนะแนว 
    4.1 นายแก้ว  เตี้ยเล็ก     หัวหน้า 
 4.2 ว่าที่ ร.ต.หญิงอรวรรณ  ศรีไสยเพชร รองหัวหน้า    
   4.3 นางสาววิกานดา  เล๊ะสัน 
5. งานทะเบียน 
    5.1 นางคนึงนิตย์  ไชยมณี    หัวหน้า (นายทะเบียน) 
   5.2 นายณัฐพล  อำมาตย์วงศ์    รองหัวหน้า (ผู้ช่วยนายทะเบียน) 
    5.3 นางสาวสุวิมล  หอประยูร 
    5.4 นางปรีดา  ผลาสิงห์ 
 5.5 นางเยาวภา  หนูจันทร์ 
 5.6 นางสาวอัษฎา  ไพโรจน์บวร 
 5.7 นางเบญจวรรณ  หลงจิ 
 5.8 นางสาวณัฐฐากร  ทองไซร้ 
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 6. งานวัดผล 
    6.1 นายณัฐพล  อำมาตย์วงศ์      หัวหน้า 
 6.2 นายกฤติภัทร  กาสเส็น      รองหัวหน้า 
 6.3 นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง 
    6.4 นางสาวอัษฎา  ไพโรจน์บวร 
 6.5 นางเบญจวรรณ  หลงจิ 
 6.6 นางสาวณัฐฐากร  ทองไซร้   
7. งานวิทยบริการ 
    7.1 นายสุลตรณ์  หลังเกตุ      หัวหน้า 
    7.2 นางสาวจันทรวรรณ  พันธ์สุริย์ฉาย    รองหัวหน้า   
 7.3  นางสาวรจณี  รบบานา          
 7.4   นางสาวหัสนี  หมาดหมีน  
 7.5 นายจิรายุทธ  แสงสิน 
8. งานวิเทศสัมพันธ ์
 8.1 นายเชิดศักด์ิ  หยีหรีม      หัวหน้า 
 8.2 นายวิจิตร  นิยมเดชา      รองหัวหน้า 
 8.3 นางนริศรา  ไชยอัษฎาพร      รองหัวหน้า 
 8.4 นางสาวซีต้า  ไรมันซา 
 8.5 นางสาวอังคณา  บุญทา 
 8.6 นางสาววนิดา  สุนทร 
 8.7 นางสาวโสภิดา  จันทร์ดอน 
 8.8 นางสาวรูฮายา  เจะเลาะ 
 8.9 นางสาวอุสนา  ฉิมเรือง 
 8.10 นายชาลิน  ตาเดอิน 
9. งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงาน วิจัยและนวัตกรรม 
 9.1 นายสาธิต  บัวดำ       หัวหน้า 
 9.2 นายกฤติภัทร  กาสเส็น      รองหัวหน้า 
 9.3 นางสาวธนิษฐา  พันธ์สว่าง 
 9.4 นางสาวนุสรา  ดลระหมาน 
 9.5 นางเขมิกา  ทองสี   
 9.6 นางสาววราภรณ์  นิยมเดชา 
 9.7 นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม 
10. โครงการพิเศษ 
 10.1 โครงการ Education Hub   
  1) นางสาวซีต้า  ไรมันซา     หัวหน้าโครงการ 
  2) นายชาลิน  ตาเดอิน      ผู้จัดการโครงการ     
 10.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
  1) นายอนัน  จันทรัตน ์      หัวหน้า 
  2) นางสาวปวันพัสตร์  เซ่งศรีส่ง    รองหัวหน้า 
  3) นางสาววราภรณ์  นิยมเดชา      
  4) นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม  
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10.3 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

  1) นายภิโชติ เอียดเฉลิม       หัวหน้า 
  2) นางหฤทยั  เวชศาสตร์ เนตรจรัสแสง    รองหัวหน้า 

10.4 โครงการสวนพฤกษศาสตร์   
   1) นางสาวนุสรา  ดลระหมาน     หัวหน้า 
  2) นางยินดี  ชูนวล        รองหัวหน้า 
  3) นางเยาวภา  หนูจันทร์ 
  4) นางนงรัตน์  หนูสวัสด์ิ 
 10.5 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ 
  1) นางสาวสินีนาฏ  ธรรมชาติ     หัวหน้า 
  2) นางเขมิกา  ทองสี       รองหัวหน้า 
  3) นายณัฐพล  อำมาตย์วงศ์   
 10.6 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ 
  1) นายวิชัย  บัวเนี่ยว       หัวหน้า 
  2) นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม      รองหัวหน้า 
  3) นางนริศรา  ไชยอัษฎาพร 
      
 

2. ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
1) นางนิติมา  มณีวิทย์   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2) นางนิศาชล  เอียดดี   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ  
3) นางสาวปวันพัสตร์  เซ่งศรีส่ง หัวหน้างานการเงิน   กรรมการและเลขานุการ  

1. งานการเงิน 
     1.1 นางสาวปวันพัสตร์  เซ่งศรีส่ง     หัวหน้า 

1.2 นางสาวโสภิดา  จันทร์ดอน     รองหัวหน้า        
     1.3 นางสาวรูฮายา  เจะเลาะ 
  1.4 นางสาวศิริพร  วาเหตุ 

2. งานบัญชี 
     2.1 นางสาวณฐัวรา  เลิศอริยะพงษ์กุล    หัวหน้า 
  2.2 นางสาวฟารีดา  นาวาเดช     

3. งานพัสดุและสินทรัพย ์
     3.1 นางนิติมา  มณีวิทย์       หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน 
  3.2 นางนิศาชล  เอียดดี       หัวหน้า 
     3.3 นางศรินยา  สวาหลัง      รองหัวหน้า  
     3.4 นายตาริค  หลงจิ 
     3.5 นางสาวพรอุมา  พิทัก 
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     3.6 นางสาวยันนีต้า  เตาวโต 
  3.7 นางสูใบด๊ะ  หลงจิ 
  3.8 นางสาวฟารีดา  นาวาเดช  
  3.9 นางสาวเมย์  สาบวช  
  3.10 นางสาวศุภกัญญา  โอมณี  

   4. งานยานพาหนะ 
     4.1 นายตาริค  หลงจิ     หัวหน้า 
    4.2 นายชำนาญ  เหล่าทอง 
     4.3 นายอนันต์  สว่างเพชร  
  4.4 นายสมชาย  ศรีไสยเพชร 
  4.5 นายวราห์  วงศ์ฤคเวช 
  4.6 นายอิบรอเหม  ลายงาม 
         5. งานแผนงาน สารสนเทศ ประกันคุณภาพการศึกษาและ ICT 
     5.1 นายวิชัย  บัวเนี่ยว     หัวหน้าและผู้ดูแลระบบเครือข่าย ICT 
    5.2 นางศุลยา  สามัญ     (งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
  5.3 นายจิรายุทธ  แสงสิน     (งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
  5.4 นางสาวนุสรา  ดลระหมาน    (งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
  5.5 นางสาวจริยา  จิตตพงศ์    (งานแผนงาน)      

5.6 นางนริศรา  ไชยอัษฎาพร    (เว็บไซต์ และสารจ.ภ.สตูล รายปีการศึกษา) 
5.7 นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม    (งานสารสนเทศ เว็บไซต์ และสารจ.ภ.สตูล รายเดือน) 
5.8 นายนที  ทองดำ      (งานเว็บไซต์ และการประชาสัมพันธ์) 

     5.9 นายอิสรา  สำเร      (ICT)   
     5.10 นายเสฏฐวุฒิ  นำยูรี     (เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์รับผิดชอบบำรุงรักษาอุปกรณ ์ICT) 
  5.11 นางสาวผาณิดา  แลหมัน    (งานแผนงาน) 
  5.12 นางสาวสารีณี  บูเก๊ะเจ๊ะล ี    (งานแผนงาน)   
        6. งานสวัสดิการโรงเรียน 
     6.1 นางสาวพรอุมา  พิทัก    หัวหน้า 
  6.2 นางสาวฝารีด้า  อาดำ    รองหัวหน้า 

3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
1) นางนิติมา  มณีวิทย์      รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2) นางเขมิกา  ทองสี      ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวจันทิดา  จาปัง     หัวหน้างานบุคลากร  กรรมการและเลขานุการ 
4) นางสาวนัฐจรีย์  หลงจิ     รองหัวหน้างานบุคลากร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1. งานบุคลากร 
     1.1 นางสาวจันทิดา  จาปัง    หัวหน้า 
  1.2 นางสาวนัฐจรีย์  หลงจิ    รองหัวหน้า 
  1.3 นางหฤทัย  เวชศาสตร์ เนตรจรัสแสง 
  1.4 นายภิโชติ  เอียดเฉลิม 
  1.5 นางสาววนิตา  โอมณี 
  1.6 นางสาวพัทธนันท์  โต๊ะปลัด 
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4. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
1) นายธรรมศักด์ิ  ปานยิ่ง     รองผูอ้ำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2) นางเพ็ญนภา  รัตโนดม     ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวจิระนันต์  สุวรรณวิหค    ครู       กรรมการ 
4) นางสาวอลิตา  เจ๊ะง๊ะ      หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 

    1.งานสารบรรณ 
     1.1 นางสาวอลิตา  เจ๊ะง๊ะ    หัวหน้า             

1.2 นางสาวอับเส๊าะ  จังแดหวา   รองหัวหน้า(ฝ่ายบริหารวิชาการ) 
      1.3 นางสาวศิริพร  วาเหตุ    (ฝ่ายบริหารงบประมาณ) 
      1.4 นางสาวจันทิดา  จาปัง    (ฝ่ายบรหิารงานบุคคล) 
  1.5 นางสาวนัฐจรีย์  หลงจิ    (ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารวิชาการ) 
      1.6 นางสาวกอบกุล  เล๊ะทองคำ   (ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน)   
      1.7 นางนงรัตน์  หนูสวัสด์ิ    (ฝ่ายบริหารท่ัวไป) 
     2. งานสำนักงานผู้อำนวยการ 
      2.1 นางสาวอลิตา  เจะ๊ง๊ะ    หัวหน้า  
      2.2 นางสาวมารีย๊ะ  เกาะกลาง 
  2.3 นางสาวจันทิดา  จาปัง 
  2.4 นางสาวกอบกุล  เล๊ะทองคำ 
     3. งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
      3.1 นายอัมพันธ์  บินอับดุลรามาน   หัวหน้า 
      3.2 นายตาริค  หลงจิ     รองหัวหน้า 
  3.3 นายสมยศ  แซ่เจา          
  3.4 นายสักรียา  หลีหมาด 
  3.5 นายนิรันดร์  หลังปูเต๊ะ  
     3.6 นายสมชาย  กล้าหาญ 
      3.7 นายรอเศส  มันเละ 
  3.8 นายอารัญ  ไมมะหาด  
  3.9 นายเอกรัญธ์  แซะอามา 
  3.10 นายอภิรักษ์  ฮะอุรา 
  3.11 นายกูหมาดรอซี  สารัง  
      3.12 นางวรรณา  สิมอาจิน 
      3.13 นางสมจิต  จินดาวงศ์    
  3.14 นางสาวฝารีล๊ะ  ลายงาม    
     4. งานสัมพันธ์ชุมชน 
      4.1 นายฮูเส็น  ยาประจันทร์    หัวหน้า 

4.2 นายตาริค  หลงจิ     รองหัวหน้า 
      4.3 นายแก้ว  เต้ียเล็ก       
  4.4 นายนูรุดดีน  แคยิหวา 
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5. งานประชาสัมพันธ ์
     5.1 นางสาวมาซีเต๊าะ  จงรักษ์   หัวหน้า 
  5.2 นางสาวรุ่งนภา  สิงห์เสนี    รองหัวหน้า 
  5.3  นางกัญญ์ณพัชร์  เพิ่มพูล 

6. งานโสตทัศนศึกษา 
     6.1 นายวุฒินันท์  สามัญ     หัวหน้า  
  6.2 นายอภินพ  แกสมาน     รองหัวหน้า 
  6.3 นายนที  ทองดำ     
  6.4 นายเสฏฐวุฒิ  นำยูรี      

7. งานโภชนาการ 
     7.1 นางสาวพรอุมา  พิทัก    หัวหน้า 
  7.2 นางสาวฝารีด้า  อาดำ    รองหัวหน้า 
 8. งานอนามัยโรงเรียน 
     8.1 นายอาซัลลี  ฮะยีบิลัง    หัวหน้า 
     8.2 นางสาวฝาตอน๊ะ  กาเส็มส๊ะ   รองหัวหน้า 

9. งานซักรีด 
     9.1 นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง    หัวหน้า 
     9.2 นางศิริมา  โต๊ะดุสน     หัวหน้าพนักงานซักรีด 
     9.3 นางสาวนิดา  คงถิ่น 
    9.4 นางสาวอะรีนา  โต๊ะอาลี 
     9.5 นางปาริด๊ะ  ตาเดอิน 
     9.6 นางสะเด๊ียะ  หมาดเรียง               
     9.7 นางสาวอามีน๊ะ  ยีปันจอ 
     9.8 นางอาซีซ๊ะ  ใบกอเด็ม 
     9.9 นางสาวศุกร์คณา  ปังแลมาปุเลา 
     9.10 นางรอฟีย๊ะ  ระสุโส๊ะ 
     9.11 นางสาวภรณ์ทิพย์  พิทักษ์ชัยเจริญ 
     9.12 นางดุรรียะฮ์  สันเขาน้อย      
     9.13 นางสาวฝาตีม๊ะ  ตาเดอิน    
     9.14  นางสาวฝาตีม๊ะ  หมัดดี 
     9.15 นางนอแรฮะ  หมาดท้ิง 
     9.16 นางสาวซีตีรอซายา  ใบสะเหล็ม 
  9.17 นางสาวปวีณา  หมาดดาเระ 
  9.18 นางสาวรุสณา  แกสมาน 
  9.19 นางสาวแคทลียา  มะอาลา 
  9.20 นางสาวศิริลักษณ์  โต๊ะอาลี 
  9.21 นางชารินา  แกสมาน 

10. งานธนาคารโรงเรียน 
     10.1 นางรุจริา  บินตำมะหงง    หัวหน้า 
  10.2 นางสาวรจณี  รบบานา    รองหัวหน้า 
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5. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
    1) นายสมพร  ทิศเมือง    รองผู้อำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
         หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
    2) นางทิพวรรณ  ธังดิน    ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 

  รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
3) นายตาริค  หลงจิ     หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย    กรรมการ 

         หัวหน้างานยานพาหนะ 
         ท่ีปรึกษางานหอพัก    
   4) นายอาซัลลี  ฮะยีบิลัง    หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน     กรรมการ 
         รองหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย 
         ท่ีปรึกษางานหอพัก 
 5) นางสาวพรอุมา  พิทัก    หัวหน้างานโภชนาการ      กรรมการ 
         ท่ีปรึกษางานหอพัก 
 6) นางเบญจวรรณ  หลงจิ    ท่ีปรึกษางานหอพัก       กรรมการ  
 7) นางสาวฝาตอน๊ะ  กาเส็มส๊ะ   รองหัวหน้างานอนามัยโรงเรียน     กรรมการ 
         ท่ีปรึกษางานหอพัก 
    8) นายแก้ว  เต้ียเล็ก     หัวหน้างานแนะแนว       กรรมการ 
 9) นางสาวปาริชาตนะดา  เส็นสมเอยีด   หัวหน้างานหอพัก       กรรมการ   
 10) นางสาวกอบกุล เล๊ะทองคำ   รองหวัหน้างานระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน กรรมการและเลขานุการ 
         ที่ปรึกษางานหอพัก  
 

1. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    1) นายสมพร  ทิศเมือง    หัวหน้า 
 2) นางทิพวรรณ  ธังดิน    รองหัวหน้า      
 3) นางสาวกอบกุล  เล๊ะทองคำ  รองหัวหน้า    
 4) นายตาริค  หลงจิ 
    5) นายอาซัลลี  ฮะยีบิลัง 
 6) นายอภิรักษ์  สุขาเขิน 
    7) นายฮูเส็น  ยาประจันทร์ 
    8) นายนูรุดดีน  แคยิหวา     
 9) นางสาวรอฮาณา  ปะดูกา 
 10) นางสาวอุสนา  ฉิมเรือง   
      11) หัวหน้าระดับชั้น ครูทีป่รึกษา ครูผู้สอน ครูหอพัก ครูแนะแนว ครูอนามัยโรงเรียน ครูเวรประจำวนั  

       และบุคลากรทุกคน  
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1.1 หัวหน้าระดับชั้น 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  นายภิโชติ  เอียดเฉลิม 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  นางสาวซีต้า  ไรมันซา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  นางสาวจิระนันต์  สุวรรณวิหค 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  นางศุลยา  สามัญ 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  นายแก้ว  เต้ียเล็ก  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  นายสุลตรณ์  หลังเกตุ  
1.2 ครูที่ปรึกษา (31 ห้องเรียน) 
 ม.1/โอเมก้า   นางสาวจิรัชยา  กลับสีอ่อน    นายจิรายุทธ  แสงสิน     นางสาววิกานดา  เล๊ะสัน 
 ม.1/เดลต้า   นางรุจิรา  บินตำมะหงง     นางสาวพัทธนันท์  โต๊ะปลัด    นายวิวิศน์  ประเสริฐศรี 
 ม.1/ทีต้า   นางสาวโสภิดา  จันทร์ดอน    นางสาวรจณี  รบบานา      
 ม.1/ซิกม่า  นางเพ็ญนภา  รัตโนดม     นายพิชชากร  กล่ินเขียว     นางสาวศุภกัญญา  โอมณี  

ม.2/โอเมก้า  นายดนุรุจ  สามัญ      นางสาวจันทรวรรณ  พันธ์ุสุริย์ฉาย 
ม.2/เดลต้า นางณพิชา  จันทวดี     นางสาวนาถยา  พรหมช่วย  นายอิสรา  สำเร     

 ม.2/ทีต้า  นางสาวมนัสรินทร์  บุญญคง    นายสมยศ  แซ่เจา     
ม.2/ซิกม่า นางสาวสุวิมล  หอประยูร    นายอัมพนัธ์  บินอับดุลรามาน  นางสาวสารีณี  บูเก๊ะเจ๊ะลี  

    ม.3/โอเมก้า  นางนิศาชล เอียดดี      นายอภิรักษ์  สุขาเขิน    นายวุฒินันท์  สามัญ   
ม.3/เดลต้า  นางปรีดา  ผลาสิงห์     นางนงรัตน์  หนูสวัสด์ิ          นายรงัสิต  รตันโสภา 

   ม.3/ทีต้า   นางสาวมารีย๊ะ  เกาะกลาง  นางสาวอุสนา  ฉิมเรือง      
 ม.3/ซิกม่า  นายฮูเส็น  ยาประจันทร์     นายนูรุดดีน  แคยิหวา    นางสาวรอฮาณา  ปะดูกา   
 ม.3/แลมด้า  นายวิจิตร  นิยมเดชา     ว่าท่ี ร.ต.ขจรจักษณ์  ภู่ร้อย  นายชาลิน  ตาเดอิน 

ม.4/โอเมก้า  นายอิสมาแอล  หมาดโต๊ะโส๊ะ   นางสาวณัฐวรา  เลิศอริยะพงษ์กุล 
ม.4/เดลต้า  นางหฤทัย เวชศาสตร์ เนตรจรสัแสง   นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง 
ม.4/ทีต้า   นางมลิวัลย์  ปาณะศรี     นายกฤติภัทร  กาสเส็น 
ม.4/ซิกม่า  นางคนึงนิตย์  ไชยมณี     นางสูใบด๊ะ  หลงจิ 
ม.4/แลมด้า  นางถนอมพร  ปีนัง    นางสาวมาซีเต๊าะ  จงรักษ์ 
ม.4/แอลฟ่า  นายเชิดศักดิ์  หยีหรีม     นางนริศรา  ไชยอษัฏาพร   
ม.5/โอเมก้า  นายอนัน  จันทรัตน์     นางสาวรูฮายา  เจะเลาะ 
ม.5/เดลต้า  นางทิพวรรณ  ธังดิน     นางสาวปาริชาตนะดา  เส็นสมเอียด   
ม.5/ทีต้า   นายสาธิต  บัวดำ    นางกัญญ์ณพัชร์  เพิ่มพูล  
ม.5/ซิกม่า  นายณัฐพล  อำมาตย์วงศ์   นางสาววราภรณ์  นิยมเดชา   นางสาวนุสรา  ดลระหมาน  
ม.5/แลมด้า  นางสาวจริยา  จิตตพงศ์   นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม 
ม.5/แอลฟ่า  นายวิชัย  บัวเนี่ยว    นางสาวอังคณา  บุญทา 
ม.6/โอเมก้า นางสาวปวันพัสตร์  เซ่งศรีส่ง     นายสุลตรณ์  หลังเกตุ   นางสาวซานิยาฮ์  ยะหรีม     
ม.6/เดลต้า  นางเยาวภา  หนูจันทร์            นางสาวผาณิดา  แลหมัน   นางสาววนิตา  โอมณี   

      ม.6/ทีต้า  นางศรินยา  สวาหลัง     นางสาววนิดา  สุนทร 
      ม.6/ซิกม่า  นางเขมิกา  ทองสี      นางสาวธนิษฐา  พันธ์สว่าง 

ม.6/แลมด้า นางยินดี  ชูนวล      นางสาวบุษรินทร์  จิตเส้ง 
ม.6/แอลฟ่า  ว่าที ่ร.ต.หญิงอรวรรณ  ศรีไสยเพชร นางสาวชาลินี  บูนำ       
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1.3 ครูเวรประจำวัน ปฏิบัติหน้าที่ เวลา 06.00-18.00 น. 
วันจันทร ์

   1) นายภิโชติ  เอียดเฉลิม   หัวหน้า  
   2) นายอิสมาแอล  หมาดโต๊ะโส๊ะ 
   3) นายพิชชากร  กล่ินเขียว 
   4) นายอัมพันธ์  บินอับดุลรามาน 
   5) ว่าท่ี ร.ต.ขจรจักษณ์  ภู่ร้อย 
   6) นางสาวจันทรวรรณ  พันธ์สุริย์ฉาย    
   7) นางปรีดา  ผลาสิงห์ 

8) นางเพ็ญนภา  รัตโนดม 
   9) นางสาวซีต้า  ไรมันซา 
   10) นางหฤทัย  เวชศาสตร์ เนตรจรัสแสง 
   11) นางสาวมนัสรินทร์  บุญญคง 
   12) นางสาวบุษรินทร์  จิตเส้ง 
   13) นางสาวรุ่งนภา  บญุธรรม 
   14) นางสาวณัฐวรา  เลิศอริยะพงษ์กุล 
   15) นางสาวซานิยาฮ์  ยะหรีม 
   16) นางสูใบด๊ะ  หลงจิ 
 

วันอังคาร 
   1) นายดนุรุจ  สามัญ     หัวหน้า  
   2) นายรังสิต  รัตนโสภา    
   3) นายสาธิต  บัวดำ    
   4) นายกฤติภัทร  กาสเส็น  

5) นายจิรายุทธ  แสงสิน 
6) นางยินดี  ชูนวล    

   7) นางมลิวัลย์  ปาณะศรี       
8) นางสาวจริยา  จิตตพงศ์    

         9) นางสาวโสภิดา  จันทร์ดอน 
   10) นางสาวนุสรา  ดลระหมาน 
        11) นางสาวชาลินี  บนูำ 

12) ว่าท่ี ร.ต.หญิงอรวรรณ  ศรีไสยเพชร 
13) นางสาวนาถยา  พรหมช่วย  
14) นางสาวสารีณี  บูเก๊ะเจ๊ะลี 
15) นางสาวอุสนา  ฉิมเรือง 
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วันพุธ 
   1) นายอภิรักษ์  สุขาเขิน      หัวหน้า 
   2) นายฮูเส็น  ยาประจันทร์ 
   3) นายสมยศ  แซ่เจา 
   4) นายวุฒินันท์  สามัญ 
   5) นายอิสรา  สำเร 
   6) นางคนึงนิตย์  ไชยมณี 
   7) นางศรินยา  สวาหลัง 
   8) นางนิศาชล  เอียดดี 
   9) นางสาวจิระนันต์  สุวรรณวิหค  
   10) นางทิพวรรณ  ธังดิน 
   11) นางสาวธนิษฐา  พันธ์สว่าง 
   12) นางสาวจิรัชยา  กลับสีอ่อน 
   13) นางเยาวภา  หนูจันทร์     
   14) นางสาววราภรณ์  นิยมเดชา 

15) นางสาวรูฮายา  เจะเลาะ 
   16) นางสาวมาซีเต๊าะ  จงรักษ์  

 
วันพฤหัสบดี 
 1) นายเชิดศกัด์ิ  หยีหรีม      หัวหน้า 

   2) นายแก้ว  เต้ียเล็ก    
   3) นายอนัน  จันทรัตน์ 
   4) นายสุลตรณ์  หลังเกตุ   
   5) นายวิวิศน์  ประเสริฐศรี    
   6) นางสาวปวันพัสตร์  เซ่งศรีส่ง 
   7) นางถนอมพร  ปีนัง 
   8) นางกัญญ์ณพัชร์  เพิ่มพูล 
   9) นางสาววนิดา  สุนทร 
   10) นางสาวรอฮาณา  ปะดูกา 
   11) นางสาววนิตา  โอมณี 
   12) นางสาวพัทธนนัท์  โต๊ะปลัด 
   13) นางสาวรจณี  รบบานา 
   14) นางสาวผาณิดา  แลหมัน 
   15) นางสาววิกานดา  เล๊ะสัน 
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วันศุกร์ 
   1) นายวิชัย  บัวเนี่ยว      หัวหน้า 
   2) นายณัฐพล  อำมาตย์วงศ์ 
   3) นายวิจติร  นิยมเดชา        

4) นายนูรุดดีน  แคยิหวา 
   5) นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง    
   6) นางรุจิรา  บนิตำมะหงง 
   7) นางศุลยา  สามัญ    
   8) นางสาวปาริชาตนะดา  เส็นสมเอียด    
   9) นางสาวสุวิมล  หอประยูร 
   10) นางสาวอังคณา  บุญทา 
   11) นางณพิชา  จันทวดี 
   12) นางเขมิกา  ทองสี 

13) นางสาวมารีย๊ะ  เกาะกลาง 
14) นางนริศรา  ไชยอัษฎาพร 
15) นางนงรัตน์  หนูสวัสด์ิ 
16) นางสาวศุภกัญญา  โอมณี    

 
1.4 คณะกรรมการตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ  
      เวลา 17.00 -18.00 น. 
  วันเสาร์   นายนูรุดดีน  แคยหิวา   
  วันอาทิตย์  นายจิรายุทธ  แสงสิน 
  วันจันทร ์   นายสาธิต  บัวดำ 
  วันอังคาร   ว่าท่ี ร.ต.ขจรจักษณ์  ภู่ร้อย   
  วันพุธ   นายกฤตภัทร  กาสเส็น 
  วันพฤหัสบดี  นายอภิรักษ์  สุขาเขิน 
  วันศุกร์   นายพิชชากร  กล่ินเขียว 
1.5 ครูหอพักตรวจสอบความเรียบร้อยของนักเรียน บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ  
      เวลา 18.00 – 20.00 น. 
  1) นายสุชาติ  บิลังโหลด   หัวหน้า 
  2) นางสาวชนัฐกานต์  เมืองเขียว รองหัวหน้า 
  3) ครูหอพักท่ีได้รับมอบหมาย คืนละ 4 คน (ชาย 2 คน หญิง 2 คน) 
1.6 คณะกรรมการเฉพาะกิจ กำกับ ติดตาม การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่หอพัก เวลา 18.00 – 24.00 น. 
  วันจันทร ์     นายตาริค  หลงจิ       วันศกุร์  นางสาวกอบกุล  เล๊ะทองคำ  

วันอังคาร    นางสาวปาริชาตนะดา  เส็นสมเอียด     วันเสาร ์     นายฮูเส็น  ยาประจันทร์   
วันพุธ  นางสาวพรอุมา  พิทัก       วันอาทิตย์   นางสาวฝาตอน๊ะ  กาเส็มส๊ะ 
วันพฤหัสบดี นายอาซลัลี  ฮะยีบีลัง  
       
 
 



 
   

 -13- 
 
1.7 คณะกรรมการตรวจทรงผมและเคร่ืองแต่งกายนักเรียน 
  1.7.1 คณะกรรมการตรวจทรงผมและเคร่ืองแต่งกายนักเรียนชาย 
    1) นายสมพร  ทิศเมือง      ประธานกรรมการ 
    2) นายแก้ว  เต้ียเล็ก       กรรมการ 
    3) นายสุลตรณ์  หลังเกตุ      กรรมการ 
    4) นายภิโชติ  เอียดเฉลิม      กรรมการ 
    5) ครูท่ีปรึกษาทุกคน 
  1.7.2 คณะกรรมการตรวจทรงผมและเคร่ืองแต่งกายนักเรียนหญิง 
    1) นางทิพวรรณ  ธังดิน      ประธานกรรมการ 
    2) นางสาวจิระนันต์  สุวรรณวิหค    กรรมการ 

3) นางสาวซีต้า  ไรมันซา      กรรมการ 
4) นางศุลยา  สามัญ       กรรมการ  

    5) นางสาวกอบกุล  เล๊ะทองคำ     กรรมการ 
    6) ครูท่ีปรึกษาทุกคน      กรรมการ      
1.8 คณะกรรมการตรวจความเรียบร้อยของหอพัก 
    1) นางสาวปาริชาตนะดา  เส็นสมเอียด   ประธานกรรมการ 
    2) นางทิพวรรณ  ธังดิน      รองประธานกรรมการ 
    3) นายแก้ว  เต้ียเล็ก       กรรมการ 
    4) นางยินดี  ชูนวล       กรรมการ 

5) นางสาวสุวิมล  หอประยูร     กรรมการ 
    6) นางคนึงนิตย์  ไชยมณี      กรรมการ     
    7) นางสาวจิระนันต์  สุวรรณวิหค    กรรมการ 
    8) นางสาวพรอุมา  พิทัก      กรรมการ 
    9) นายตาริค  หลงจิ       กรรมการ 
    10) นายอาซัลลี  ฮะยีบิลัง      กรรมการ     
    11) นางสาวกอบกุล  เล๊ะทองคำ    กรรมการและเลขานุการ 
    12) นางสาวฝาตอน๊ะ  กาเส็มส๊ะ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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1.9 คณะกรรมการรับผิดชอบความสะอาดของห้องเรียนและห้องเฉพาะ 
 

ห้อง สถานที่ ครูทีป่รึกษา 
ม.1/โอเมก้า   3103 นางสาวจิรัชยา  กลับสีอ่อน นายจิรายุทธ  แสงสิน นางสาววิกานดา  เล๊ะสัน 
ม.1/เดลต้า   3104 นางรุจิรา  บินตำมะหงง นางสาวพัทธนันท์  โต๊ะปลัด นายวิวิศน์  ประเสริฐศรี 
ม.1/ทีต้า   3105 นางสาวโสภิดา  จนัทร์ดอน นางสาวรจณี  รบบานา  
ม.1/ซิกม่า       3202 นางเพ็ญนภา  รัตโนดม นายพชิชากร  กลิ่นเขียว นางสาวศุภกัญญา  โอมณ ี
ม.2/โอเมก้า 3402 นายดนุรุจ  สามัญ นางสาวจันทรวรรณ  พันธุส์ุริย์ฉาย  
ม.2/เดลต้า 3403 นางณพิชา  จนัทวดี นางสาวนาถยา  พรหมช่วย นายอิสรา  สำเร    
ม.2/ทีต้า 3404 นางสาวมนัสรินทร์  บุญญคง นายสมยศ  แซ่เจา      
ม.2/ซิกม่า 3405 นางสาวสุวิมล  หอประยูร นายอัมพนัธ์  บินอับดุลรามาน นางสาวสารีณี  บูเก๊ะเจ๊ะล ี
ม.3/โอเมก้า 3406 นางนิศาชล เอียดดี นายอภิรักษ์  สุขาเขิน นายวุฒินนัท์  สามัญ   
ม.3/เดลต้า 3407 นางปรีดา  ผลาสิงห ์ นางนงรัตน์  หนสูวัสด์ิ นายรังสิต  รัตนโสภา 
ม.3/ทีต้า 3408 นางสาวมารีย๊ะ  เกาะกลาง    นางสาวอสุนา  ฉิมเรือง  
ม.3/ซิกม่า 3308 นายฮูเส็น  ยาประจันทร ์ นายนูรุดดีน  แคยิหวา นางสาวรอฮาณา  ปะดูกา   
ม.3/แลมด้า 3106 นายวิจิตร  นิยมเดชา ว่าที่ ร.ต.ขจรจักษณ์  ภู่ร้อย นายชาลิน  ตาเดอิน 
ม.4/โอเมก้า 3302 นายอิสมาแอล  หมาดโต๊ะโส๊ะ   นางสาวณัฐวรา  เลศิอริยะพงษ์กุล  
ม.4/เดลต้า 3303 นางหฤทัย เวชศาสตร์ เนตรจรัสแสง   นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง  
ม.4/ทีต้า 3304 นางมลิวัลย์  ปาณะศรี   นายกฤติภัทร  กาสเส็น  
ม.4/ซิกม่า 3305 นางคนึงนิตย์  ไชยมณี     นางสูใบด๊ะ  หลงจิ  
ม.4/แลมด้า 3306 นางถนอมพร  ปีนัง  นางสาวมาซีเต๊าะ  จงรักษ์  
ม.4/แอลฟ่า 3307 นายเชิดศักดิ์  หยีหรีม นางนริศรา  ไชยอัษฏาพร   
ม.5/โอเมก้า 3203 นายอนนั  จันทรัตน ์ นางสาวรูฮายา  เจะเลาะ  
ม.5/เดลต้า 3204 นางทิพวรรณ  ธังดิน นางสาวปาริชาตนะดา  เส็นสมเอียด    
ม.5/ทีต้า 3205 นายสาธิต  บัวดำ นางกัญญ์ณพัชร์  เพิ่มพลู  
ม.5/ซิกม่า 3206 นายณัฐพล  อำมาตย์วงศ์ นางสาววราภรณ์  นิยมเดชา   นางสาวนุสรา  ดลระหมาน 
ม.5/แลมด้า 3207 นางสาวจริยา  จิตตพงศ์ นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม  
ม.5/แอลฟ่า 3208 นายวิชัย  บัวเนี่ยว นางสาวอังคณา  บุญทา  

 
1.10 คณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผล และยกย่องเชิดชูเกียรติห้องเรียนท่ีสะอาดยอดเยี่ยมแต่ละภาคเรียน 
  1) นายแก้ว  เต้ียเล็ก       ประธานกรรมการ 
  2) นายดนุรุจ  สามัญ       รองประธานกรรมการ 
  3) นายเชิดศักดิ์  หยหีรีม       กรรมการ 
  4) นายวิชัย  บัวเนี่ยว       กรรมการ 
  5) นายอภิรักษ์  สุขาเขิน       กรรมการ 
  6) นายภิโชติ  เอียดเฉลิม       กรรมการ 
  7) นางทิพวรรณ  ธังดิน       กรรมการและเลขานุการ   
  8) นางสาวกอบกุล  เล๊ะทองคำ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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       2.งานหอพัก 
  2.1 นายตาริค  หลงจิ       ที่ปรึกษา (หอพักเภตรา) 
  2.2 นายอาซัลลี  ฮะยีบิลัง      ที่ปรึกษา (หอพักอาดัง) 
  2.3 นางสาวพรอุมา  พิทัก      ที่ปรึกษา (หอพักธาราสวรรค์) 

2.4 นางสาวกอบกุล  เล๊ะทองคำ     ท่ีปรึกษา (หอพักปาหนัน) 
2.5 นางเบญจวรรณ  หลงจิ      ที่ปรึกษา (หอพักกล้วยไม้) 
2.6 นางสาวฝาตอน๊ะ  กาเส็มส๊ะ     ที่ปรึกษา (หอพักธารปลิว) 
2.7 นางสาวปาริชาตนะดา  เส็นสมเอียด   หัวหน้า 

  2.8 นายสัลมาน  เส็นติระ       
2.9 นายอรุณ  ปังหลีเส็น        
2.10 นายสุชาติ  บิลังโหลด 
2.11 นายณัฐชัย  นิ่มดำ         

  2.12 นางสาวชนัฐกานต์  เมืองเขียว 
2.13 นางสาวนูรตัสนีม  ยากะจิ         

  2.14 นางสาวสุนีย์  ทิพมณี 
  2.15 นางสาวฮัสนี  เก็มสัน 
  2.16 นางสาวโยทะกา  บูเก็ม 
  2.17 ว่าท่ี ร.ต.หญิงมัลลิกา  นาสอน 
  2.18 นางสาววาสนา  หาบยูโส๊ะ 
  2.19 นางสาวสุฐินา  หลังจิ   
  2.20 นางปราณี  ชุมแก้ว 
  2.21 นางมณฑา  จินดาวงศ์ 
  2.22 นางสาวบุหลัน  เกปัน 
  2.23 นางสาวรอกีย๊ะ  มะหมีน 
  2.24 นางสรัญญา  สาเมาะ 
  2.25 นางสาวมยุรี  กาสา 
  2.26 นายอะหมาด  ไมมะหาด 

3. งานรักษาความปลอดภัย   
  3.1 นายตาริค  หลงจิ       หัวหน้า 
  3.2 นายอาซัลลี  ฮะยีบิลัง      รองหัวหน้า 
  3.3 นางสาวกอบกุล  เล๊ะทองคำ     
  3.4 ครูและบุคลากรทุกคน 
  3.5 บริษัทผู้รับผิดชอบ พนักงานรักษาความปลอดภัย 

      

6.คณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา  
1) นายแก้ว  เตี้ยเล็ก       ประธานกรรมการ 
2) นางยินดี  ชูนวล        กรรมการ 
3) นางมลิวัลย์  ปาณะศรี       กรรมการ 
4) นางสาวจิระนันต์  สุวรรณวิหค     กรรมการ 
5) นายวิชัย  บัวเนี่ยว       กรรมการและเลขานุการ/นิติกรประจำโรงเรียน 
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7.คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 1) นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
      2) นายสมพร  ทิศเมือง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 

       หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
      3) นางนิติมา  มณวิีทย์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ  รองประธานกรรมการ 
        และฝ่ายบริหารงานบุคคล  
        หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
 4) นายธรรมศักด์ิ  ปานยิ่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป   รองประธานกรรมการ 

5) นางสาวสินีนาฏ  ธรรมชาติ รองผูอ้ำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
6) นางยินดี  ชูนวล    ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ   กรรมการ 
7) นางนิศาชล  เอียดดี   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
       หัวหน้างานพัสดุ  

 8) นางเพ็ญนภา  รัตโนดม   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารท่ัวไป    กรรมการ    
9) นางเขมิกา  ทองสี   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล  กรรมการ     
10 นางทิพวรรณ  ธังดิน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 
       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
11) นางสาวบุษรินทร์  จิตเส้ง  หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้      กรรมการ  

      12) นายแก้ว  เต้ียเล็ก   หัวหน้างานแนะแนว        กรรมการ 
        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
        ผู้แทนข้าราชการครู 
      13) นายวิชัย  บัวเนี่ยว   นิติกรประจำโรงเรียน       กรรมการ  
        หัวหน้างานแผนงาน สารสนเทศ  

ประกันคุณภาพการศึกษาและ ICT 
 14) นางสาวมนัสรินทร์  บุญญคง เลขานุการฝ่ายบริหารวิชาการ      กรรมการ 
        หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร  

15) นางมลิวัลย์  ปาณะศรี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
 16) นางศุลยา  สามัญ   หัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา    กรรมการ    
 17) นายสาธิต  บัวดำ   หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงาน วิจัยและนวตักรรม กรรมการ    
      18) นายอนัน  จันทรัตน์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    กรรมการ 

19) นางสาวปวันพัสตร์  เซ่งศรีส่ง หัวหน้างานการเงิน        กรรมการ 
 20) นายวิจิตร  นิยมเดชา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 

21) นางสาวซีต้า  ไรมันซา  หัวหน้าโครงการ Education Hub          กรรมการ     
22) นางถนอมพร  ปีนัง   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
23) นายสุลตรณ์  หลังเกตุ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ    กรรมการ 
       หัวหน้างานวิทยบริการ 

       24) นายอภิรักษ์  สุขาเขิน             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ    
25) ว่าท่ี ร.ต.ขจรจักษณ์  ภู่ร้อย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     กรรมการ  
26) นางคนึงนิตย์  ไชยมณี  หัวหน้างานทะเบียน        กรรมการ    

 27) นายณัฐพล  อำมาตย์วงศ์  หัวหน้างานวัดผล        กรรมการ 
28) นายดนุรุจ  สามัญ   หัวหน้างานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน     กรรมการ     
29) นายเชิดศักดิ์  หยีหรีม  หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์       กรรมการ 
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30) นางสาวณัฐวรา  เลิศอริยะพงษ์กุล หัวหน้างานบัญชี        กรรมการ 
31) นายฮูเส็น  ยาประจันทร์   หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน       กรรมการ 
32) นายตาริค  หลงจิ    หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย     กรรมการ 
        หัวหน้างานยานพาหนะ    
33) นายอาซัลลี  ฮะยีบิลัง    หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน      กรรมการ 
34) นางสาวพรอุมา  พิทัก   หัวหน้างานโภชนาการ       กรรมการ  
35) นางสาวชนัฐกานต์  เมืองเขียว  ครูหอพัก          กรรมการ 
36) นางสาวสุนีย์  ทิพย์มณี   ครูหอพัก          กรรมการ 
37) นายสุชาติ  บิลังโหลด    ครูหอพัก          กรรมการ  
38) นายสัลมาน  เส็นติระ    ครูหอพัก          กรรมการ 
39) นางสาวโยทะกา  บูเก็ม   ครูหอพัก          กรรมการ 
40) นางสาวสุฐินา  หลังจิ    ครูหอพัก          กรรมการ 
41) นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง   หัวหน้างานซักรีด        กรรมการ 
42) นางสาวจันทิดา  จาปัง   หัวหน้างานบุคลากร        กรรมการ 
43) นางสาวมาซีเต๊าะ  จงรักษ์   หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์      กรรมการ 
44) นายวุฒินันท์  สามัญ    หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา       กรรมการ 
45) นายอัมพันธ์  บินอับดุลรามาน  หัวหน้างานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม   กรรมการ  
46) นางสาวปาริชาตนะดา  เส็นสมเอยีด  ผู้แทนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้างานหอพัก  กรรมการ 
47) นางสาวกอบกุล  เล๊ะทองคำ  เลขานุการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน    กรรมการ 
48) นางสาวอลิตา  เจ๊ะง๊ะ   หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ     กรรมการและเลขานุการ 

         หัวหน้างานสารบรรณ 
 

8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  
 1) นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว   ผู้อำนวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 

2) นางสาวสินีนาฏ  ธรรมชาติ   รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ   รองประธานกรรมการ  
3) นายสมพร  ทิศเมือง    รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  รองประธานกรรมการ 
        หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4) นางนิติมา  มณีวิทย์    รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงบประมาณ  รองประธานกรรมการ 

         และฝ่ายบริหารงานบุคคล  
 5) นายธรรมศักด์ิ  ปานยิ่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป    รองประธานกรรมการ  

6) นางทิพวรรณ  ธังดิน    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน   กรรมการ  
        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
7) นางมลิวัลย์  ปาณะศรี    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
8) นางศุลยา  สามัญ     รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ   กรรมการ 
        หัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา 
9) นายสาธิต  บัวดำ     หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงาน วิจัยและนวตักรรม กรรมการ 
10) นายอนัน  จันทรัตน์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    กรรมการ 

 หัวหน้าโครงการส่งเสริมพัฒนาโอลิมปิกวิชาการ 
11) นางสาวปวันพัสตร์  เซ่งศรีส่ง  รองหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์   กรรมการ 
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12) นายวิจิตร  นิยมเดชา    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
13) นางสาวซีต้า  ไรมันซา   รองหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 

หัวหน้าโครงการ Education Hub  
14) นางถนอมพร  ปีนัง    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ   
15) นางสาวจริยา  จิตตพงศ์   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ  
16) นายสุลตรณ์  หลังเกตุ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
        หัวหน้างานวิทยบริการ    
17) นายอภิรักษ์  สุขาเขิน    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ     
18) นางสาวรจณี  รบบานา   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ  
19) ว่าท่ี ร.ต.ขจรจักษณ์  ภู่ร้อย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    กรรมการ     
20) นายอัมพันธ์  บินอับดุลรามาน   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
        หัวหน้างานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม    
21) นายอิสรา  สำเร     รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  กรรมการ 
22) นายวิชัย  บัวเนี่ยว    นิติกรประจำโรงเรียน      กรรมการ  
        หัวหน้างานแผนงานฯ 
23) นายดนุรุจ  สามัญ    หัวหน้างานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน    กรรมการ 
24) นายชาลิน  ตาเดอิน    ผู้จัดการโครงการ Education Hub    กรรมการ 
25) นายแก้ว  เต้ียเล็ก    หัวหน้างานแนะแนว       กรรมการ 
26) นางคนึงนิตย์  ไชยมณี   หัวหน้างานทะเบียน       กรรมการ 
        หัวหน้างานการรับนักเรยีน 
27) นายณัฐพล  อำมาตย์วงศ์   หัวหน้างานวัดผล       กรรมการ  
28) นายเชิดศักดิ์  หยีหรีม   หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์      กรรมการ  
29) นายภิโชติ  เอยีดเฉลิม   หัวหน้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ    กรรมการ  
30) นางสาวกอบกุล  เล๊ะทองคำ  รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรรมการ 
31) นางสาวชนัฐกานต์  เมืองเขียว  ครูหอพัก         กรรมการ 
32) นางสาวสุนีย์  ทิพย์มณี   ครูหอพัก         กรรมการ 
33) นายสุชาติ  บิลังโหลด    ครูหอพัก         กรรมการ 
34) นายสัลมาน  เส็นติระ    ครูหอพัก         กรรมการ 
35) นางสาวโยทะกา  บูเก็ม   ครูหอพัก         กรรมการ 
36) นางสาวสุฐินา  หลังจิ    ครูหอพัก         กรรมการ 
37) นายตาริค  หลงจิ    หัวหน้างานรักษความปลอดภัย     กรรมการ 

หัวหน้างานยานพาหนะ 
38) นายอาซัลลี  ฮะยีบิลัง    หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน     กรรมการ 
39) นางสาวพรอุมา  พิทัก   หัวหน้างานโภชนาการ      กรรมการ 
40) นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง   หัวหน้างานซักรีด       กรรมการ 
41) นางสาวปาริชาตนะดา  เส็นสมเอียด   หัวหน้างานหอพัก       กรรมการ    
42) นางสาวมาซีเต๊าะ  จงรักษ์   หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์     กรรมการ 
43) นายวุฒินันท์  สามัญ    หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา      กรรมการ 
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44) นางยินดี  ชูนวล   ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
45) นางสาวมนัสรินทร์  บุญญคง  กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายบริหารวิชาการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
46) นางสาวบุษรินทร์  จิตเส้ง  หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรยีนรู้      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
47) นายอิสมาแอล  หมาดโต๊ะโส๊ะ กรรมการและเลขานุการงานกลุ่มสาระการเรียนรู ้    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
48) นางสาวอับเส๊าะ  จังแดหวา เจา้หน้าที่สารบรรณฝ่ายบริหารวิชาการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
49) นางสาวนัฐจรีย์  หลงจิ  เจา้หน้าที่สารบรรณฝ่ายบริหารวิชาการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
50) นางสาวอัษฎา  ไพโรจน์บวร เจา้หน้าที่ทะเบียนวัดผล        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

51) นางเบญจวรรณ  หลงจิ  เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

52) นางสาวณัฐฐากร  ทองไซร้ เจา้หน้าที่ทะเบียนวัดผล       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

9. คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน 
 1) นายปัญญา  ขนุฤทธิ์แก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

2) นายสมพร  ทิศเมือง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ   
       หัวหน้างานระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 

3) นางนิติมา  มณีวิทย์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
       และฝ่ายบริหารงานบุคคล 
4) นายธรรมศักด์ิ  ปานยิ่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารท่ัวไป  รองประธานกรรมการ 
5) นางสาวสินีนาฏ  ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
6) นางยินดี  ชูนวล    ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ  กรรมการ 
7) นางสาวมนัสรินทร์  บุญญคง กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายบริหารวิชาการ  กรรมการ 
8) นายภิโชติ  เอียดเฉลิม   หัวหน้าระดับช้ัน ม.1      กรรมการ 
       หัวหน้าเวรประจำวันจันทร์ 
9 นางสาวซีต้า  ไรมันซา   หัวหน้าระดับช้ัน ม.2      กรรมการ 
10) นางสาวจิระนนัต์ สุวรรณวิหค หัวหน้าระดับช้ัน ม.3      กรรมการ 
11) นางศุลยา  สามัญ   หัวหน้าระดับช้ัน ม.4         กรรมการ 
12) นายแก้ว  เต้ียเล็ก   หัวหน้าระดับช้ัน ม.5  หัวหน้างานแนะแนว  กรรมการ  
13) นายสุลตรณ์  หลังเกตุ  หัวหน้าระดับช้ัน ม.6      กรรมการ 
14) นายดนุรุจ  สามัญ   หัวหน้าเวรประจำวันอังคาร     กรรมการ 
15) นายอภิรักษ์  สุขาเขิน   หัวหน้าเวรประจำวันพุธ      กรรมการ 

        กรรมการตรวจความเรียบร้อยนักเรียน 
16) นายเชิดศักดิ์  หยีหรีม  หัวหน้าเวรประจำวัน พฤหัสบดี     กรรมการ 
17) นายวิชัย  บัวเนี่ยว   นิติกรประจำโรงเรียน      กรรมการ 
       หัวหน้าเวรประจำวันศุกร์ 
18) นายตาริค  หลงจิ   ท่ีปรึกษางานหอพัก หัวหน้างานยานพาหนะ  กรรมการ 

       หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย 
19) นายอาซัลลี  ฮะยีบิลัง   ท่ีปรึกษางานหอพัก หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน กรรมการ 

       รองหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย 
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 20) นางสาวพรอุมา  พิทัก  ท่ีปรึกษางานหอพัก หัวหน้างานโภชนาการ    กรรมการ 
 21) นางเบญจวรรณ  หลงจิ  ท่ีปรึกษางานหอพัก         กรรมการ 
 22) นางสาวฝาตอน๊ะ  กาเส็มส๊ะ ท่ีปรึกษางานหอพัก         กรรมการ 
        รองหัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 

23) นางสาวชนัฐกานต์  เมืองเขียว ครูหอพัก           กรรมการ 
24) นางสาวสุนีย์  ทิพย์มณี  ครูหอพัก           กรรมการ 
25) นายสุชาติ  บิลังโหลด   ครูหอพัก           กรรมการ 
26) นายสัลมาน  เส็นติระ   ครูหอพัก           กรรมการ 
27) นางสาวโยทะกา  บูเก็ม  ครูหอพัก           กรรมการ 
28) นางสาวสุฐินา  หลังจิ   ครูหอพกั           กรรมการ 
29) นายนูรุดดีน  แคยิหวา  กรรมการตรวจความเรียบร้อยนักเรียน     กรรมการ   
30) นายสาธิต  บัวดำ   กรรมการตรวจความเรียบร้อยนักเรียน     กรรมการ 

 31) วา่ท่ี ร.ต.ขจรจักษณ์  ภู่ร้อย กรรมการตรวจความเรียบร้อยนักเรียน     กรรมการ 
 32) นายพิชชากร  กล่ินเขียว  กรรมการตรวจความเรียบร้อยนักเรียน     กรรมการ  
 33) นายจิรายุทธ  แสงสิน   กรรมการตรวจความเรียบร้อยนักเรียน     กรรมการ 
 34) นายอภิรักษ์  สุขาเขิน   กรรมการตรวจความเรียบร้อยนักเรียน     กรรมการ 
 35) นายกฤติภัทร  กาสเส็น  กรรมการตรวจความเรียบร้อยนักเรียน     กรรมการ 
 36) นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง  หัวหน้างานซักรีด         กรรมการ  
      37) นายฮูเส็น  ยาประจันทร์  หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน        กรรมการ  
 38) นางสาวมาซีเต๊าะ  จงรักษ์  หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์       กรรมการ 

39) นายอัมพันธ์  บินอับดุลรามาน หัวหน้างานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม    กรรมการ 
40) นางทิพวรรณ  ธงัดิน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน       กรรมการและเลขานุการ 
       รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน        
41) นางสาวปาริชาตนะดา  เส็นสมเอียด หัวหน้างานหอพัก           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
42) นางสาวกอบกุล  เล๊ะทองคำ  เจา้หน้าที่สารบรรณฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

        รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

        ท่ีปรึกษางานหอพัก 
 

10. คณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

 1) นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
2) นางนิติมา  มณีวิทย์    รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ  รองประธานกรรมการ 
       และฝ่ายบริหารงานบุคคล 
       หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน  
3) นายสมพร  ทิศเมือง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  รองประธานกรรมการ  
4) นายธรรมศักด์ิ  ปานยิ่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป    รองประธานกรรมการ 
5) นางสาวสินีนาฏ  ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ   รองประธานกรรมการ   
6) นางสาวโสภิดา  จันทร์ดอน   รองหัวหน้างานการเงิน       กรรมการ 
7) นางศรินยา  สวาหลัง   รองหัวหน้างานพัสดุ        กรรมการ 
8) นางสาวณัฐวรา  เลิศอริยะพงษ์กุล หัวหน้างานบัญชี        กรรมการ 
9) นางสาวพรอุมา  พิทัก   หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน      กรรมการ 
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10) นายตาริค  หลงจิ    หัวหน้างานยานพาหนะ      กรรมการ 
11) นายแก้ว  เต้ียเล็ก    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา กรรมการ 
12) นายวิชัย  บัวเนี่ยว    นิติกรประจำโรงเรียน      กรรมการ 

        หัวหน้างานแผนงาน สารสนเทศ ประกันคุณภาพการศึกษา และ ICT 
13) นางสาวจริยา  จิตตพงศ์   รองหัวหน้างานแผนงาน      กรรมการ 

      14) นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม   หัวหน้างานสารสนเทศ      กรรมการ 
 15) นางศุลยา  สามัญ    หัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 

16) นางสาวนุสรา  ดลระหมาน   งานประกนัคุณภาพการศึกษา     กรรมการ 
17) นางสาวรูฮายา  เจะเลาะ   งานการเงิน        กรรมการ 
18) นางนิศาชล  เอียดดี    ผูช้่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารงบประมาณ  กรรมการและเลขานุการ  
        หัวหน้างานพัสดุ 
19) นางสาวปวันพัสตร์  เซ่งศรีส่ง    หัวหน้างานการเงิน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

20) นางสาวศิริพร  วาเหตุ   เจ้าหน้าที่การเงิน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21) นางสาวฟารีดา  นาวาเดช  เจ้าหน้าที่บัญชี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

22) นางสาวยันนีต้า  เตาวโต   เจ้าหน้าท่ีพัสดุ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
23) นางสาวเมย์  สาบวช   เจ้าหน้าที่พัสดุ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
24) นางสาวศุภกัญญา  โอมณี  เจ้าหน้าที่พัสดุ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 

11. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
   1) นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว   ผู้อำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ     

  2) นางนิติมา  มณีวิทย์    รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
  3) นายสมพร  ทิศเมือง    รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ  

   4) นายธรรมศักด์ิ  ปานยิ่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารท่ัวไป  รองประธานกรรมการ 
   5) นางสาวสินีนาฏ  ธรรมชาติ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
   6) นายวิชยั  บัวเนี่ยว    นิติกรประจำโรงเรียน      กรรมการ 
   7) นางหฤทัย เวชศาสตร์ เนตรจรัสแสง ครู          กรรมการ 
   8) นายภิโชติ  เอียดเฉลิม   ครู          กรรมการ 
   9) นางสาววนิตา  โอมณี    ครู          กรรมการ 
   10) นางสาวพัทธนันท์  โต๊ะปลัด  เจ้าหน้าท่ีบุคลากร       กรรมการ 
     11) นางเขมิกา  ทองสี    ผูช้่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 

  12) นางสาวจันทิดา  จาปัง   หัวหน้างานบุคลากร      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  13) นางสาวนัฐจรีย์  หลงจิ   รองหัวหน้างานบุคลากร      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

12. คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
1) นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
2) นายธรรมศกัด์ิ  ปานยิ่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป   รองประธานกรรมการ 
3) นายสมพร  ทิศเมือง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ  
4) นางนิติมา  มณีวิทย์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
        และฝ่ายบริหารงานบุคคล 
5) นางสาวสินีนาฏ  ธรรมชาติ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
6) นายอัมพันธ์  บนิอับดุลรามาน  หัวหน้างานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  กรรมการ  
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7) นายฮูเส็น  ยาประจันทร์   หัวหน้างานสัมพันธ์ชมุชน      กรรมการ 
8) นางสาวมาซีเต๊าะ  จงรักษ์  หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์     กรรมการ 
9) นายวุฒินันท์  สามัญ   หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา      กรรมการ 
10) นางสาวพรอุมา  พิทัก   หัวหน้างานโภชนาการ      กรรมการ  
11) นายอาซัลลี  ฮะยีบิลัง   หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน     กรรมการ                                                  
12) นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง  หัวหน้างานซักรีด       กรรมการ 
13) นางรุจิรา  บินตำมะหงง  หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน     กรรมการ 
14) นายวิชัย  บัวเนี่ยว   นิติกรประจำโรงเรียน      กรรมการ 
15) นางสาวอลิตา  เจ๊ะง๊ะ   หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ     กรรมการและเลขานุการ 
        หัวหน้างานสารบรรณ 

 

13. ที่ปรึกษาคณะกรรมการนกัเรียน 
 1) นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

    2) นายสมพร  ทิศเมือง   รองผูอ้ำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรยีน รองประธานกรรมการ 
         หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน       
      3) นายแก้ว  เต้ียเล็ก    หัวหน้างานแนะแนว       กรรมการ 

     4) นางสาวพรอุมา  พิทัก   ท่ีปรึกษางานหอพัก       กรรมการ 
5) นายตาริค  หลงจิ    ท่ีปรึกษางานหอพัก       กรรมการ                     
6) นายอาซัลลี  ฮะยีบิลัง   ท่ีปรึกษางานหอพัก       กรรมการ 
7) นางเบญจวรรณ  หลงจิ   ท่ีปรึกษางานหอพัก       กรรมการ       

      8) นางสาวฝาตอน๊ะ  กาเส็มส๊ะ  ท่ีปรึกษางานหอพัก       กรรมการ 
      9) นางทิพวรรณ  ธังดิน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน กรรมการและเลขานุการ 
         รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     10) นางสาวปาริชาตนะดา  เส็นสมเอียด หัวหน้างานหอพกั       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ           
      11) นางสาวกอบกุล  เล๊ะทองคำ  ที่ปรึกษางานหอพัก       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน            
                       

 ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังทุกคน ปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี                    
ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและผู้เรียน มอบหมายให้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรดั ประเมนิผลการปฏิบัติงาน
และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบอย่างต่อเนื่อง 
 
 

ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 
. 

สั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

 

 
                            (นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 


