คำสั่งโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล
ที่ 90/2561
เรื่อง แต่งตั้งบุคลำกรฝ่ำยต่ำงๆ ปีกำรศึกษำ 2561
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นำยวิชัย บัวเนี่ยว)
นิติกรประจำโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล

(นำยแก้ว เตี้ยเล็ก)
ผู้แทนครูและบุคลำกรโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
(นำงยินดี ชูนวล)
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล

(นำงนิติมำ มณีวิทย์)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล

(ลงชื่อ)
(นำยสมพร ทิศเมือง)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน รักษำกำรในตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล

คำสั่งโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล
ที่ 90/2561
เรื่อง แต่งตั้งบุคลำกรฝ่ำยต่ำงๆ ปีกำรศึกษำ 2561
.........................................................
อำศั ย อ ำนำจตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551และ(ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.2537ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจ
การบริ ห ารและการจั ด การศึก ษา พ.ศ.2550 และมติ ค ณะรั ฐมนตรีเ ห็ นชอบโครงการพั ฒ นาโรงเรี ยนจุ ฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 และสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย สตู ล ทุ ก ต าแหน่ ง จึ ง แต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากรฝ่ า ยต่ า งๆ ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ดั ง ต่ อ ไปนี้
และให้ยกเลิกคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน

1.ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร
1)นำงยินดี ชูนวล
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ประธำนกรรมกำร
2)นำงสำวสินีนำฏ ธรรมชำติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรียน
รองประธำนกรรมกำร
3)นำงสำวสุพลำ ทองแป้น
เลขำนุกำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร
1.งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
นำงสำววิไลพร คงอินทร์
หัวหน้ำ
นำงสำวธนิษฐำ พันธ์สว่ำง
รองหัวหน้ำ
นางณพิชา จันทวดี
กรรมการ
นางสาววราภรณ์ นิยมเดชา
กรรมการ
นางสาวนาถยา พรหมช่วย
กรรมการ
นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง
กรรมการ
นายณัฐพล เทพศิริ
กรรมการ
นางสาวชาลินี บูนา
กรรมการ
นำยอิสมำแอล หมำดโต๊ะโส๊ะ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยำศำสตร์
นำงมลิวัลย์ ปำณะศรี
หัวหน้ำ
นำงศุลยำ สำมัญ
รองหัวหน้ำ
นำยกิตตินันท์ ท่ำชะมวง
หัวหน้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศำสตร์
นำยอนัน จันทรัตน์
หัวหน้ำ
นำงสำวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง
รองหัวหน้ำ

1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภำษำไทย
1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษำ
ศำสนำและวัฒนธรรม
1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำ
1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลยี
1.9 นายบีดีน ตาเดอิน
1.10 ครูทุกคน
2. งำนพัฒนำหลักสูตร
2.1 นำงสำวสินีนำฎ ธรรมชำติ
2.2 นำงทิพวรรณ ธังดิน
2.3 นางสาวสุพลา ทองแป้น
2.4 นางสาววิไลพร คงอินทร์
3. งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
3.1 นำยดนุรุจ สำมัญ
3.2 นำงสำวมนัสรินทร์ บุญญคง
3.3 นายสาธิต บัวดา
3.4 ว่าที่ ร.ต.ขจรจักษณ์ ภู่ร้อย
3.5 นายณัฐพล เทพศิริ
3.6 นางสาววนิดา สุนทร
3.7 นายพิชชากร กลิ่นเขียว
4. งำนแนะแนว
4.1 นำยแก้ว เตี้ยเล็ก
4.2 ว่ำที่ ร.ต.หญิงอรวรรณ ศรีไสยเพชร
4.3 นางสาววิกานดา เล๊ะสัน
5. งำนทะเบียน
5.1 นำงคนึงนิตย์ ไชยมณี
5.2 นำยณัฐพล อำมำตย์วงศ์
5.3 นางสาวสุวิมล หอประยูร
5.4 นางปรีดา ผลาสิงห์
5.5 นางเยาวภา หนูจันทร์
5.6 นางสาวอัษฎา ไพโรจน์บวร
5.7 นางเบญจวรรณ หลงจิ
5.8 นางสาวณัฐฐากร ทองไซร้

-2นำยวิจิตร นิยมเดชำ
นำงสำวซีต้ำ ไรมันซำ
นำงถนอมพร ปีนัง
นำงสำวจริยำ จิตตพงศ์
นำยสุลตรณ์ หลังเกตุ
นำงสำวมนัสรินทร์ บุญญคง
ว่ำที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมำน
นำงสำวรจณี รบบำนำ
นำยอัมพันธ์ บินอับดุลรำมำน
ว่ำที่ ร.ต.ขจรจักษณ์ ภู่ร้อย
นำยสมยศ แซ่เจำ
นำยวิชัย บัวเนี่ยว

หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ

หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ

หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ
หัวหน้ำ (นำยทะเบียน)
รองหัวหน้ำ (ผู้ช่วยนำยทะเบียน)

หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ
หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ
หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ
หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ
หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ
หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ
เจ้าหน้าที่เอกสาร
กรรมการ

-36. งำนวัดผล
6.1 นำยณัฐพล อำมำตย์วงศ์
6.2 นำยกิตตินันท์ ท่ำชะมวง
6.3 นายกฤติภัทร กาสเส็น
6.4 นางสาวอัษฎา ไพโรจน์บวร
6.5 นางเบญจวรรณ หลงจิ
6.6 นางสาวณัฐฐากร ทองไซร้
7. งำนวิทยบริกำร
7.1 นำงสำวอรทัย แพทย์ศำสตร์
7.2 นางสาวหัสนี หมาดหมีน
7.3 นางสาวจันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย
7.4 นางสาวฝารีด้า อาดา
8. งำนวิเทศสัมพันธ์
8.1 นำงอัสลีนำ ตวัน
8.2 นำยเชิดศักดิ์ หยีหรีม
8.3 นำยมุฮัมมัด ดำโฮะ
8.4 นายวิจิตร นิยมเดชา
8.5 นางสาวซีต้า ไรมันซา
8.6 นายกฤศณัฎฐ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
8.7 นางสาวอังคณา บุญทา
8.8 นายลักณ์ษมัน ซียง
8.9 นางสาววนิดา สุนทร
8.10 นางสาวรูฮายา เจะเลาะ
9. โครงกำรพิเศษ
9.1 โครงกำรโรงเรียน Education Hub
1) นำงสำวซีต้ำ ไรมันซำ
2) นำยกฤศณัฎฐ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
3) นายมุฮัมมัด ดาโฮะ
9.2 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำโอลิมปิกวิชำกำร สอวน.
1) นำยอนัน จันทรัตน์
2) นำงสำวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง
3) นางสาววราภรณ์ นิยมเดชา
4) นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม
9.3 โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ
1) นำยภิโชติ เอียดเฉลิม
2) นำงหฤทัย เวชศำสตร์ เนตรจรัสแสง
3) นายธงไทย เวชศาสตร์

หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ

หัวหน้ำ

หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ

หัวหน้ำโครงกำร
ผู้จัดกำรโครงกำร
กรรมการ
หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ
กรรมการ
หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ

-49.4 โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์
1) นำงสำวบุษรินทร์ จิตเส้ง
2) นำงณพิชำ จันทวดี
9.5 ศูนย์โอลิมปิกวิชำกำร สอวน. ค่ำย 1 วิชำฟิสิกส์
1) นำงสำวสินีนำฏ ธรรมชำติ
2) นำงสำวสุพลำ ทองแป้น
3) นายณัฐพล อามาตย์วงศ์
4) นางเขมิกา ทองสี
9.6 ศูนย์โอลิมปิกวิชำกำร สอวน. ค่ำย 1 วิชำคอมพิวเตอร์
1) นำยวิชัย บัวเนี่ยว
2) นำยวิเชียร เฟื่องฟ้ำ
3) นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม
9.7 โครงกำร STEM EDUCATION
1)นำยสำธิต บัวดำ
2)นำยอิสมำแอล หมำดโต๊ะโส๊ะ
3)นายวิชัย บัวเนี่ยว
4)นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง
5)นางกัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล
6)นางเขมิกา ทองสี
7)นางสาวเพ็ญนภา วิสะมิตะนันท์

หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ
หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ

หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ
หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ

2. ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ
1) นำงนิติมำ มณีวิทย์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
2) นำงนิศำชล เอียดดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรียน
3) นำงสำวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง หัวหน้ำงำนกำรเงิน
1. งำนกำรเงิน
1.1 นำงสำวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง
1.2 นำงสำวโสภิดำ จันทร์ดอน
1.3 นางอัสลีนา ตวัน
1.4 นางสาวศิริพร วาเหตุ
1.5 นางสาวรูฮายา เจะเลาะ
2. งำนบัญชี
2.1 นำงสำวเพ็ญนภำ วิสะมิตะนันท์
2.2 นางสาวฟารีดา นาวาเดช
3. งำนพัสดุและสินทรัพย์
3.1 นำงนิติมำ มณีวิทย์
3.2 นำงนิศำชล เอียดดี
3.3 นำงศรินยำ สวำหลัง
3.4 นายตาริค หลงจิ
3.5 นางสาวพรอุมา พิทัก

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ

หัวหน้ำ
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุโรงเรียน
หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ

-53.6 นางสาวยันนีต้า เตาวโต
3.7 นางสูใบด๊ะ หลงจิ
3.8 นางสาวฟารีดา นาวาเดช
3.9 นางสาวเมย์ สาบวช
3.10 นางสาวศุภกัญญา โอมณี
4. งำนยำนพำหนะ
4.1 นำยตำริค หลงจิ
หัวหน้ำ
4.2 นายชานาญ เหล่าทอง
4.3 นายอนันต์ สว่างเพชร
4.4 นายสมชาย ศรีไสยเพชร
4.5 นายวราห์ วงศ์ฤคเวช
4.6 นายอิบรอเหม ลายงาม
5. งำนแผนงำน สำรสนเทศ ประกันคุณภำพกำรศึกษำและ ICT
5.1 นำยวิชัย บัวเนี่ยว
หัวหน้ำและผู้ดูแลระบบเครือข่ำย ICT
5.2 นำงศุลยำ สำมัญ
(งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ)
5.3 นำงสำวจริยำ จิตตพงศ์
(งำนแผนงำน)
5.4 นำงนริศรำ ไชยอัษฎำพร
(เว็บไซต์ และสำรจ.ภ.สตูล รำยปีกำรศึกษำ)
5.5 นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม
(งานสารสนเทศ เว็บไซต์ และสารจ.ภ.สตูล รายเดือน)
5.6 นายอิสรา สาเร
(ICT)
5.7 นายเสฏฐวุฒิ นายูรี
(เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์รับผิดชอบบารุงรักษาอุปกรณ์ ICT)
5.8 นางสาวผาณิดา แลหมัน

(งานแผนงาน)

6. งำนสวัสดิกำรโรงเรียน
6.1 นำงสำวพรอุมำ พิทัก
6.2 นำงสำวยันนีต้ำ เตำวโต

หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ

3. ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
1) นำงนิติมำ มณีวิทย์
2) นำงเขมิกำ ทองสี
3) นำงสำวจันทิดำ จำปัง
4) นำงสำวนัฐจรีย์ หลงจิ
1. งำนบุคลำกร
1.1 นำงสำวจันทิดำ จำปัง
1.2 นำงสำวนัฐจรีย์ หลงจิ
1.3 นางหฤทัย เวชศาสตร์ เนตรจรัสแสง
1.4 นางสาวภัทรนันท์ พันธุรัตน์
1.5 นายภิโชติ เอียดเฉลิม
1.6 นางสาวพัทธนันท์ โต๊ะปลัด
1.7 นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรียน
หัวหน้ำงำนบุคลำกร
รองหัวหน้ำงำนบุคลำกร
หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
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4. ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
1)นำยสมพร ทิศเมือง
2)นำงสำวอลิตำ เจ๊ะง๊ะ
1.งำนสำรบรรณ
1.1 นำงสำวอลิตำ เจ๊ะง๊ะ
1.2 นำงสำวอับเส๊ำะ จังแดหวำ
1.3 นางสาวศิริพร วาเหตุ
1.4 นางสาวจันทิดา จาปัง
1.5 นางสาวนัฐจรีย์ หลงจิ
1.6 นางสาวกอบกุล เล๊ะทองคา
1.7 นางสาวชนัฐกานต์ เมืองเขียว
1.8 นางสาวนงรัตน์ ขวดปลอด
2. งำนสำนักงำนผู้อำนวยกำร
2.1 นำงสำวอลิตำ เจ๊ะง๊ะ
2.2 นางสาวมารีย๊ะ เกาะกลาง
2.3 นางสาวจันทิดา จาปัง
2.4 นางสาวกอบกุล เล๊ะทองคา
3. งำนอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม
3.1 นำยอัมพันธ์ บินอับดุลรำมำน
3.2 นำยตำริค หลงจิ
3.3 นายสักรียา หลีหมาด
3.4 นายสมยศ แซ่เจา
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
4. งำนสัมพันธ์ชุมชน
4.1 นำยฮูเส็น ยำประจันทร์
4.2 นำยตำริค หลงจิ
4.3 นายแก้ว เตี้ยเล็ก
4.4 นายนูรุดดีน แคยิหวา
5. งำนประชำสัมพันธ์
5.1 นำงสำวรุ่งนภำ สิงห์เสนี
5.2 นำงกัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ประธำนกรรมกำร
หัวหน้ำงำนสำนักงำนผู้อำนวยกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร
หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ(ฝ่ายบริหารวิชาการ)
(ฝ่ายบริหารงบประมาณ)
(ฝ่ายบริหารงานบุคคล)
(ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารวิชาการ)
(ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน)
(ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน)
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)
หัวหน้ำ

หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ

หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ

หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ

-76. งำนโสตทัศนศึกษำ
6.1 นำยรอจำอี อำลี
6.2 นำยอัดดำนำน จังแดหวำ
6.3 นายเสฏฐวุฒิ นายูรี
6.4 นายวุฒินันท์ สามัญ
7. งำนโภชนำกำร
7.1 นำงสำวพรอุมำ พิทัก
7.2 นำงสำวยันนีต้ำ เตำวโต
8. งำนอนำมัยโรงเรียน
8.1 นำยอำซัลลี ฮะยีบิลัง
8.2 นำงสำวรจณี รบบำนำ
9. งำนซักรีด
9.1 นำยกิตตินันท์ ท่ำชะมวง
9.2 นำงศิริมำ โต๊ะดุสน
9.3 นางสาวนิดา คงถิ่น
9.4 นางสาวอะรีนา โต๊ะอาลี
9.5 นางปาริด๊ะ ตาเดอิน
9.6 นางสะเดี๊ยะ หมาดเรียง
9.7 นางสาวอามีน๊ะ ยีปันจอ
9.8 นางอาซีซ๊ะ ใบกอเด็ม
9.9 นางสาวศุกร์คณา ปังแลมาปุเลา
9.10 นางรอฟียะ ระสุโส๊ะ
9.11 นางสาวภรณ์ทิพย์ พิทักษ์ชัยเจริญ
9.12 นางดุรรียะฮ์ สันเขาน้อย
9.13 นางสาวฝาตีม๊ะ ตาเดอิน
9.14 นางสาวฝาตีม๊ะ หมัดดี
9.15 นางนอแรฮะ หมาดทิ้ง
9.16 นางสาวซีตีรอซายา ใบสะเหล็ม
9.17 นางสาวปวีณา หมาดดาเระ
9.18 นางสาวรุสณา แกสมาน
9.19 นางสาวสุลัยขอ ลายงาม
9.20 นางสาวแคทลียา มะอาลา
9.21 นางสาวศิริลักษณ์ โต๊ะอาลี
10. งำนธนำคำรโรงเรียน
10.1 นำงรุจิรำ บินตำมะหงง

หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ

หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ
หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ
หัวหน้ำ
หัวหน้ำพนักงำนซักรีด

หัวหน้ำ
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5. ฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียน
1)นำยสมพร ทิศเมือง

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
หัวหน้ำงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2)นำงเพ็ญนภำ รัตโนดม ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรียน
3)ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมาน หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4)นายตาริค หลงจิ
หัวหน้างานยานพาหนะ
รองหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
ที่ปรึกษางานหอพัก
5)นายอาซัลลี ฮะยีบิลัง
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
รองหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
ที่ปรึกษางานหอพัก
6)นางสาวพรอุมา พิทัก
หัวหน้างานโภชนาการ
ที่ปรึกษางานหอพัก
7)นายแก้ว เตี้ยเล็ก
หัวหน้างานแนะแนว
8)นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด หัวหน้างานหอพัก
9)นำงทิพวรรณ ธังดิน
รองหัวหน้ำงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
10)นำงสำวกอบกุล เล๊ะทองคำ รองหัวหน้ำงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่ปรึกษำงำนหอพัก

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

1. งำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1) นำยสมพร ทิศเมือง
หัวหน้ำ
2) นำงทิพวรรณ ธังดิน
รองหัวหน้ำ
3) ว่ำที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมำน
รองหัวหน้ำ
4) นำงสำวกอบกุล เล๊ะทองคำ
รองหัวหน้ำ
5) นายตาริค หลงจิ
6) นายอาซัลลี ฮะยีบิลัง
7) นายอภิรักษ์ สุขาเขิน
8) นายฮูเส็น ยาประจันทร์
9) นายนูรุดดีน แคยิหวา
10) นายอดิพงษ์ หลงจิ
11) นางสาวรอฮาณา ปะดูกา
12) หัวหน้ำระดับชั้น ครูที่ปรึกษำ ครูผู้สอน ครูหอพัก ครูแนะแนว ครูอนำมัยโรงเรียน ครูเวรประจำวัน
และบุคลำกรทุกคน
1.1 หัวหน้ำระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นำยภิโชติ เอียดเฉลิม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำงสำวซีต้ำ ไรมันซำ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำงสำวจิระนันต์ สุวรรณวิหค
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำงศุลยำ สำมัญ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นำยแก้ว เตี้ยเล็ก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำยวิเชียร เฟื่องฟ้ำ

-91.2 ครูที่ปรึกษำ (33 ห้องเรียน)
ม.1/1 นายณัฐพล เทพศิริ นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน นางสาวรูฮายา เจะเลาะ
ม.1/2 นางรุจิรา บินตามะหงง นางสาวพัทธนันท์ โต๊ะปลัด นายวิวิศน์ ประเสริฐศรี
ม.1/3 นางสาวโสภิดา จันทร์ดอน นางสาวรจณี รบบานา ว่าที่ ร.ต.หญิงอรวรรณ ศรีไสยเพชร
ม.1/4 นางเพ็ญนภา รัตโนดม นายพิชชากร กลิ่นเขียว นางสาวศุภกัญญา โอมณี
ม.1/5 นายกฤศณัฏฐ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นายมุฮัมมัด ดาโฮะ นางสาววิกานดา เล๊ะสัน
ม.2/1 นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด นางสาววิไลพร คงอินทร์ นายสกลภัทรวัฒน์ มัญชวินทร์
ม.2/2 นางณพิชา จันทวดี นางอัสลีนา ตวัน นายอัมพันธ์ บินอับดุลรามาน
ม.2/3 นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง นางสาวภัทรนันท์ พันธุรัตน์ นางสาวอรทัย แพทย์ศาสตร์
ม.2/4 นายสมยศ แซ่เจา นางสาวสุวิมล หอประยูร
ม.2/5 นายดนุรุจ สามัญ นางกัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล นายอิสรา สาเร
ม.3/1 นางนิศาชล เอียดดี นายอภิรักษ์ สุขาเขิน นายวุฒินันท์ สามัญ
ม.3/2 นางปรีดา ผลาสิงห์ นางสาวนงรัตน์ ขวดปลอด นายรังสิต รัตนโสภา
ม.3/3 ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมาน นางสาวมารีย๊ะ เกาะกลาง นายธงไทย เวชศาสตร์
ม.3/4 นายฮูเส็น ยาประจันทร์ นายนูรุดดีน แคยิหวา นางสาวรอฮาณา ปะดูกา
ม.3/5 นายวิจิตร นิยมเดชา นายลักณ์ษมัน ซียง ว่าที่ ร.ต.ขจรจักษณ์ ภู่ร้อย
ม.4/1 นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ นางถนอมพร ปีนัง
ม.4/2 นางหฤทัย เวชศาสตร์ เนตรจรัสแสง นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง
ม.4/3 นางมลิวัลย์ ปาณะศรี นายกฤติภัทร กาสเส็น
ม.4/4 นางคนึงนิตย์ ไชยมณี นางสูใบด๊ะ หลงจิ
ม.4/5 นางสาวเพ็ญนภา วิสะมิตะนันท์ นายอดิพงษ์ หลงจิ
ม.4/6 นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม นางนริศรา ไชยอัษฏาพร
ม.5/1 นายอนัน จันทรัตน์ นางสาวนาถยา พรหมช่วย
ม.5/2 นายวิชัย บัวเนี่ยว นางสาวจริยา จิตตพงศ์
ม.5/3 นางทิพวรรณ ธังดิน นายณัฐพล อามาตย์วงศ์
ม.5/4 นางสาวจันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย นายสาธิต บัวดา
ม.5/5 นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ นางสาวอังคณา บุญทา
ม.5/6 นางสาววราภรณ์ นิยมเดชา นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม
ม.6/1 นางสาวผาณิดา แลหมัน นางเยาวภา หนูจันทร์
ม.6/2 นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
ม.6/3 นางศรินยา สวาหลัง นางสาววนิดา สุนทร
ม.6/4 นางเขมิกา ทองสี นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง
ม.6/5 นางยินดี ชูนวล นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง
ม.6/6 นางสาวสุพลา ทองแป้น นางสาวชาลินี บูนา

-101.3 ครูเวรประจำวัน ปฏิบัติหน้ำที่ เวลำ 06.00-18.00 น.
วันจันทร์
1)นำยดนุรุจ สำมัญ
หัวหน้ำ
2)นายรังสิต รัตนโสภา
3)นายภิโชติ เอียดเฉลิม
4)นายสาธิต บัวดา
5)นายอภิรักษ์ สุขาเขิน
6)นายกฤติภัทร กาสเส็น
7)นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
8)นางสาวเพ็ญนภา วิสะมิตะนันท์
9)นางสาวจริยา จิตตพงศ์
10)นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ
11)นางสาวโสภิดา จันทร์ดอน
12)นางสาวชาลินี บูนา
13)ว่าที่ ร.ต.หญิงอรวรรณ ศรีไสยเพชร
14)นางสาวนาถยา พรหมช่วย
15)นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน
16)นายธงไทย เวชศาสตร์
วันอังคำร
1)นำยมุฮัมมัด ดำโฮะ
2)นายฮูเส็น ยาประจันทร์
3)นายสมยศ แซ่เจา
4)นายณัฐพล เทพศิริ
5)นายอดิพงษ์ หลงจิ
6)นายวุฒินันท์ สามัญ
7)นายอิสรา สาเร
8)นางคนึงนิตย์ ไชยมณี
9)นางศรินยา สวาหลัง
10)นางนิศาชล เอียดดี
11)นางสาวจิระนันต์ สุวรรณวิหค
12)นางทิพวรรณ ธังดิน
13)นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง
14)นางเยาวภา หนูจันทร์
15)นางสาวอรทัย แพทย์ศาสตร์
16)นางสาววราภรณ์ นิยมเดชา
17)นางสาวรูฮายา เจะเลาะ

หัวหน้ำ

-11-

วันพุธ
1)นำยเชิดศักดิ์ หยีหรีม
2)นายแก้ว เตี้ยเล็ก
3)นายวิเชียร เฟื่องฟ้า
4)นายอนัน จันทรัตน์
5)นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
6)นายวิวิศน์ ประเสริฐศรี
7)นายอัมพันธ์ บินอับดุลรามาน
8)นางสาวสุพลา ทองแป้น
9)นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง
10)นางถนอมพร ปีนัง
11)นางกัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล
12)นางสาววนิดา สุนทร
13)นางสาวรอฮาณา ปะดูกา
14)นางสาวพัทธนันท์ โต๊ะปลัด
15)นางสาวรจณี รบบานา
16)นางสาวผาณิดา แลหมัน
17)นางสาววิกานดา เล๊ะสัน
วันพฤหัสบดี
1)นำยวิชัย บัวเนี่ยว
2)นายลักณ์ษมัน ซียง
3)นายณัฐพล อามาตย์วงศ์
4)นายวิจิตร นิยมเดชา
5)นายนูรุดดีน แคยิหวา
6)นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง
7)นางรุจิรา บินตามะหงง
8)นางศุลยา สามัญ
9)นางอัสลีนา ตวัน
10)นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด
11)นางสาววิไลพร คงอินทร์
12)นางสาวสุวิมล หอประยูร
13)นางสาวอังคณา บุญทา
14)นางณพิชา จันทวดี
15)นางเขมิกา ทองสี
16)นางสาวมารีย๊ะ เกาะกลาง
17)นางนริศรา ไชยอัษฎาพร

หัวหน้ำ

หัวหน้ำ

-12วันศุกร์
1)นำยสกลภัทรวัฒน์ มัญชวินทร์
2)นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ
3)ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมาน
4)นายพิชชากร กลิ่นเขียว
5)ว่าที่ 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)นางสาวภัทรนันท์ พันธุรัตน์
14)นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม
15)นางสูใบด๊ะ หลงจิ
16)นางสาวนงรัตน์ ขวดปลอด
17)นางสาวศุภกัญญา โอมณี

หัวหน้ำ

1.4 คณะกรรมกำรตรวจควำมเรียบร้อยของนักเรียน บริเวณโรงเรียน อำคำรเรียน อำคำรประกอบ
เวลำ 17.00 -18.00 น.
วันเสำร์
นายนูรุดดีน แคยิหวา นายอดิพงษ์ หลงจิ
วันอำทิตย์
นายณัฐพล เทพศิริ
วันจันทร์
นายสาธิต บัวดา
วันอังคำร
ว่าที่ ร.ต.ขจรจักษณ์ ภู่ร้อย นายกฤติภัทร กาสเส็น
วันพุธ
นายมุฮัมมัด ดาโฮะ
วันพฤหัสบดี
นายอภิรักษ์ สุขาเขิน
วันศุกร์
นายพิชชากร กลิ่นเขียว
1.5 ครูหอพักตรวจสอบควำมเรียบร้อยของนักเรียน บริเวณโรงเรียน อำคำรเรียน อำคำรประกอบ
เวลำ 19.00 – 20.00 น.
1) นำยสุชำติ บิลังโหลด
หัวหน้ำ
2) นำงสำวชนัฐกำนต์ เมืองเขียว รองหัวหน้ำ
3) ครูหอพักที่ได้รับมอบหมาย คืนละ 4 คน (ชาย 2 คน หญิง 2 คน)
1.6 คณะกรรมกำรเฉพำะกิจ กำกับ ติดตำม กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่หอพัก เวลำ 18.00 – 24.00 น.
วันเสำร์ นายอาซัลลี ฮะยีบิลัง
วันพุธ
นางสาวพรอุมา พิทัก
วันอำทิตย์ นายฮูเส็น ยาประจันทร์ วันพฤหัสบดี นางสาวกอบกุล เล๊ะทองคา
วันจันทร์ นายตาริค หลงจิ
วันศุกร์
นายอาซัลลี ฮะยีบิลัง
วันอังคำร นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด

-131.7 คณะกรรมกำรตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกำยนักเรียน
1.7.1 คณะกรรมกำรตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกำยนักเรียนชำย
1)นำยสมพร ทิศเมือง
ประธำนกรรมกำร
2)นำยแก้ว เตี้ยเล็ก
รองประธำนกรรมกำร
3)นายภิโชติ เอียดเฉลิม
กรรมการ
4)นายอภิรักษ์ สุขาเขิน
กรรมการ
5)นายตาริค หลงจิ
กรรมการ
6)นายอาซัลลี ฮะยีบิลัง
กรรมการ
7)นายสัลมาน เส็นติระ
กรรมการ
8)นายสุชาติ บิลังโหลด
กรรมการ
9)นายฮูเส็น ยาประจันทร์
กรรมการ
10)ว่ำที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมำน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
1.7.2 คณะกรรมกำรตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกำยนักเรียนหญิง
1)นำงเพ็ญนภำ รัตโนดม
ประธำนกรรมกำร
2)นำงทิพวรรณ ธังดิน
รองประธำนกรรมกำร
3)นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด
กรรมการ
4)นางศุลยา สามัญ
กรรมการ
5)นางสาวซีต้า ไรมันซา
กรรมการ
6)นางอัสลีนา ตวัน
กรรมการ
7)นางสาวพรอุมา พิทัก
กรรมการ
8)นางสาวกอบกุล เล๊ะทองคา
กรรมการ
9)นางสาวฝาตอน๊ะ กาเส็มส๊ะ
กรรมการ
10)นางสาวชนัฐกานต์ เมืองเขียว
กรรมการ
11)นางสาวโยทะกา บูเก็ม
กรรมการ
12)นางสาวอุสนา ฉิมเรือง
กรรมการ
13)นำงสำวจิระนันต์ สุวรรณวิหค
กรรมกำรและเลขำนุกำร
1.8 คณะกรรมกำรตรวจควำมเรียบร้อยของหอพัก
1)นำงสำวปำริชำตนะดำ เส็นสมเอียด
ประธำนกรรมกำร
2)นางสาวพรอุมา พิทัก
กรรมการ
3)นายตาริค หลงจิ
กรรมการ
4)นายอาซัลลี ฮะยีบิลัง
กรรมการ
5)นำงสำวกอบกุล เล๊ะทองคำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

-141.9 คณะกรรมกำรรับผิดชอบควำมสะอำดของห้องเรียนและห้องเฉพำะ
ห้อง
สถำนที่
ครูที่ปรึกษำ
ม.1/1
3302
นายณัฐพล เทพศิริ นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน นางสาวรูฮายา เจะเลาะ
ม.1/2
3303
นางรุจิรา บินตามะหงง นางสาวพัทธนันท์ โต๊ะปลัด นายวิวิศน์ ประเสริฐศรี
ม.1/3
3304
นางสาวโสภิดา จันทร์ดอน นางสาวรจณี รบบานา ว่าที่ ร.ต.หญิงอรวรรณ ศรีไสยเพชร
ม.1/4
3305
นางเพ็ญนภา รัตโนดม นายพิชชากร กลิ่นเขียว นางสาวศุภกัญญา โอมณี
ม.1/5
3107,3108 นายกฤศณัฏฐ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นายมุฮัมมัด ดาโฮะ นางสาววิกานดา เล๊ะสัน
นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด นางสาววิไลพร คงอินทร์ นายสกลภัทรวัฒน์ มัญชวินทร์
ม.2/1
3402
นางณพิชา จันทวดี นางอัสลีนา ตวัน นายอัมพันธ์ บินอับดุลรามาน
ม.2/2
3403
นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง นางสาวภัทรนันท์ พันธุรัตน์ นางสาวอรทัย แพทย์ศาสตร์
ม.2/3
3404
นายสมยศ แซ่เจา นางสาวสุวิมล หอประยูร
ม.2/4
3405
นายดนุรุจ สามัญ นางกัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล นายอิสรา สาเร
ม.2/5
3106
นางนิศาชล เอียดดี นายอภิรักษ์ สุขาเขิน นายวุฒินันท์ สามัญ
ม.3/1
3406
นางปรีดา ผลาสิงห์ นางสาวนงรัตน์ ขวดปลอด นายรังสิต รัตนโสภา
ม.3/2
3407
ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมาน นางสาวมารีย๊ะ เกาะกลาง นายธงไทย เวชศาสตร์
ม.3/3
3408
ม.3/4 ห้องอิสลามศึกษา นายฮูเส็น ยาประจันทร์ นายนูรุดดีน แคยิหวา นางสาวรอฮาณา ปะดูกา
3105
นายวิจิตร นิยมเดชา นายลักณ์ษมัน ซียง ว่าที่ ร.ต.ขจรจักษณ์ ภู่ร้อย
ม.3/5
3202
นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ นางถนอมพร ปีนัง
ม.4/1
3208
นางหฤทัย เวชศาสตร์ เนตรจรัสแสง นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง
ม.4/2
3204
นางมลิวัลย์ ปาณะศรี นายกฤติภัทร กาสเส็น
ม.4/3
3205
นางคนึงนิตย์ ไชยมณี นางสูใบด๊ะ หลงจิ
ม.4/4
3206
นางสาวเพ็ญนภา วิสะมิตะนันท์ นายอดิพงษ์ หลงจิ
ม.4/5
3207
นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม นางนริศรา ไชยอัษฏาพร
ม.4/6
3203
นายอนัน จันทรัตน์ นางสาวนาถยา พรหมช่วย
ม.5/1
3306
นายวิชัย บัวเนี่ยว นางสาวจริยา จิตตพงศ์
ม.5/2
3307
นางทิพวรรณ ธังดิน นายณัฐพล อามาตย์วงศ์
ม.5/3
3308
นางสาวจันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย นายสาธิต บัวดา
ม.5/4
3104
นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ นางสาวอังคณา บุญทา
ม.5/5
3103
นางสาววราภรณ์ นิยมเดชา นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม
ม.5/6
1.10 คณะกรรมกำร ติดตำม ประเมินผล และยกย่องเชิดชูเกียรติห้องเรียนที่สะอำดยอดเยี่ยมแต่ละภำคเรียน
1)นำยแก้ว เตี้ยเล็ก
ประธำนกรรมกำร
2)นำยดนุรุจ สำมัญ
รองประธำนกรรมกำร
3)นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม
กรรมการ
4)นายวิชัย บัวเนี่ยว
กรรมการ
5)นายสกลภัทรวัฒน์ มัญชวินทร์
กรรมการ
6)นายมุฮัมมัด ดาโฮะ
กรรมการ
7)นำงทิพวรรณ ธังดิน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
8)ว่ำที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมำน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
9)นำงสำวกอบกุล เล๊ะทองคำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

-152.งำนหอพัก
2.1 นำยตำริค หลงจิ
ที่ปรึกษำ
2.2 นำยอำซัลลี ฮะยีบิลัง
ที่ปรึกษำ
2.3 นำงสำวพรอุมำ พิทัก
ที่ปรึกษำ
2.4 นำงสำวกอบกุล เล๊ะทองคำ
ที่ปรึกษำ
2.5 นำงสำวปำริชำตนะดำ เส็นสมเอียด
หัวหน้ำ
2.6 นางสาวชนัฐกานต์ เมืองเขียว
2.7 นางสาวฝาตอน๊ะ กาเส็มส๊ะ
2.8 นายสัลมาน เส็นติระ
2.9 นายวรากรณ์ หลังสตา
2.10 นายอารีหนีด รองเดช
2.11 นายสุชาติ บิลังโหลด
2.12 นายณัฐชัย นิ่มดา
2.13 นางสาวสุนีย์ ทิพมณี
2.14 นางสาวฮัสนี เก็มสัน
2.15 นางสาวโยทะกา บูเก็ม
2.16 นางสาวนูรตัสนีม ยากะจิ
2.17 นางสาวอุสนา ฉิมเรือง
2.18 นางสาวสุวรรณี นวลย้อย
2.19 นางสาวนวลอนงค์ จุลานุพันธ์
2.20 นางผ่องศรี พิทักษ์ธรรมคุณ
2.21 นางปราณี ชุมแก้ว
2.22 นางมณฑา จินดาวงศ์
2.23 นางสาวบุหลัน เกปัน
2.24 นางสาวรอกีย๊ะ มะหมีน
2.25 นางสรัญญา สาเมาะ
3. งำนรักษำควำมปลอดภัย
3.1 ว่ำที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมำน
หัวหน้ำ
3.2 นำยตำริค หลงจิ
รองหัวหน้ำ
3.3 นำยอำซัลลี ฮะยีบิลัง
รองหัวหน้ำ
3.4 ครูและบุคลำกรทุกคน
3.5 บริษัทผู้รับผิดชอบ พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย

6.คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำ
1)นำยแก้ว เตี้ยเล็ก
2)นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ
3)นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
4)นางสาวจิระนันต์ สุวรรณวิหค
5)นำยวิชัย บัวเนี่ยว

ประธำนกรรมกำร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมกำรและเลขำนุกำร/นิติกรประจำโรงเรียน

-16-

7.คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
1)นำยสมพร ทิศเมือง
2)นำงนิติมำ มณีวิทย์
3)นำงยินดี ชูนวล
4)นางนิศาชล เอียดดี
5)นางเพ็ญนภา รัตโนดม
6)นางเขมิกา ทองสี
7)นางสาวสินีนาฎ ธรรมชาติ
8)นางสาววิไลพร คงอินทร์
9)นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง
10)นายแก้ว เตี้ยเล็ก
11)นายวิชัย บัวเนี่ยว
12)นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
13)นางศุลยา สามัญ
14)นายสาธิต บัวดา
15)นายอนัน จันทรัตน์
16)นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง

17)นายวิจิตร นิยมเดชา
18)นางสาวซีต้า ไรมันซา
19)นางถนอมพร ปีนัง
20)นางสาวจริยา จิตตพงศ์
21)นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
22)นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง
23)ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมาน

รองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
และฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ
และฝ่ายบริหารงานบุคคล
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ
หัวหน้างานพัสดุ
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ
หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้างานแนะแนว
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
ผู้แทนข้าราชการครู
นิติกรประจาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
หัวหน้างานแผนงาน สารสนเทศ
ประกันคุณภาพการศึกษาและ ICT
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้าโครงการ STEM EDUCATION
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้างานการเงิน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้าโครงการ Education Hub
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประธำนกรรมกำร

รองประธำนกรรมกำร

รองประธำนกรรมกำร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-1724)นางสาวรจณี รบบานา
25)นายสมยศ แซ่เจา
26)นายอัมพันธ์ บินอับดุลรามาน
27)ว่าที่ ร.ต. ขจรจักษณ์ ภู่ร้อย
28)นางคนึงนิตย์ ไชยมณี

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กรรมการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กรรมการ
หัวหน้างานทะเบียน
กรรมการ
หัวหน้างานการรับนักเรียน
29)นายณัฐพล อามาตย์วงศ์
หัวหน้างานวัดผล
กรรมการ
30)นายดนุรุจ สามัญ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการ
31)นางอัสลีนา ตวัน
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
32)นางสาวเพ็ญนภา วิสะมิตะนันท์ หัวหน้างานบัญชี
กรรมการ
33)นางสาวโสภิดา จันทร์ดอน
รองหัวหน้างานการเงิน
กรรมการ
34)นางสาวสุพลา ทองแป้น
เลขานุการฝ่ายบริหารวิชาการ
กรรมการ
35)นางศรินยา สวาหลัง
รองหัวหน้างานพัสดุ
กรรมการ
36)นางสาวอรทัย แพทย์ศาสตร์ หัวหน้างานวิทยบริการ
กรรมการ
37)นายฮูเส็น ยาประจันทร์
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
กรรมการ
38)นายตาริค หลงจิ
หัวหน้างานยานพาหนะ
กรรมการ
รองหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
รองหัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ
39)นายอาซัลลี ฮะยีบิลัง
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
กรรมการ
รองหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
40)นางสาวพรอุมา พิทัก
หัวหน้างานโภชนาการ
กรรมการ
41)นางทิพวรรณ ธังดิน
รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กรรมการ
42)นางสาวกอบกุล เล๊ะทองคา รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กรรมการ
43)นางสาวชนัฐกานต์ เมืองเขียว ครูหอพัก
กรรมการ
44)นางสาวฝาตอน๊ะ กาเส็มส๊ะ ครูหอพัก
กรรมการ
45)นายสุชาติ บิลังโหลด
ครูหอพัก
กรรมการ
46)นายสัลมาน เส็นติระ
ครูหอพัก
กรรมการ
47)นางสาวโยทะกา บูเก็ม
ครูหอพัก
กรรมการ
48)นางสาวอุสนา ฉิมเรือง
ครูหอพัก
กรรมการ
49)นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง
หัวหน้างานซักรีด
กรรมการ
50)นางสาวจันทิดา จาปัง
หัวหน้างานบุคลากร
กรรมการ
51)นางสาวรุ่งนภา สิงห์เสนี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
กรรมการ
52)นายรอจาอี อาลี
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
กรรมการ
53)นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด หัวหน้างานหอพัก
กรรมการ
54)นำงสำวอลิตำ เจ๊ะง๊ะ
หัวหน้างานสานักงานผู้อานวยการ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หัวหน้างานสารบรรณ
55)นำงสำวอับเส๊ำะ จังแดหวำ รองหัวหน้างานสารบรรณ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
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8. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำร
1)นำยสมพร ทิศเมือง

รองผู้อานวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ประธำนกรรมกำร
และฝ่ายบริหารทั่วไป

หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2)นำงยินดี ชูนวล
3)นำงนิติมำ มณีวิทย์
4)นางเพ็ญนภา รัตโนดม
5)นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
6)นางศุลยา สามัญ
7)นายสาธิต บัวดา
8)นายอนัน จันทรัตน์
9)นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง
10)นางสาวซีต้า ไรมันซา
11)นายวิจิตร นิยมเดชา
12)นางถนอมพร ปีนัง
13)นางสาวจริยา จิตตพงศ์
14)นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
15)นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง
16)ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมาน

ผู้ช่วยอานวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ

รองประธำนกรรมกำร

รองผู้อานวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงบประมาณ
และฝ่ายบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้าโครงการ STEM EDUCATION
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้าโครงการส่งเสริมพัฒนาโอลิมปิกวิชาการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้าโครงการ Education Hub
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

รองประธำนกรรมกำร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

17)นางสาวรจณี รบบานา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
18)นายอัมพันธ์ บินอับดุลรามาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
19)ว่าที่ ร.ต.ขจรจักษณ์ ภู่ร้อย รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
20)นายสมยศ แซ่เจา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
21)นายวิชัย บัวเนี่ยว
นิติกรประจาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
หัวหน้างานแผนงานฯ
22)นายดนุรุจ สามัญ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กรรมการ
กรรมการ

23)นายกฤศณัฏฐ์ ฉันท์วงศ์ชนะ

ผู้จัดการโครงการ Education Hub

กรรมการ

24)นางสาวอรทัย แพทย์ศาสตร์
25)นายแก้ว เตี้ยเล็ก
26)นางคนึงนิตย์ ไชยมณี

หัวหน้างานวิทยบริการ
หัวหน้างานแนะแนว
หัวหน้างานทะเบียน
หัวหน้างานการรับนักเรียน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-1927)นายณัฐพล อามาตย์วงศ์
หัวหน้างานวัดผล
กรรมการ
28)นางอัสลีนา ตวัน
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
29)นายภิโชติ เอียดเฉลิม
หัวหน้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
กรรมการ
30)นางสาวกอบกุล เล๊ะทองคา รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรรมการ
31)นางสาวชนัฐกานต์ เมืองเขียว ครูหอพัก
กรรมการ
32)นางสาวฝาตอน๊ะ กาเส็มส๊ะ ครูหอพัก
กรรมการ
33)นายสุชาติ บิลังโหลด
ครูหอพัก
กรรมการ
34)นายสัลมาน เส็นติระ
ครูหอพัก
กรรมการ
35)นางสาวโยทะกา บูเก็ม
ครูหอพัก
กรรมการ
36)นางสาวอุสนา ฉิมเรือง
ครูหอพัก
กรรมการ
37)นายตาริค หลงจิ
หัวหน้างานยานพาหนะ
กรรมการ
38)นายอาซัลลี ฮะยีบิลัง
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
กรรมการ
39)นางสาวพรอุมา พิทัก
หัวหน้างานโภชนาการ
กรรมการ
40)นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง
หัวหน้างานซักรีด
กรรมการ
41)นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด หัวหน้างานหอพัก
กรรมการ
42)นางสาวรุ่งนภา สิงห์เสนี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
กรรมการ
43)นายรอจาอี อาลี
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
กรรมการ
44)นำงสำวสินีนำฏ ธรรมชำติ
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ กรรมกำรและเลขำนุกำร
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
45)นำงทิพวรรณ ธังดิน
รองหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
46)นำงสำวสุพลำ ทองแป้น
กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายบริหารวิชาการ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
47)นำงสำววิไลพร คงอินทร์
หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
48)นำยอิสมำแอล หมำดโต๊ะโส๊ะ กรรมการและเลขานุการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
49)นำงสำวอับเส๊ำะ จังแดหวำ เจ้าหน้าที่สารบรรณฝ่ายบริหารวิชาการ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
50)นำงสำวนัฐจรีย์ หลงจิ
เจ้าหน้าที่สารบรรณฝ่ายบริหารวิชาการ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
51)นำงสำวอัษฎำ ไพโรจน์บวร เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
52)นำงเบญจวรรณ หลงจิ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
53)นำงสำวณัฐฐำกร ทองไซร้ เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

9. คณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรนักเรียน
1)นำยสมพร ทิศเมือง

รองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2)นำงนิติมำ มณีวิทย์
รองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล
3)นำงยินดี ชูนวล
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ
4)นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ
5)นางทิพวรรณ ธังดิน
รองหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6)นางสาวสุพลา ทองแป้น กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายบริหารวิชาการ
7)นายภิโชติ เอียดเฉลิม
หัวหน้าระดับชั้น ม.1
8)นางสาวซีต้า ไรมันซา
หัวหน้าระดับชั้น ม.2
9)นางสาวจิระนันต์ สุวรรณวิหค หัวหน้าระดับชั้น ม.3

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-2010)นางศุลยา สามัญ
11)นายแก้ว เตี้ยเล็ก
12)นายวิเชียร เฟื้องฟ้า
13)นายดนุรุจ สามัญ
14)นายมุฮัมมัด ดาโฮะ

หัวหน้าระดับชั้น ม.4
กรรมการ
หัวหน้าระดับชั้น ม.5 หัวหน้างานแนะแนว
กรรมการ
หัวหน้าระดับชั้น ม.6
กรรมการ
หัวหน้าเวรประจาวันจันทร์
กรรมการ
หัวหน้าเวรประจาวันอังคำร
กรรมการ
กรรมการตรวจความเรียบร้อยนักเรียน
15)นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม
หัวหน้าเวรประจาวันพุธ
กรรมการ
16)นายวิชัย บัวเนี่ยว
นิติกรประจาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กรรมการ
หัวหน้าเวรประจาวันพฤหัสบดี
17)นายสกลภัทรวัฒน์ มัญชวินทร์ หัวหน้าเวรประจาวันศุกร์
กรรมการ
18)นายตาริค หลงจิ
ที่ปรึกษางานหอพัก หัวหน้างานยานพาหนะ
กรรมการ
รองหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
19)นายอาซัลลี ฮะยีบิลัง
ที่ปรึกษางานหอพัก หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน กรรมการ
รองหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
20)นางสาวพรอุมา พิทัก
ที่ปรึกษางานหอพัก หัวหน้างานโภชนาการ
กรรมการ
21)นางสาวรจณี รบบานา
รองหัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
กรรมการ
22)นางสาวชนัฐกานต์ เมืองเขียว ครูหอพัก
กรรมการ
23)นางสาวฝาตอน๊ะ กาเส็มส๊ะ
ครูหอพัก
กรรมการ
24)นายสุชาติ บิลังโหลด
ครูหอพัก
กรรมการ
25)นายสัลมาน เส็นติระ
ครูหอพัก
กรรมการ
26)นางสาวโยทะกา บูเก็ม
ครูหอพัก
กรรมการ
27)นางสาวอุสนา ฉิมเรือง
ครูหอพัก
กรรมการ
28)นายนูรุดดีน แคยิหวา
กรรมการตรวจความเรียบร้อยนักเรียน
กรรมการ
29)นายอดิพงษ์ หลงจิ
กรรมการตรวจความเรียบร้อยนักเรียน
กรรมการ
30)นายสาธิต บัวดา
กรรมการตรวจความเรียบร้อยนักเรียน
กรรมการ
31)ว่าที่ ร.ต.ขจรจักษณ์ ภู่ร้อย กรรมการตรวจความเรียบร้อยนักเรียน
กรรมการ
32)นายพิชชากร กลิ่นเขียว
กรรมการตรวจความเรียบร้อยนักเรียน
กรรมการ
33)นายณัฐพล เทพศิริ
กรรมการตรวจความเรียบร้อยนักเรียน
กรรมการ
34)นายอภิรักษ์ สุขาเขิน
กรรมการตรวจความเรียบร้อยนักเรียน
กรรมการ
35)นายกฤติภัทร กาสเส็น
กรรมการตรวจความเรียบร้อยนักเรียน
กรรมการ
36)นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง
หัวหน้างานซักรีด
กรรมการ
37)นายฮูเส็น ยาประจันทร์
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
กรรมการ
38)นางสาวรุ่งนภา สิงห์เสนี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
กรรมการ
39)นายอัมพันธ์ บินอับดุลรามาน หัวหน้างานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
กรรมการ
40)นำงเพ็ญนภำ รัตโนดม
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน กรรมกำรและเลขำนุกำร
41)นำงทิพวรรณ ธังดิน
รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรรมกำรและผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
42)นำงสำวปำริชำตนะดำ เส็นสมเอียด หัวหน้างานหอพัก
กรรมกำรและผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
43)ว่ำที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมำน
รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

44)นำงสำวกอบกุล เล๊ะทองคำ

-21เจ้าหน้าที่สารบรรณฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่ปรึกษางานหอพัก

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

10. คณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ
1)นำยสมพร ทิศเมือง

รองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ประธำนกรรมกำร

2)นำงนิติมำ มณีวิทย์

และฝ่ายบริหารทั่วไป
รองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน

รองประธำนกรรมกำร

3)นำงยินดี ชูนวล
4)นางสาวโสภิดา จันทร์ดอน

ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ

รองหัวหน้างานการเงิน

รองประธำนกรรมกำร
กรรมการ

5)นางศรินยา สวาหลัง

รองหัวหน้างานพัสดุ

กรรมการ

6)นางสาวเพ็ญนภา วิสะมิตะนันท์ หัวหน้างานบัญชี

กรรมการ
7)นางสาวพรอุมา พิทัก
หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน
กรรมการ
8)นายตาริค หลงจิ
หัวหน้างานยานพาหนะ
กรรมการ
9)นายแก้ว เตี้ยเล็ก
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา กรรมการ
10)นายวิชัย บัวเนี่ยว
นิติกรประจาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กรรมการ
หัวหน้างานแผนงาน สารสนเทศ ประกันคุณภาพการศึกษา และ ICT
11)นางสาวจริยา จิตตพงศ์ หัวหน้างานแผนงาน
กรรมการ
12)นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม หัวหน้างานสารสนเทศ
กรรมการ
13)นางศุลยา สามัญ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
14)นางอัสลีนา ตวัน
งานการเงิน
กรรมการ
15)นางสาวรูฮายา เจะเลาะ งานการเงิน
กรรมการ
16)นำงนิศำชล เอียดดี
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ฝ่ายบริหารงบประมาณ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หัวหน้างานพัสดุ
17)นำงสำวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง หัวหน้างานการเงิน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
18)นำงสำวยันนีต้ำ เตำวโต เจ้าหน้าที่พัสดุ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
19)นำงสำวฟำรีดำ นำวำเดช เจ้าหน้าที่บัญชี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
20)นำงสำวเมย์ สำบวช เจ้าหน้าที่พัสดุ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
21)นำงสำวศิริพร วำเหตุ เจ้าหน้าที่การเงิน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
22)นำงสำวศุภกัญญำ โอมณี เจ้าหน้าที่พัสดุ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

11. คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล
1)นำยสมพร ทิศเมือง

รองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ประธำนกรรมกำร
และฝ่ายบริหารทั่วไป
2)นำงนิติมำ มณีวิทย์
รองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล
รองประธำนกรรมกำร
3)นำงยินดี ชูนวล
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ
รองประธำนกรรมกำร
4)นำยวิชัย บัวเนี่ยว
นิติกรประจาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กรรมกำร
5)นำงเขมิกำ ทองสี
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
6)นำงสำวจันทิดำ จำปัง หัวหน้างานบุคลากร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
7)นำงสำวนัฐจรีย์ หลงจิ รองหัวหน้างานบุคลากร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
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12. คณะกรรมกำรบริหำรทั่วไป
1)นำยสมพร ทิศเมือง
2)นำงนิติมำ มณีวิทย์
3)นำงยินดี ชูนวล

รองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป
รองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ

ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ
4)นายอัมพันธ์ บินอับดุลรามาน หัวหน้างานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
5)นายฮูเส็น ยาประจันทร์
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
6)นางสาวรุ่งนภา สิงห์เสนี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
7)นายรอจาอี อาลี
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
8)นางสาวพรอุมา พิทัก
หัวหน้างานโภชนาการ
9)นายอาซัลลี ฮะยีบิลัง
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
10)นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง หัวหน้างานซักรีด
11)นางรุจิรา บินตามะหงง
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
12)นายวิชัย บัวเนี่ยว
นิติกรประจาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
13)นำงสำวอลิตำ เจ๊ะง๊ะ
หัวหน้างานสานักงานผู้อานวยการ
หัวหน้างานสารบรรณ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

13. ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรนักเรียน
1)นำยสมพร ทิศเมือง

รองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รองหัวหน้าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หัวหน้างานแนะแนว
ที่ปรึกษางานหอพัก
ที่ปรึกษางานหอพัก
ที่ปรึกษางานหอพัก

2)นำงทิพวรรณ ธังดิน
3)นายแก้ว เตี้ยเล็ก
4)นางสาวพรอุมา พิทัก
5)นายตาริค หลงจิ
6)นายอาซัลลี ฮะยีบิลัง
7)นำงเพ็ญนภำ รัตโนดม
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
8)นำงสำวปำริชำตนะดำ เส็นสมเอียด หัวหน้างานหอพัก
9)ว่ำที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมำน รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

10)นำงสำวกอบกุล เล๊ะทองคำ ที่ปรึกษางานหอพัก
รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

-23ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สู ง สุดแก่ทางราชการและผู้เรียน
มอบหมายให้รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน และ ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรียน นิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด
ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อานวยการโรงเรียนทราบอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2561
.

สั่ง ณ วันที่ 1 มีนำคม พ.ศ. 2561

(นำยสมพร ทิศเมือง)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน รักษำกำรในตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล

