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ประกาศเครือข่ายอ าเภอเทพา 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน “ มหกรรมวิชาการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศเด็กเทพา  ครั้งที่ 5 ” 

********************* 

ตามมติที่ประชุมเครือข่ายอ าเภอเทพา  ในคราวประชุมครั้งที่  2/2557  มีมติให้ด าเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
งานมหกรรมวิชาการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศเด็กเทพา  ในระดับเครือข่ายอ าเภอขึ้นระหว่างวันที่  28 - 29 สิงหาคม  2557    
ณ  โรงเรียนบ้านเทพา  อ าเภอเทพา  จังหวัดสงขลา   

เพ่ือให้การด าเนินการครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม  จึงขอแต่งตั้ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด า เ นิ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร แ ข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ ท า ง วิ ช า ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย อ า เ ภ อ เ ท พ า   ดั ง นี้  
 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ในการด าเนินงานจัดการแข่งขัน เพ่ือให้การจัดการแข่งขัน 
ทักษะวิชาการ “สร้างสรรค์ความเป็นเลิศเด็กเทพา ครั้งที่ 5” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 

1.1 นายปรีชา  ด าเกิงเกียรติ   นายอ าเภอเทพา    ประธานกรรมการ 
1.2 นายอุทัย   กาญจนะ   รอง ผอ.สพท.สงขลา 3      รองประธานกรรมการ 

1.3 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจอ าเภอเทพา       กรรมการ 
1.4 นายเฉลิมพล   ทิพย์มณี  นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเทพา กรรมการ 
1.5 นายพิศ  พรหมสมปาน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 

 

2.  คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน้าที่  วางแผน สนับสนุน   ส่งเสริม   เสนอแนะ   ให้ค าปรึกษาและอ านวย
ความสะดวก ในการด าเนินงานเพื่อผลักดันให้การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน    เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 

2.1  นายมานะ  โต๊ะขา  ประธานเครือข่ายอ าเภอเทพา  ประธานกรรมการ 
2.2  นายชาญชัย  โชติมณี ประธานเครือข่ายโรงเรียนปากบาง  รองประธานกรรมการ 
2.3  นายสุรพัศ  รัตนไชย  ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุ่งทวด  กรรมการ 
2.4  นายสุพจน์  พร้อมญาติ ประธานเครือข่ายโรงเรียนนิคมเทพา กรรมการ 
2.5  นายธราเทพ  แก้วเกาะสะบ้า ประธานเครือข่ายโรงเรียนสะกอม  กรรมการ 
2.6  นายประเสริฐ  โต๊ะขา ประธานเครือข่ายโรงเรียนเทพา  กรรมการ 
2.7  นายธม  บุญธรรม  ประธานเครือข่ายโรงเรียนเขาสูง  กรรมการและเลขานุการ 

 
3. คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน  โดยจัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระ

การเรียนรู้  ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3  ก าหนด  มีหน้าที่ วางแผน ก าหนดเกณฑ์ และ
ด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียน  ประกอบด้วย 
              3.1 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันระดับปฐมวัย   ให้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท าแบบบันทึกคะแนนตาม
หลักเกณฑ์การแข่งขันรายกิจกรรม   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันรายกิจกรรม   รับรายงานตัวผู้เข้า
แข่งขันในกลุ่มสาระและกิจกรรมด าเนินการแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน   และรายงานผลการแข่งขัน   ประกอบด้วย 

นางศรีสุดา  ขวัญเกื้อ                      ผอ.ร.ร.บ้านสวรรค์    ประธาน 
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นางกิจจา จันทภาโส   คร ู
นางสาวสุภารัตน์. กาเส็ม   คร ู
นางกิ่งกาญจน์ ศิรีเสถียร   พนักงานราชการ 
นางนฤมล ส่งเสริมสุข   คร ู
นางวัชราภรณ์ กาญจนเพ็ญ   คร ู
นางจิตติญา มะสุวรรณ   คร ู
นางสุรัตน์ดา แก้วเกาะสะบ้า   คร ู
นางจรวย เพชรสุวรรณ   คร ู
นางตวงรัตน์ มุกดาหาร   คร ู
นางสมจิตร มุณีศรี   คร ู
นางวิมลมาศ เดชาวุฒิกุล   คร ู
นางสาวมลธารัตน์ ชูอินทร์   คร ู
นางซานีตา เจะจาโรจน์   คร ู
นางสาวฐิฏิมาศ คงได้สิทธิ์   คร ู
นางสาวสุภารัตน์ กาเส็ม   คร ู
นางสุภาพร บุญรัตน์   พนักงานราชการ 
นางสาวพัฎชรี สขจรุ่ง   คร ู
นางสาวอาอีฉ๊ะ เต๊ะหะ   พนักงานราชการ 
นางเสาวนิตย์ อุทัยพันธุ์   คร ู
น.ส.กัลยาณี แลหาด   คร ู
นางสุวรรณา คงมณี   คร ู
นางณริน แก้วมณี   คร ู
นายอดุลย์ หีมงอย   คร ู
นายแวหะมะ แวสุหลง   พนักงานราชการ 
นางวันดี วุฒิประดิษฐ์   คร ู
นางสาวกฤษณา พัชนี   คร ู
นางสาวพิมพ์ชยา หมวกใส่เพ็ชร   พนักงานราชการ 
นางจรวย เพชรสุวรรณ   คร ู

           นางจิตวิไล สงช ู           คร ู   
           นางสาวฐิตินันท์ ขุนรอด          คร ู   
           นางอารี สีสุวรรณ ์                             พนักงานราชการ 

นางกิจจา จันทภาโส   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

  3.2   คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ  
จัดท าแบบบันทึกคะแนนตามหลักเกณฑ์การแข่งขันรายกิจกรรม   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันราย
กิจกรรม รับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มสาระและกิจกรรมด าเนินการแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน   และรายงานผลการ
แข่งขัน   ประกอบด้วย    

นายธงฉัตร  จิตรทะนง                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองประดู่     ประธานกรรมการ 
นายประสิน อนันตประเสริฐ  คร ู
นางจรุวรรณ วรรณพฤกษ์   คร ู
นางนงเยาว์ มากชูชิต   คร ู
นางปาณิศา. หลังชาย   คร ู



 3 
นางสาวนันท์นภัส. กิรติกรนันท์  คร ู
นายวิมล จีนหมวกด า   คร ู
นางสาวสุจิตรา แก้วได้ขุน   คร ู
นางปริชาติ ใหม่คง   คร ู
นางสายจิตร์ หมื่นสะชุม   คร ู
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร  คร ู
นางเยาวเรศ ก่อเกื้อ   คร ู
นางจินดา เทพสุวรรณ   คร ู
นางสาวปวีชรัตม์ แก้วพิมล  อ่ืน ๆ 
นางสาวลัดาวัลย์ ไชยศรี   อ่ืน ๆ 
นางสาวทิพาพร ชะอุ่ม   อ่ืน ๆ 
นางปาริชาติ ชูสุวรรณ   คร ู
นางสาวอังสนา สีตะพงศ์   คร ู
นางสาวสุภาภรณ์ หลี   คร ู
นางสาวสุภาภรณ์ หลี   คร ู
นางพรรณพา พุมเสน   คร ู
นางสุทธิสา พุทธซ้อน   คร ู
นางพรพรรณ ถาวร   คร ู
นางอภิสรา เนื่องสุวรรณ   คร ู
นางเครือวรรณ ค าสังข์   คร ู
นางสุดา ทองแดง   คร ู
นางนัฐวดี ทองใบเพ็ชร   คร ู
นางพิรุฬห์ลักษณ์ หม่อมท่า  คร ู
นางนิตยา เรืองแก้ว   คร ู
นางแก้วใจ แสงอรุณ   คร ู
นายสมพร ย้อยเสริฐสุด   คร ู
นางจินตนา ตันติวิริยภาพ   คร ู
นางวรรณี ราชแก้ว   คร ู
นางปารย์นภัส แสงสุวรรณ  พนักงานราชการ 
นางสาวอาอีเสาะ มูละ   คร ู
นางสมใจ ส้องสง    พนักงานราชการ 
นางชุติกาญจน์ รุ่งเรือง   คร ู
นางชุติกาญจน์ รุ่งเรือง   คร ู
นางสาวมนธิรา แสนบัลลังก์เพชร  คร ู
นางนิตยา แซ่ลุ่ง    คร ู
นางสาวชลิตา บูดาเล็ง   พนักงานราชการ 
นางสาวอนิสรา จิตรประวัติ  คร ู
นางกัญญา เภาประดิษฐ์   คร ู
นายอนันต์ ค าจันทร์   คร ู
นางประยูร บุญจริง   คร ู
นายนิรันดร์ เหล็มโส๊ะ   คร ู
นายธานินทร์ แก้วจุรัตน์   คร ู
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นางอรุณี รัตนจ านงค์   คร ู
นางอรุณี รัตนจ านงค์   คร ู
นางพิรุฬห์ลักษณ์ หม่อมท่า  คร ู
นางนัฐวดี ทองใบเพชร   คร ู
นางสาวจันทรัสม์ ไหมจ้าย   คร ู
นางบัวพันธ์ เดชะพันธ์   คร ู
นางชลธิชา  ฤทธิศักดิ์   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
 

           3.3 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ให้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท า
แบบบันทึกคะแนนตามหลักเกณฑ์การแข่งขันรายกิจกรรม   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันราย
กิจกรรม   รับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มสาระและกิจกรรมด าเนินการแข่งขัน   ตัดสินผลการแข่งขัน   และรายงานผล
การแข่งขัน   ประกอบด้วย 

นายณัฐวุฒิ  เกื้อก่อยอด                       ผอ.ร.ร.วัดคลองยอ       ประธาน 
นายวิทยา จิตต์รัตน์   คร ู
นางแวฬาร์ตีฟัส. หมีนยะลา   คร ู
นางสาวฝาติหม๊ะ หัสหมัด   คร ู
นายดนเร๊าะหมาน หวันหมุ   คร ู
นางสาวกนกวรรณ สุระสังวาลย์   คร ู
นางภัทราวดี ราชรองวังนุชิต   คร ู
นางสาวขนิษฐา แดงเปีย   คร ู
นายสุนทร พรมเรืองโชติ   คร ู
นางสาวยุวิตา นิสัน   คร ู
นางวันดี บ่อเตย   พนักงานราชการ 
นางพยอม อาญาพิทักษ์   คร ู
นางเอมอร เพชรจรูญ   คร ู
นายไพศาล พนาศรัณย์   คร ู
นางพรเพ็ญ แก้วเกาะสะบ้า   คร ู
นางพรเพ็ญ แก้วเกาะสะบ้า   คร ู
นางชุติมา เมฆหมอก   คร ู
นางมินา อาญาพิทักษ์   คร ู
นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน   คร ู
นางเนตรนภา ถาวรสุวรรณ   คร ู
นางสาวยามีล๊ะ ส่าหัส   คร ู
นายวิวัฒน์ ภักด ี   อ่ืน ๆ 
นางอาสะหน๊ะ มิน   คร ู
นายดาโอะ โตะทา   คร ู
นางสุวิมล หีมงอย   คร ู
นางบุญเรือน ไชยหนู   คร ู
นางสาววราทิพย์ บุญศรี   คร ู
นางเอมอร เพชรจรูญ   คร ู
นางซีตีฟาตีมะฮ์ หมีนหวัง   คร ู
นางสาวสุวิมล ทองค าหอม   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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         3.4  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     ให้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท า
แบบบันทึกคะแนนตามหลักเกณฑ์การแข่งขันรายกิจกรรม   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันราย
กิจกรรม   รับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มสาระและกิจกรรมด าเนินการแข่งขัน   ตัดสินผลการแข่งขัน   และรายงานผล
การแข่งขัน   ประกอบด้วย   

นายคะนึง  แก้วมณี                           ผอ.ร.ร.บ้านนาจวก                     ประธาน 
นางสาวขนิษฐา ผอมนะ   คร ู
นางรุซัยนีย์. ดุนี    พนักงานราชการ 
นายดลซอหมัด. มุทะจันทร์  พนักงานราชการ 
นางสาวเสาดะ สันเจริญ   คร ู
นายโอภาส อ่อนแก้ว   คร ู
นางจสุพร ทองหนูรุ่ง   คร ู
นายอุเส็น นิสัน    คร ู
นายอิสมาแอ แสมเน็ง   คร ู
นายวุฒิพงค์ เดชสุข   คร ู
นายบุญน า หมีนยะลา   คร ู
นายอภิชาติ สุวรรณรัตน์   คร ู
นางวิลาวรรณ บุญธรรม   พนักงานราชการ 
นางวันเพ็ญ จันทนุพงศ์   คร ู
นางนัฐลดา เรืองปาน   คร ู
นางมะลินี หนูมาก   คร ู
นางนัฐลดา เรืองปาน   คร ู
นางสาวเพียงเพ็ญ สุขพิพัฒน์  คร ู
นายเพียร ยอดสกุล   คร ู
นางเพลินพิศ ยอดสกุล   คร ู
นางสาวศิริกาาญจน์ ช่วยจันทร์  คร ู
นายนครินทร์ เดาะหวัง   พนักงานราชการ 
นางสมจิต อ่อนแก้ว   พนักงานราชการ 
นายจ าเริญ งามเลิศ   คร ู
ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ สุวรรณรัตน์  คร ู
นางอารีวรรณ ศรีสุข   พนักงานราชการ 
นางธีรมาส สุวรรณชาติ   คร ู
นางสุพรรณี อายิ    คร ู
นางไมตรีจิต ศรีไตรรัตน์   คร ู
นางทิชากร สังฆรัตน์   คร ู
นางสาวเพียงเพ็ญ สุขพิพัฒน์  คร ู
นางฉวีวรรณ บุญธรรม   คร ู
นายจรูญ ปิณฑโก   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

 
 3.5 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันประจ า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ให้มี
หน้าที่รับผิดชอบจัดท าแบบบันทึกคะแนนตามหลักเกณฑ์การแข่งขันรายกิจกรรม   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ใน
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การแข่งขันรายกิจกรรม   รับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มสาระและกิจกรรมด าเนินการแข่งขัน   ตัดสินผลการแข่งขัน   
และรายงานผลการแข่งขัน   ประกอบด้วย 
                     นายพิสุทธิ์  เหนี่ยวทอง         ผอ.ร.ร.บ้านล าไพล ประธาน 

นายอนุชา. พุมเสน   คร ู
นางสุภาพิตร จีนหมวกด า   คร ู
นางนาถชิดา ภิญโญธนภัทร   คร ู
นางสุดสวาท คณะทอง   คร ู
นายหามะ สาและ   คร ู
นางสาวปราณี ตันจะโข   คร ู
นางสาวสุพรรณี นุ่มหยู   คร ู
นางฤดี สัญศรีเมือง   คร ู
นางภิญโญ จิตต์รัตน์   คร ู
นางนงเยาว์ สงทับ   คร ู
นายอภิชาติ หมานมาด   พนักงานราชการ 
นางยุวรี แลบา   คร ู
นางดรุณี เสนาจิตต์   คร ู
นางวิไลพร แก้วเกาะสะบ้า   คร ู
นางฤดี สัญศรีเมือง   คร ู
นางสาวศิริลาวัลย์ ศันสนะวิศิษฏ์   คร ู
นางสาวซาลูมา ไชยยอด   คร ู
นายดาโอะ โตะทา   คร ู
นายอดุลย์ หลงมีหนา   พนักงานราชการ 
นางสาวศิริรัตน์ ศสีธร   คร ู
นางสาวพรศรี วงศ์ไกร   คร ู
นางนิภา โชคอรรคนิต   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
 

         3.6  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา    และพลศึกษา     ให้มีหน้าที่
รับผิดชอบจัดท าแบบบันทึกคะแนนตามหลักเกณฑ์การแข่งขันรายกิจกรรม   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการ
แข่งขันรายกิจกรรม   รับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มสาระและกิจกรรมด าเนินการแข่งขัน   ตัดสินผลการแข่งขัน   และ
รายงานผลการแข่งขัน   ประกอบด้วย            

นายสมเกียรติ  ฤทธิศักดิ์        ผอ.ร.ร.บ้านท่าม่วง ประธาน 
นายสวัสดิ์ ธระจิตสม   คร ู
นายลิขิต สนิ   คร ู
นางพราวภร จันทรของชุม   คร ู
นางสาวฮาซือหน๊ะ กอมอนิง   พนักงานราชการ 
นางสาวฮาซือหน๊ะ กอมอนิง   พนักงานราชการ 
นายอาทิตย์ หมันล๊ะ   คร ู
นายอดุล มะสมาน   พนักงานราชการ 
นางสมพิศ คงเวช   คร ู
นายไพศาล เกื้อขะเหร็ม   คร ู
นายเทพ มากชูชิต   คร ู
นายอุสมาน ดือราโอะ   พนักงานราชการ 
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นายอิศเรศ สูโรโรจน ์   พนักงานราชการ 
นางศิวพร ไชยทอง   คร ู
ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ สุวรรณรัตน์   คร ู
นายปูกอรี กาแบ   พนักงานราชการ 
นายอานูวา ยุโสะ   พนักงานราชการ 
นางริมสิน พนมอุปการ   คร ู
นายอาทิตย์ หมันล๊ะ   คร ู
นางสุดสวาท น้อยผา   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

           3.7 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ให้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท าแบบ
บันทึกคะแนนตามหลักเกณฑ์การแข่งขันรายกิจกรรม ดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันรายกิจกรรม รับ
รายงานตัวผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มสาระและกิจกรรมด าเนินการแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขันและรายงานผลการแข่งขัน   
ประกอบด้วย 
                     นางกัลยา  รัตยไชย          ผอ.ร.ร.บ้านป่ากอ ประธาน 

นายวิลาศ แก้วทิพมณี   คร ู
นางเตือนใจ ค าตัน   พนักงานราชการ 
นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย   พนักงานราชการ 
นายอภิเษก แซ่ย่วน   คร ู
นายธวัชชัย นุ้ยสีรุ่ง   คร ู
นางรัตนา เลรักมาน   พนักงานราชการ 
นางสาวรอฮานี เดเระมะ   พนักงานราชการ 
นายสุรินทร์ ไชยทอง   คร ู
นางสาวปิยะวีณ์ ภาณุมาศ ณ อยุธยา คร ู
นายเกรียงไกร ขะเดหัส   พนักงานราชการ 
นายชวน แก้วเกาะสะบ้า   คร ู
นางระเบียบ เจาะเอาะ   คร ู
นางจินตนา เกื้อก่อยอด   พนักงานราชการ 
นางอภิสรา เนื่องสุวรรณ   คร ู
นางกันต์ณพัชญ์ เหมะตะศิลป์   คร ู
นางสุวรรณี หัดสาหมัด   คร ู
นายทวี สีชมภ ู   คร ู
นางสุพรรณี หนิแส๊ะ   คร ู
นายสุรินทร์ ไชยทอง   คร ู
นายภักดี แก้วเจริญ   คร ู
นายอนุชา  พุมเสน   คร ู
นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธี   คร ู
นางปรียาภรณ์ จันทร์ละเอียด   คร ู
นางรัตนา เลรักมาน   พนักงานราชการ 
นางอาภรณ์ อิสโร   คร ู
นางวิไลวรรณ กิตติคุณ   คร ู
นางสาวสรัญญา เจะจาโรจน์   อ่ืน ๆ 
นางมยุรี ล่าเต๊ะ   อ่ืน ๆ 
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นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย   พนักงานราชการ 
นางอาภรณ์ อิสโร   คร ู
นายทรงยศ ราญฎร   คร ู
นางนิตยา แก้วน้อย   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
           

          3.8 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันประจ า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี   ให้มี
หน้าที่รับผิดชอบจัดท าแบบบันทึกคะแนนตามหลักเกณฑ์การแข่งขันรายกิจกรรม   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ใน
การแข่งขันรายกิจกรรม   รับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มสาระและกิจกรรมด าเนินการแข่งขัน   ตัดสินผลการแข่งขัน   
และรายงานผลการแข่งขัน   ประกอบด้วย 

นายยุทธนา  วงศ์งาม       ผอ.ร.ร.บ้านท่าไทร  ประธาน 
นางขรินทร์ทิพย์ กาญจนเทพ    คร ู
นางสาวกนกกช. วัชรวรานนท์    คร ู
นางวิภารัตน์. หลีมะพรรณ    พนักงานราชการ 
นางสาวสุวิดา ไชยสวัสดิ์    คร ู
นางจันเพ็ญ คงศรี    คร ู
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์    อ่ืน ๆ 
นางสาวยุภารัตน์ รามันเซะ    คร ู
นางจันทร์เพ็ญ ด าคง    คร ู
นายอรรถพร ทองค า    คร ู
นางสาวนาวีย๊ะ เหล็มดี    คร ู
นายยะฝาด นิแหรม    คร ู
นางประจวบ แก้วทองราช    คร ู
นางวนิษา โจทย์เหม    พนักงานราชการ 
นายสวาท โร๊ะศรี    คร ู
นางสาวนภัสกร สุภาพงษ์    คร ู
นางจันทิวา พร้อมญาติ    พนักงานราชการ 
นางสาวริษา คงสม    พนักงานราชการ 
นายมารุต ภิรมย์    คร ู
นางธัญสิริ มูนี    คร ู
นายนพวริทธิ์ ศุภสินนันทภัทร์    คร ู
นางสาวสุริยะ อนันทบริพงค์    คร ู
นายชนะ วรรณจันทร์    คร ู
นายมารุต ภิรมย์    คร ู
นางสาวมาลี เหมหมัด    พนักงานราชการ 
นางอุราวดี หมื่นเพชร    คร ู
นายปรเมศวร์ ธนูศร    คร ู
นายเวค ถิ่นเรืองสิน    คร ู
นางพัชรินทร์ ลาโม๊ะ    คร ู
นางหับเส๊าะ ยะซิง    พนักงานราชการ 
นายอัดนันต์ สิริเต๊ะ    พนักงานราชการ 
นางฮาสเมาะ แวดอเล๊าะ    คร ู
นางวาณีย์ มาชาตรี    คร ู



 9 
นางสาวนาวีย๊ะ เหล็มดี    คร ู
นางนิจิตร สุโนคบุตร    คร ู
นายสิทธิ์ ศรีก่อเกื้อ    คร ู
นายนดเรศ คงได้สิทธิ์    อ่ืน ๆ 
นางจันทิวา พร้อมญาติ    พนักงานราชการ 
นางสาวชลิสา เพ็งรักษ์    คร ู
นางสาววนิดา แก้ววิชิต    พนักงานราชการ  
นางสุนีย์ ทองใบเพ็ชร    คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
   

              3.9 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
จัดท าแบบบันทึกคะแนนตามหลักเกณฑ์การแข่งขันรายกิจกรรม   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันราย
กิจกรรม   รับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มสาระและกิจกรรมด าเนินการแข่งขัน   ตัดสินผลการแข่งขัน   และรายงานผล
การแข่งขัน   ประกอบด้วย 

นางพีรฉัตร  หมวดใส่เพชร      ผอ.ร.ร.บ้านพรุตู   ประธาน 
นางจิมจิรา สุขเดิมรอด   คร ู
นางธัญลักษณ์. พร้อมมูล   คร ู
นางดาราภรณ์ คงสีแก้ว   คร ู
นางอารินี อิจอ   คร ู
นางสาวกุลระวี แก้วกระจ่าง   คร ู
นางนาฏยา หวันสนิ   คร ู
นางนงเยาว์ อั้วจันทึก   คร ู
นางมลิวรรณ บุญจริง   คร ู
นางสุวรรณี หัดสาหมัด   คร ู
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง   คร ู
นายอภิเดช เหล็มและ   คร ู
นางสาวชดาษา จันพรมทอง   คร ู
นางสาวสุญญา เหล็มสะ   คร ู
นายหะหมะ ยุโส๊ะ   คร ู
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ   คร ู
นางนาตยา ไชยกูล   คร ู
นางสะรีย๊ะ เสมอภพ   คร ู
นายศุภวัทน์ อิหม่ าเหม   คร ู
นางนาฏยา หวันสนิ   คร ู
นางสาวพิชา เซ่งล่าย   คร ู
นางวรารัตน์ ศรีวัชรวงษ์   พนักงานราชการ 
นางสาวกุศล สะหะคะโร   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 
                3.10  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันประจ ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท า
แบบบันทึกคะแนนตามหลักเกณฑ์การแข่งขันรายกิจกรรม   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขัน  ราย
กิจกรรม   รับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มสาระและกิจกรรมด าเนินการแข่งขัน   ตัดสินผลการแข่งขัน   และรายงานผล
การแข่งขัน   ประกอบด้วย 

นายประเสริฐ  โต๊ะขา        ผอ.ร.ร.บ้านพระพุทธ  ประธาน 
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นายช านาญ วาจาสุจริต    คร ู
นายศักรินทร์. ยาเล๊าะ    คร ู
นายพงศ์ศักดิ์ จันทสุบรรณ   คร ู
นางสาวจันทิมา หมัดเหร็ม   คร ู
นายระวี สนิ     พนักงานราชการ 
นางสาวญะมีละฮ หีมบวช    พนักงานราชการ 
นายไกรสร เจ๊ะโส๊ะ    พนักงานราชการ 
นายธาวุฒิ ชัยมณี    คร ู
นายอัฏวัฒน์ หมาดเส็น    พนักงานราชการ 
นางสะรีย๊ะ เสมอภพ    คร ู
นายจ าเริญ งามเลิศ    คร ู
นายอนันต์ ค าจันทร์    คร ู
นายนิรันดร์ เหล็มโส๊ะ    คร ู
นายพงศธร นุ้ยสมัน    คร ู
นางอาภรณ์ จันทร์เพ็ชรศรี   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

               
  3.11  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันประจ ากลุ่มอิสลามศึกษา  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท าแบบบันทึก

คะแนนตามหลักเกณฑ์การแข่งขันรายกิจกรรม   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขัน ประกอบด้วย 
นายกอเดร์  สาแลหมัน           รก.ผอ.ร.ร.บ้านควนหรัน    ประธาน 
นายรอยะ สามะ    พนักงานราชการ 
นายอับดุลรอหะ บากา   คร ู
นางสาวเจนจิรา กาลอ   คร ู
นางฟานาซีเราะห์ เล๊าะโส๊ะ  พนักงานราชการ 
นางอิสมะแอ เหมะหมัด   พนักงานราชการ 
นายจิรวุฒิ เจ๊ะหวัง   พนักงานราชการ 
นางสุไรยา สนิ    พนักงานราชการ 
นายฟารุค เหมหมัด   พนักงานราชการ 
นายซุลกิฟลี ลาเต๊ะ   พนักงานราชการ 
นายอดุลย์ หลงมีหนา   พนักงานราชการ 
นายอัดนันต์ สิริเต๊ะ   พนักงานราชการ 
นายปูกอรี กาแบ    พนักงานราชการ 
นายฮาซัน ปุเตะ    พนักงานราชการ 
นายจิระเดช มะ    พนักงานราชการ 
นางสาวบิลกีส หะยีเต๊ะ   อ่ืน ๆ 
นายจิรวุฒิ เจ๊ะหวัง   คร ู
นางเสาด๊ะ. บินบอสอ   พนักงานราชการ        กรรมการและเลขานุการ 
 

4.   คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดงาน  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ  ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่
คณะกรรมการอ านวยการก าหนด จัดท าข้อมูลโรงเรียนที่ส่งใบสมัครของนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและ
ความสามารถของนักเรียน  จัดท าค าสั่งคณะกรรมการฝ่ายต่าง  ๆ   ติดต่อประสานงานจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง  ๆ  
จัดท าเอกสาร  หนังสือกล่าวรายงานในพิธีเปิด  ปฏิบัติงานช่วยเหลือสนับสนุนฝ่ายต่าง  ๆ  และงานอ่ืน  ๆ  ที่ไม่ได้ก าหนด
เป็นหน้าที่ของฝ่ายใด  ประกอบด้วย 



 11 
4.1  นายธม  บุญธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่149ประธานกรรมการ 
4.2  นายชาญชัย  โชติมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด รองประธาน 
4.3  นายอนันต์  บุญพันธ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระพุทธ กรรมการ 
4.4  นายโสภณ  บัวผัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่  กรรมการ 
4.5  นายประเสริฐ  โต๊ะขา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระพุทธ กรรมการ 
4.6  นายมนัส  คงจันทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรงอิต า  กรรมการ 
4.7  นายอัมพร  บุญธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่  กรรมการ 
4.8  นายณัฐวุฒิ  เกื้อก่อยอด  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองยอ    กรรมการ 
4.9  นายนิพนธ์  มณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ กรรมการ 
 4.10  น.ส.วนิดา  ไหมพรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงถ้ า  กรรมการ 
4.11  นางอ าภา  เวชสารศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกพยอม กรรมการ 
4.12  นายกิตติโชค  แลบา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม  กรรมการ 
4.13 นางศรินทิพย์  ทะสะระ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ กรรมการ 
4.14  นายวัฒนา  มณีนวล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกอ  กรรมการ 
4.15  นายธนเดช  รองสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ กรรมการ 
4.16  นายสุรชัย  ไชยพยัญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาแปด  กรรมการ 
4.17  นางอนงค์  สุขแก้วมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนตีหมุน กรรมการ 
4.18  นางฐาปณีย์  มะลี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตูหยง  กรรมการ 
4.19  นางวนิดา  เปาะแม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อเตย  กรรมการ 
4.20 นางอรรจมาภรณ์  บุญพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซะ กรรมการ 
4.21 นายชม  ทองสุข  ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่149 กรรมการ 
4.22 นายปัญญา  คงคต  ครูโรงเรียนบ้านบ่อเตย   กรรมการ 
4.23 นายฉลอง  ศรีไตรรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา กรรมการ 
4.24  นางสาวยุพิน  สุขะบุญพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
4.25 นางปณิตา  แก้วจังหวัด ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
4.26 นางอมรรัตน์  สวนจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
4.27 นางจารุวรรณ  นาบุญ ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
4.28 นางสาวอาทิตยา  จรูญทอง ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
4.29 นายกนกศักดิ์  คงประดิษฐ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ที  กรรมการ 
4.30 นางรุ่งทิพย์  สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ  
4.31 นางสาวอนิตตา  บุญชูมาลี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเทพา  กรรมการ 
4.32 นายสุพจน์  พร้อมญาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา กรรมการและเลขานุการ 
4.33 นายไพซอน  หนิเร่  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทพา  กรรมการและเลขานุการ 
 
5.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจัดงานการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการ

สร้างสรรค์ความเป็นเลิศเด็กเทพา  ครั้งที่  4  เครือข่ายอ าเภอเทพา  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแต่ละกิจกรรม ตลอด           
จนจัดท าค ากล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมในพิธีเปิดและพิธีปิด  จัดเตรียมพิธีกรในการจัดการแสดง ประกอบด้วย 

5.1  นายสุรพัศ  รัตนไชย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ที  ประธานกรรมการ 
5.2  นายธรรมนูญ  ไหวพริบ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าโอน  รองประธาน 
5.3  นางละม้าย  คล้ายรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ที   กรรมการ 
5.4  น.ส.สุธาสินีย์  สังข์สง ครูโรงเรียนบ้านกระอาน    กรรมการ 
5.5  น.ส. วัชรา  อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านแม่ที   กรรมการ 
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5.6  นายสุพจน์  พร้อมญาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา     กรรมการและเลขานุการ 
5.7  นางสารุณี  สังข์เจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ าส้ม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 
6.  คณะกรรมการฝ่ายจัดหาของรางวัล  มีหน้าที่ จัดเตรียมรางวัลส าหรับโรงเรียนที่ส่งการแสดงในพิธีเปิด   

ประกอบด้วย 
6.1  นางสุกัลยา  รัตนไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่ากอ  ประธานกรรมการ 
6.2  นางพีรฉัตร  หมวกใส่เพ็ชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุตู  รองประธานกรรมการ 
6.3  นางวนิดา  เปาะแม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อเตย  กรรมการ 
6.4  นางฐาปณีย์  มะลี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตูหยง  กรรมการ 
6.5  นางสาวเรวดี  ชูลิวรรฬี ครโูรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์   กรรมการ 
6.6  นางนาถชิดา  ภิญโญธนภัทร  ครโูรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์  กรรมการ 
6.7  นางอังสนา  ทัศนพยัคฆ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
6.8  น.ส.วัชรา  อาจหาญ  ครูโรงเรียนบ้านแม่ที            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
7.   คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนสูจิบัตรและเกียรติบัตร  มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

การรับสมัครนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ด าเนินการจัดท าเกียรติบัตรส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนและคณะครูผู้
ฝึกซ้อม คณะกรรมการผู้ตัดสิน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานทะเบียน  ประกอบด้วย 

7.1 นายนิพนธ์  มณีรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนควนเจดีย์ ประธานกรรมการ 

7.2 นางสาววนิดา ไหมพรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงถ้ า รองประธานกรรมการ 

7.3 นายวิทยา  จิตต์รัตน์ ครูโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ กรรมการ 

7.4 นางสาวขนิษฐา ผอมนะ ครูโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ กรรมการ 

7.5 นางรุซัยนีย์ ดุนี  พนักงานราชการโรงเรียนบ้านปากบาง กรรมการ 

7.6 นางสาวอารุณี ทินกร ณ อยุธยา  จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านแซะ กรรมการ 

7.7 นางกอซีย๊ะ  ผอมเขียว ครูโรงเรียนบ้านม่วงถ้ า กรรมการ 

7.8 นางสาวอนิสรา  จิตรประวัติ  ครูโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการ 

7.9 นางเสาวนฤมล  สุขจรุ่ง  จนท.ธุรการโรงเรียนล าไพลราษฎร์อุทิศ กรรมการ 

7.10 นางจันทร์เพ็ญ  ด าคง ครูโรงเรียนบ้านคลองประดู่ กรรมการ 

7.11 นายสมพร  ชูอาษา ครูโรงเรียนบ้านพระพุทธ กรรมการ 

7.12 นางสาวนภัสกร  สุภาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านพระพุทธ กรรมการ 

7.13 นางสาวพรรณี สุวรรณโณ   จนท.ธุรการโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ กรรมการ 

7.14 นางวรรณา  พระไพรี ครูโรงเรียนบ้านเทพา  กรรมการ 

7.15 นายยุทธพงค์  มณีรัตน์  ครูโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ กรรมการ 

7.16 นางอ าภา  เวชสารศรี ผู้อ านวยการโคกพะยอม กรรมการและเลขานุการ 
 
8.  ฝ่ายปฏิคม   มีหน้าที่ ประสานงานกับฝ่ายที่เก่ียวข้อง ให้การต้อนรับและรับรอง ดูแล เรื่อง น้ าดื่ม ของว่าง   

ของคณะประธานผู้มาเปิดงานและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเปิดงาน รวมถึงคณะครู คณะกรรมการตัดสิน           
ตลอดจนสิ้นสุดกิจกรรม ประกอบด้วย 
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8.1  นายอรุณ  คานยู  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทพา  ประธานกรรมการ 
8.2 นายชาญชัย  โชติมณี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด  รองประธาน 
8.3 นางศรีสุดา  ขวัญเกื้อ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์  กรรมการ 
8.4 นายโสภณ  บัวผัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่  กรรมการ 
8.5 นายมนัส  คงจันทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรงอิต า  กรรมการ 
8.6 นายพิศุทธิ์  เหนี่ยวทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าไพล  กรรมการ 
8.7 นายอัมพร  บุญธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่  กรรมการ 
8.8 นายไสว  หมื่นเพชร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุชิง  กรรมการ 
8.9 นางกนกพรรณ  พรหมเจริญ ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
8.10 นางซ่อนกลิ่น  ส่งแสง ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
8.11 นางสาวซีตีมาเหรียม   ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
8.12 นางสาวสุนีสา  มามะ ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
8.13 นางสาวสุไลล่า  หะยีเต๊ะ ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
8.14 นางสาวนิตยา  กุลนิล ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
8.15 นางสาวอนิตา  บุญชุมาลี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเทพา  กรรมการ 
8.16 นักเรียน   โรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
8.17  นางอนงค์สุข  แก้วมณี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนติหมุน กรรมการและเลขานุการ 

 
9.   คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม  จัดห้อต่างๆ  ส าหรับการจัดการ

แข่งขันแต่ละกิจกรรมให้มีความเพียงพอ  เหมาะสมและเรียบร้อย  จัดเตรียมเครื่องเสียง  เต็นท์  จัดท าป้ายชื่อการแข่งขัน
แต่ละกิจกรรมติดหน้าห้องที่ใช้ในการแข่งขัน  จัดท าแผนผังอาคารจัดท าเวที  และอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม  
รวมถึงเก็บอุปกรณ์ต่างๆ  หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม  ประกอบด้วย 

9.1  นายอรุณ  คานยู  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทพา  ประธานกรรมการ 
9.2  นายถนัด  ศักดิ์แสงโสภา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย          รองประธาน 
9.3  นายสมเกียรติ  ฤทธิศักดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง  กรรมการ 
9.4  นางสาวชาลิสา  เพ็งหนู ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปริก  กรรมการ 
9.5  นายณัฐวุฒิ  เกื้อก่อยอด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองยอ  กรรมการ 
9.6  นายกิตติโชค  แลบา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม กรรมการ 
9.7  นายธรรมนูญ  ไหวพริบ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าโอน  กรรมการ 
9.8  นายบดินทร์  ไชยพยัญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาแปด  กรรมการ 
9.9  นายโสภณ  ชูช่วย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย กรรมการ 
9.10 นายโสภณ  บัวผัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่  กรรมการ 
9.11  นายธนเดช  รองสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ กรรมการ 
9.12  นายประเสริฐ  โต๊ะขา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระพุทธ  กรรมการ 
9.13 นายมนัส  คงจันทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรงอิต า  กรรมการ 
9.14  นายอัมพร  บุญธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่  กรรมการ 
9.15  นายธงฉัตร  จิตทนง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองประดู่ กรรมการ 
9.16  นายธราเทพ  แก้วเกาะสะบ้า  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุหลุมพี กรรมการ 
9.17  นายไสว  หมื่นเพชร  ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 
9.18  นางปณิตา  แก้วจังหวัด ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
9.19  นางอมรรัตน์  สวนจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
9.20  นางจารุวรรณ  นาบุญ ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
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9.21  นางสาวอาทิตยา  จรูญทอง ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
9.22  นางสาวยุพิน  สุขะบุญพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
9.23  นางสาวอนิตตา  บุญชูมาลี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเทพา  กรรมการ 
9.24  นายประเสริฐ  เดชอดิศัย พนักงานบริการโรงเรียนบ้านเทพา  กรรมการ 
9.25 นายประสิทธิ์  มะเดื่อ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านเทพา  กรรมการ 

 9.26  นายประเสริฐ  เดชอดิศัย พนักงานบริการโรงเรียนบ้านเทพา  กรรมการ 
9.27 นายประสิทธิ์  มะเดื่อ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านเทพา  กรรมการ 
9.28  นายนิเวศ  ธรรมศิริ  พนักงานบริการโรงเรียนบ้านป่ากอ  กรรมการ 
9.29 นายเดวิด  สาแหละ  พนักงานบริการโรงเรียนบ้านพระพุทธ กรรมการ 
9.30  นายสมศักดิ์  เลาะหมัน พนักงานบริการโรงเรียนบ้านป่าโอน กรรมการ 
9.31  นายไพซอน  หนิเร่  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทพา  กรรมการและเลขานุการ 

 9.32 นายไพซอน  หนิเร่  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทพา  กรรมการและเลขานุการ 
9.33  นางรุ่งทิพย์  สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านเทพา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
10. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  มีหน้าที่     จัดท าหลักฐานจัดซื้อ / จัดจ้าง  ให้เป็นไปตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535   และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  ที่เกี่ยวกับการเบิก  -  จ่ายเงินประมาณตาม
โครงการในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย  

11.1 นายชาญชัย  โชติมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด  ประธานกรรมการ 
11.2 นายวัฒนา  มณีนวล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกอ  กรรมการ 
11.3 นายคะนึง  แก้วมณี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาจวก  กรรมการ 
11.4  นางราตรี  เนาวรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนล าไพลราษฎร์อุทิศ กรรมการและเลขานุการ 
 

11. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรมและประเมินผล  มีหน้าที่  บันทึกภาพกิจกรรม   บันทึกภาพและเสียง
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน  จัดท าแบบสอบถาม ประเมินผลและสรุปผล  พร้อมจัดท ารูปเล่มเอกสารตามที่ก าหนด   
ประกอบด้วย 

11.1  นางอรรจมาภรณ์  บุญพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซะ  ประธานกรรมการ 
11.2 นางสาวเสาดะ  สันเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านแซะ   กรรมการ 
11.3 นางสาววิไลพร  สะสิสัจจัง  ครูโรงเรียนบ้านแซะ   กรรมการ 
11.4 นางปาริชาติ  ใหม่คง  ครูโรงเรียนบ้านแซะ   กรรมการและเลขานุการ 
 

12.  คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  มีหน้าที่  จัดประชุม  วางแผนการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 
12.1  นายมานะ  โต๊ะขา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าเปา  ประธานกรรมการ 
12.2  นายสุรพัศ  รัตนไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ที  รองประธาน 
12.3  นายอรุณ  คานยู  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทพา  กรรมการ 
12.4  นายประเสริฐ  โต๊ะขา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระพุทธ กรรมการ 
12.5  นายโสภณ  บัวผัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่  กรรมการ 
12.6  นายโสภณ  ชูช่วย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย กรรมการ 
12.7  นายกิตติโชค  แลบา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม   กรรมการและเลขานุการ   
12.8  นายบุญมี  เคียนทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนหมาก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ    ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม หากพบปัญหาหรือข้อขัดข้องให้ร่วมกันแก้ไขหรือปรึกษาคณะกรรมการ
อ านวยการ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

ประกาศ   ณ   วันที่  19   สงิหาคม   พ.ศ. 2557          

 

                          ลงชื่อ 

        (นายมานะ  โต๊ะขา) 

                                                                  ประธานเครือข่ายอ าเภอเทพา 

 

                                         

                                                        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


