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ประกาศเครือข่ายอ าเภอเทพา 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน “ มหกรรมวิชาการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศเด็กเทพา  ครั้งท่ี 4/2556 ” 

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

ตามมติที่ประชุมเครือข่ายอ าเภอเทพา  ในคราวประชุมคร้ังที่  1/2556  มีมติให้ด าเนินการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันงานมหกรรมวิชาการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศเด็กเทพา  คร้ังที่ 4/2556 ในระดับเครือข่ายอ าเภอขึ้นระหว่าง
วันที่  18  - 19  กรกฎาคม  2556    ณ  โรงเรียนบ้านเทพา  อ าเภอเทพา  จังหวัดสงขลา   

เพื่อให้การด าเนินการคร้ังนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม  จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเครือข่ายอ าเภอเทพา  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน้าที่  วางแผน สนับสนุน   ส่งเสริม   เสนอแนะ   ให้ค าปรึกษาและอ านวย
ความสะดวก ในการด าเนินงานเพื่อผลักดันให้การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน    
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 

1)  นายมานะ  โต๊ะขา  ประธานเครือข่ายอ าเภอเทพา  ประธานกรรมการ 
2)  นายสุรพัศ  รัตนไชย  ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุ่งทวด  รองประธาน 
3)  นายชาญชัย  โชติมณี  ประธานเครือข่ายโรงเรียนปากบาง กรรมการ 
4)  นายสุพจน์    พร้อมญาติ ประธานเครือข่ายโรงเรียนท่าม่วง  กรรมการ 
5)  นายธราเทพ  แก้วเกาะสะบ้า ประธานเครือข่ายโรงเรียนสะกอม  กรรมการ 
6)  นายประเสริฐ  โต๊ะขา  ประธานเครือข่ายโรงเรียนเทพา  กรรมการ 
7)  นายชม ทองสุข   ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ  กรรมการ 
8)  นายปัญญา คงคต   ครูโรงเรียนบ้านบ่อเตย   กรรมการ 
9)  นายฉลอง ศรีไตรรัตน์  ครูโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 2  กรรมการ 
10)  นายธม  บุญธรรม  ประธานเครือข่ายโรงเรียนเกาะสะบ้า กรรมการและเลขานุการ 

 11)  นายอาบูบากาศ ผอมเขียว  ครูโรงเรียนบ้านสวรรค์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน  โดยจัดกิจกรรมตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3  ก าหนด  มีหน้าที่ วางแผน ก าหนดเกณฑ ์
และด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียน  ประกอบด้วย 



 2 

              2.1 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันระดับปฐมวัย   ให้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท าแบบบันทึกคะแนนตาม
หลักเกณฑ์การแข่งขันรายกิจกรรม   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันรายกิจกรรม   รับรายงาน
ตัวผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มสาระและกิจกรรมด าเนินการแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน   และรายงานผลการแข่งขัน   
ประกอบด้วย 

1) นางศรีสุดา  ขวัญเกื้อ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์  ประธานกรรมการ 
2)นางซ่อนกลิ่น  ส่งแสง  ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
3) นางวัชราภรณ์  กาญจนเพ็ญ  ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 กรรมการ 
4) นางวันดี  วุฒิประดิษฐ์  ครูโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา กรรมการ 
5) นางสาวสุภาวดี  รอเซ็ง  ครูโรงเรียนบ้านคลองประดู่  กรรมการ 
6) นางสาวสุไรยา  ใบมะอู  ครูโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง  กรรมการ 
7) นางละไม  อ่อนปลอด  ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด   กรรมการ 
8) นางกิจจา  จันทภาโส  ครูโรงเรียนบ้านควนเจดีย์   กรรมการ 
9) นางวรรณา  ศิริ  ครูโรงเรียนวัดปริก   กรรมการ 
10) นางสมจิตร  มุณีศรี  ครูโรงเรียนบ้านท่าไทร   กรรมการ 
11) นางจรวย  เพชรสุวรรณ  ครูโรงเรียนบ้านป่ากอ   กรรมการ 
12) นางสุนีย์  รัตนโชติ  ครูโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย  กรรมการ 
13) นางประจวบ  วาจาสุจริต  ครูโรงเรียนบ้านป่าโอน   กรรมการ 
14) นางสุวรรณา  คงมณี  ครูโรงเรียนบ้านใหม่   กรรมการ 
15) นางสาวริษา  คงสม  ครูโรงเรียนบ้านพรุชิง   กรรมการ 
16) นางณริน  แก้วมณี  ครูโรงเรียนบ้านนาจวก   กรรมการ 
17) นางสาวสุภารัตน์  กาเส็ม  ครูโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม  กรรมการ 
18) นางสาวสายกมล  พัทบุรี  ครูโรงเรียนบ้านแซะ   กรรมการ 
19) นางรุ่งระวี  อาญาพิทักษ์  ครูโรงเรียนบ้านพรุหลุมพี  กรรมการ 
20) นางสุภาพร  บุญรัตน์  ครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่   กรรมการ 
21นางสาวฐิฏิมาศ  คงไดสิทธิ์  ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ  กรรมการ 
22) นางสาวฐิฏินันท์  ขุนรอด  ครูโรงเรียนวัดคลองยอ  กรรมการและเลขานุการ  
 

  2.2   คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ  
จัดท าแบบบันทึกคะแนนตามหลักเกณฑ์การแข่งขันรายกิจกรรม   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการ
แข่งขันรายกิจกรรม รับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มสาระและกิจกรรมด าเนินการแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน   
และรายงานผลการแข่งขัน   ประกอบด้วย              
                       1)  นายสมเกียรติ  ฤทธิ์ศักดิ์ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง   ประธานกรรมการ 
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                       2) นางชลธิชา  ฤทธิศักดิ ์  ครูโรงเรียนบ้านตูหยง   กรรมการ                             
3) นางวรรณี  ราชแก้ว  ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 กรรมการ 

  4) นางสาวสุภาภรณ์  หลี  ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 กรรมการ 
  5) นางศรีประภา  พรหมอ่อน ครูโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา กรรมการ 
  6) นางสาวจันจิรา  จันหมะกสิต ครูโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา กรรมการ 
  7) นายณรงค์  หรับจันทร์  ครูโรงเรียนบ้านโคกกอ   กรรมการ 
  8) นางอาทิตายา  เดอะ  ครูโรงเรียนบ้านท่าม่วง   กรรมการ 
 9) นางสาวไพรัตน์  หมัดอาดัม ครูโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย  กรรมการ 
 10) นางพรรณพา  พุมเสน  ครูโรงเรียนบ้านคลองประดู่  กรรมการ 
 11) นางปาริชาติ  ชูสุวรรณ  ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 กรรมการ 
 12) นางวนิดา  สังรี   ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด   กรรมการ 
 13) นางสาวอรดา  หมีนเหล็บ ครูโรงเรียนบ้านตูหยง   กรรมการ 
 14) นางดรุณี  หามะ   ครูโรงเรียนบ้านตาแปด   กรรมการ 
 15) นางอัสนายาดี  นุ้ยสมัน  ครูโรงเรียนบ้านบ่อเตย   กรรมการ 
 16) นางระเบียบ  สะหีมซา  ครูโรงเรียนบ้านบ่อเตย   กรรมการ 
 17) นางนูรีย๊ะ  ยีสะอุ  ครูโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง  กรรมการ 
 18) นางภัทรียา  หะยีหวัง  ครูโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง  กรรมการ 
 19) นางแก้วใจ  แสงอรุณ  ครูโรงเรียนบ้านแม่ที   กรรมการ 
 20) นางนิตยา  เรืองแก้ว  ครูโรงเรียนบ้านแม่ที   กรรมการ 
 21) นางสุนิษา  โชติชูคง  ครูโรงเรียนล าไพลราษฎร์อุทิศ  กรรมการ 
 22) นางปิยะรัตน์  แก้วรงค์  ครูโรงเรียนบ้านท่าไทร   กรรมการ 
 23) นางนงเยาว์  ยอดแก้ว  ครูโรงเรียนบ้านท่าไทร   กรรมการ 
 24) นางสายจิตร์  หมื่นสะชุม  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์   กรรมการ 
 25) นายวิมล  จีนหมวกด า  ครูโรงเรียนวัดปริก   กรรมการ 
 26) นางยุวรี  แลบา   ครูโรงเรียนล าไพลราษฎร์อุทิศ  กรรมการ 
 27) นางจินดา  เทพสุวรรณ์  ครูโรงเรียนบ้านล าไพล   กรรมการ 
 28) นางปณิตา  แก้วจังหวัด  ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
 29) นางนงเยาว์  มากชูชิต  ครูโรงเรียนบ้านพระพุทธ   กรรมการ 
 30) นางวิไล  ตระกูลกลกิจ  ครูโรงเรียนบ้านพระพุทธ   กรรมการ 
 31) นางพิรุฟห์ลักษณ์  หม่อมท่า ครูโรงเรียนบ้านป่าก่อ   กรรมการ 
 32) นายธานินทร์  แก้วจริตน์  ครูโรงเรียนบ้านป่าโอน   กรรมการ 
 33) นางชาลิสา  เพ็งรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านป่ากอ   กรรมการ 
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 34) นางกัญญา  เภาประดิษฐ์  ครูโรงเรียนบ้านนาจวก   กรรมการ 
 35) นายอนุสรณ์  นินวน  ครูโรงเรียนบ้านพรุชิง   กรรมการ 
 36) นางสาวชลิตา  บูดาเล็ง  ครูโรงเรียนบ้านกระอาน   กรรมการ 
 37) นางสาวอนิสรา  จิตประวัติ ครูโรงเรียนบ้านใหม่   กรรมการ 
 38) นายนิรันดร์  เหล็มโส๊ะ  ครูโรงเรียนบ้านควนหรัน   กรรมการ 
 39) นางฉลวย  ไชยมณี  ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 กรรมการ 
 40) นางสาวนันท์นภัส  กีรติกรนันท์ ครูโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม  กรรมการ 
 41) นางปาริชาติ  ใหม่คง  ครูโรงเรียนบ้านแซะ   กรรมการ 
 42) นางสาวกุไรฟะฮ์  รับประยูร ครูโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์  กรรมการ 
 43) นางสุวรรณี  ทองนวลจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่   กรรมการ 
 44) นางอรุณี  รัตนจ านงค์  ครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่   กรรมการ 
 45) นางอรุณี  เพชรกาศ  ครูโรงเรียนบ้านควนหมาก  กรรมการ 
 46) นางประยูร  บุญจริง  ครูโรงเรียนบ้านบ่อน้ าส้ม   กรรมการ 
 47) นางปารย์นภัส แสงสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านโคกพยอม   กรรมการ 
 48) นายจุฑา  ทองตราชู  ครูโรงเรียนบ้านกรงอิต า   กรรมการ 
 49) นางสาวจันทร์จรัสม์  ไหมจ้าย ครูโรงเรียนวัดคลองยอ   กรรมการ 
 50) นางบัวพันธ์  เดชะพันธ์  ครูโรงเรียนวัดคลองยอ   กรรมการ 
 51) นายสมพร  ย้อยเสริฐสุด  ครูโรงเรียนวัดนิคมประสารทฯ  กรรมการ 
 52) นางรุ่งทิพย์  สุวรรณรัตน์  ครูโรงเรียนบ้านเทพา  กรรมการและเลขานุการ  

       
           2.3 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ให้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท า
แบบบันทึกคะแนนตามหลักเกณฑ์การแข่งขันรายกิจกรรม   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันราย
กิจกรรม   รับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มสาระและกิจกรรมด าเนินการแข่งขัน   ตัดสินผลการแข่งขัน   และ
รายงานผลการแข่งขัน   ประกอบด้วย  
                       1)  นายณัฐวุฒิ  เกื้อก่อยอด  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองยอ              ประธานกรรมการ 
                       2)  นางนงลักษณ์  หะยีหวัง  ครูโรงเรียนบ้านเทพา   รองประธาน 
 3) นางสาววลัยเพ็ญ ไฟเสน  ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 กรรมการ 
 4) นายวิวัฒน์  ภักดี  ครูโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา กรรมการ 
 5) นางกอรีเย๊าะ  หรีมสกุล  ครูโรงเรียนบ้านท่าม่วง   กรรมการ 
 6) นายอดินันท์  หมานหมีน ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด   กรรมการ 
 7) นางบุตรสดี  หะมะ  ครูโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง  กรรมการ 
 8) นางสาวฟาตีเม๊าะ  สามะ  ครูโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง  กรรมการ 
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 9) นางวันดี  บ่อเตย  ครูโรงเรียนบ้านคลองประดู่  กรรมการ 
 10) นางสาวยามีละห์  ส่าหัด ครูโรงเรียนบ้านตูหยง   กรรมการ 
 11) นางดวงนภา  สุวรรณพิมล ครูโรงเรียนบ้านควนติหมุน  กรรมการ 
 12) นายยงยุทธ  หลงมิหนา  ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด   กรรมการ 
 13) นางสาวสุติมา  พรหมเมศร์ ครูโรงเรียนวัดปริก   กรรมการ 
 14) นางพรเพ็ญ  แก้วเกาะสะบ้า ครูโรงเรียนบ้านท่าไทร   กรรมการ 
 15) นางสาวกนกวรรณ สุระสังวาล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์   กรรมการ 
 16) นายวิทยา  จิตต์รัตน์  ครูโรงเรียนบ้านควนเจดีย์   กรรมการ 
 17) นางสาวกัสมา  ยีตะหวี  ครูโรงเรียนบ้านล าเปา   กรรมการ 
 18) นางชุติมา  เมฆหมอก  ครูโรงเรียนบ้านแม่ที   กรรมการ 
 19) นายสุนทร  พรมเรืองโชต ิ ครูโรงเรียนบ้านล าไพล   กรรมการ 
 20) นางอภิสสรา  เน่ืองสุวรรณ ครูโรงเรียนล าไพลราษฎร์อุทิศ  กรรมการ 

          21) นางฐิตินันท์  สิทธิสุทธิ ์  ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 กรรมการ 
 22) นางทัศนา  นวลนาค  ครูโรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์  กรรมการ 
 23) นางเอมอร  เพชรจรูญ  ครูโรงเรียนบ้านป่ากอ   กรรมการ 
 24) นางพราวพร  จันทรของชุม ครูโรงเรียนบ้านป่าโอน   กรรมการ 
 25) นางอุไร  เส็มหยัง  ครูโรงเรียนบ้านพระพุทธ   กรรมการ 
 26) นางสาวยุวิตา  นิสัน  ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 กรรมการ 
 27) นางสายจิตต์  ไกรษร  ครูโรงเรียนบ้านนาจวก   กรรมการ 
 28) นางบุญเรือน  ไชยหนู  ครูโรงเรียนบ้านพรุชิง   กรรมการ 
 29) นางสาววราพิพย์  บุญศรี ครูโรงเรียนบ้านควนหรัน   กรรมการ 
 30) นางภัทราวดี  ราชรองวังนุชิต ครูโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์  กรรมการ 
 31) นางแวฬาตีฟัส  หมีนยะลา ครูโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม  กรรมการ 
 32) นางศิริ  คงแก้ว  ครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่   กรรมการ 
 33) นางสาวฝาติหม๊ะ  หัสหมัด ครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่   กรรมการ 
 34) นางพยอม  อาญาพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกรงอิต า   กรรมการ 
 35) นายบาสิทธิ์  ยะลา  ครูโรงเรียนวัดคลองยอ   กรรมการ 
 36) นางมินา  อาญาพิทักษ์  ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ  กรรมการ 
 37) นางเนตรนภา  ถาวรสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านโคกพยอม  กรรมการ 
 38) นางสาวสุวิมล  ทองค าหอม ครูโรงเรียนวัดคลองยอ  กรรมการและเลขานุการ  
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         2.4  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
จัดท าแบบบันทึกคะแนนตามหลักเกณฑ์การแข่งขันรายกิจกรรม   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการ
แข่งขันรายกิจกรรม   รับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มสาระและกิจกรรมด าเนินการแข่งขัน   ตัดสินผลการแข่งขัน   
และรายงานผลการแข่งขัน   ประกอบด้วย   

          1)  นางวรรณา  อุยสกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนหรัน ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวนิตยา  กุลนิล  ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ  
 3) นายจรูญ  ปัณทโก  ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 กรรมการ 
 4) นางสาวฐายวดี  สังข์อ้น ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 กรรมการ 
 5) นางวันเพ็ญ  จันทณนุพงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย  กรรมการ 
 6) นายวุฒิพงค์  เดชสุข  ครูโรงเรียนบ้านคลองประดู่  กรรมการ 
 7) นางสุณีย์  จอนใจ  ครูโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง  กรรมการ 
 8) นางฮัซนะ  หาญณรงค์  ครูโรงเรียนบ้านตูหยง   กรรมการ 
 9) นางสาวสุณี  สะเล็มดอ  ครูโรงเรียนบ้านตูหยง   กรรมการ 
 10) นางสาวชารีดาฮ์  มูเก็ม  ครูโรงเรียนบ้านควนติหมุน  กรรมการ 
 11) นายวิชิต  ชาตะวิทยากุล ครูโรงเรียนบ้านท่าไทร   กรรมการ 
 12) นางจสุพร  ทองหนูรุ่ง  ครูโรงเรียนบ้านล าไพล   กรรมการ 
 13) นางอรวรรณ  ยกกระบัตร ครูโรงเรียนล าไพลราษฎร์อุทิศ  กรรมการ 
 14)นางสาวสุมาลี  เห็ดหัด  ครูโรงเรียนบ้านแม่ที   กรรมการ 
 15) นางสาวรัตถาพร  สิทธิโพธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา กรรมการ 
 16) นายสมพร  ชูอาษา  ครูโรงเรียนบ้านพระพุทธ   กรรมการ 
 17) นายอุเส็น  นิสัน  ครูโรงเรียนบ้านป่าโอน   กรรมการ 
 18) นางเพียงเพ็ญ  สุขพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านป่ากอ   กรรมการ 
 19) นางสาวสุธาสินีย์  สังข์สง ครูโรงเรียนบ้านกระอาน   กรรมการ 
 20) นายอิสมาแอ  แสมเน็ง  ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 กรรมการ 
 21) นางสุพรรณี  อายิ  ครูโรงเรียนบ้านควนหรัน   กรรมการ 
 22) นางสุวิมล  หีมงอย  ครูโรงเรียนบ้านนาจวก   กรรมการ 
 23) นางสาวเสาดะ  สันเจริญ ครูโรงเรียนบ้านแซะ   กรรมการ 
 24)นางมะลินี  หนูมาก  ครูโรงเรียนบ้านม่วงถ้ า   กรรมการ 
 25) นายไพรัตน์  สุวรรณโก  ครูโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์  กรรมการ 
 26) นางเพลินพิศยอดสกุล  ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ  กรรมการ 
 27) นางวิลาวรรณ  บุญธรรม ครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่   กรรมการ 
 28) นางฉวีวรรณ  บุญธรรม  ครูโรงเรียนวัดคลองยอ   กรรมการ 
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 29) นางนัฐสิมา  ดาเหล็น  ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ  กรรมการ 
 30) นางธีรมาส  สุวรรณชาติ ครูโรงเรียนบ้านบ่อน้ าส้ม  กรรมการและเลขานุการ 

 
 2.5 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันประจ า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ให้มี
หน้าที่รับผิดชอบจัดท าแบบบันทึกคะแนนตามหลักเกณฑ์การแข่งขันรายกิจกรรม   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และ
สถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันรายกิจกรรม   รับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มสาระและกิ จกรรมด าเนินการแข่งขัน   
ตัดสินผลการแข่งขัน   และรายงานผลการแข่งขัน   ประกอบด้วย 
              1)  นายพิสุทธิ์  เหน่ียวทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าไพล  ประธานกรรมการ 

2)  นางมรรยาท  มณีนวล  ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
3)  นางผอื้น  ชาติวัฒนา  ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 กรรมการ 
4)  นางสาวพรศรี  วงศ์ไกร ครูโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา กรรมการ 
5)  นางเกศนีย์  บุตรรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านบ่อเตย   กรรมการ 
6)  นายสุริยะ บุญประสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านตาแปด   กรรมการ 
7)  นางสาวรอซีด๊ะ  ดอเส็ง ครูโรงเรียนบ้านตูหยง   กรรมการ 
8)  นางนาถชิดา  ภิญโญธนภัทร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์   กรรมการ 
9)  นางสาวสาธุ  รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ที   กรรมการ 
10) นางสุภาพิตร  จีนหมวดด า ครูโรงเรียนวัดปริก   กรรมการ 
11) นางสาวรลภัส  คงสม  ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ  กรรมการ 
12) นางสุดสวาท  คณะทอง ครูโรงเรียนบ้านล าไพล   กรรมการ 
13) นางภิญโญ  จิตรรัตน์  ครูโรงเรียนล าไพลราษฎร์อุทิศ  กรรมการ 
14) นางสาวปราณี  ต้นจะโร ครูโรงเรียนบ้านป่าโอน   กรรมการ 
15) นายส ารวม สังข์ไข  ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 กรรมการ 
16) นางริมสิน  พนมอุปการ ครูโรงเรียนบ้านป่ากอ   กรรมการ 
17) นางสาวซาลูมา  ไชยยอด ครูโรงเรียนบ้านกระอาน   กรรมการ 
18) นายบุญเริง  จันทนุพงศ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 กรรมการ 
19) นายชัยณรงค์  เล็งเจริญ ครูโรงเรียนบ้านพรุชิง   กรรมการ 
20) นางสาวอาภรณ์  ชูการ ครูโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์  กรรมการ 
21) นายโอภาส  อ่อนแก้ว  ครูโรงเรียนบ้านสวรรค์   กรรมการ 
22) นายวัฒนชัย สาลี  ครูโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม  กรรมการ 
23) นางประภาพร  นะมะณี ครูโรงเรียนวัดคลองยอ   กรรมการ 
24) นางฤดี  สัญศรีเมือง  ครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่   กรรมการ 
25) นางนิภา  โชคอรรคนิต ครูโรงเรียนบ้านพรุตู   กรรมการ 
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26) นางดรุณี  เสนาจิตต์  ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ กรรมการและเลขานุการ 
 

         2.6  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา    และพลศึกษา     ให้มีหน้าที่
รับผิดชอบจัดท าแบบบันทึกคะแนนตามหลักเกณฑ์การแข่งขันรายกิจกรรม   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้
ในการแข่งขันรายกิจกรรม   รับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มสาระและกิจกรรมด าเนินการแข่งขัน   ตัดสินผลการ
แข่งขัน   และรายงานผลการแข่งขัน   ประกอบด้วย            

1) นายธนเดช  รองสวัสดิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์  ประธานกรรมการ 
2)  นายเทพ  มากชูชิต  ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
 3) นายอุสมาน  ดือราโอะ ครูโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง  กรรมการ 
4) นายลิขิต  สนิ   ครูโรงเรียนบ้านควนติหมุน  กรรมการ 
5) นายรุสลัม  บ่อเตย  ครูโรงเรียนบ้านบ่อเตย   กรรมการ 
6) นางสาวฮาซือหน๊ะ  กอมอนิง ครูโรงเรียนบ้านตูหยง   กรรมการ 
7) นายปวี  หมุดหวัน  ครูโรงเรียนบ้านตูหยง   กรรมการ 
8) นายไพศาล  เกื้อขะเหร็ม ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด   กรรมการ 
9) นายราเชนทร์  นวลมังสอ ครูโรงเรียนบ้านท่าไทร   กรรมการ 
10) นายสุริยัน เดเระมะ  ครูโรงเรียนบ้านแม่ที   กรรมการ 
11) นายวิลาศ  แก้วทิพมณี ครูโรงเรียนบ้านควนเจดีย์   กรรมการ 
12) นางยุพา  ทองนวลจันทร์ ครูโรงเรียนล าไพลราษฎร์อุทิศ  กรรมการ 
13) นางเยาวเรศ  ก่อเกื้อ  ครูโรงเรียนบ้านล าไพล   กรรมการ 
14) นายประพงศ์ ธรรมทินโณ ครูโรงเรียนบ้านล าไพล   กรรมการ 
15) นางสุระไอนี  อุมา  ครูโรงเรียนบ้านท่าม่วง   กรรมการ 
16) นางพิมพ์ชยา  ฐานุพงศ์มณี ครูโรงเรียนบ้านพระพุทธ   กรรมการ 
17) นางสาววริศรา หวุ่นกับหมัด ครูโรงเรียนบ้านป่าโอน   กรรมการ 
18) นายฮานูวา  ยุโสะ  ครูโรงเรียนบ้านควนหรัน   กรรมการ 
19) นายอิศเรส  สูโรโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านกระอาน   กรรมการ 
20) นายจ าเริญ  งามเลิศ  ครูโรงเรียนบ้านใหม่   กรรมการ 
21) นายวงศกูล  อาญาพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านพรุหลุมพี  กรรมการ 
22) นายธนพล  มะโนเรศ  ครูโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์  กรรมการ 
23) นายโชคชัย  พรหมจุล ครูโรงเรียนบ้านแซะ   กรรมการ 
24) นางสุดสวาท  น้อยผา  ครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่   กรรมการ 
25) นางทิชากร  สังฆรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านพรุตู   กรรมการ 
26) นายยศกร  หมวกด า  ครูโรงเรียนวัดคลองยอ   กรรมการ 
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27) นางสมพิศ  คงเวช  ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ กรรมการและเลขานุการ 
 

           2.7 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ให้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท าแบบ
บันทึกคะแนนตามหลักเกณฑ์การแข่งขันรายกิจกรรม ดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันราย
กิจกรรม รับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มสาระและกิจกรรมด าเนินการแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขันและรายงานผล
การแข่งขัน   ประกอบด้วย         

 1)  นางสุกัลยา  รัตนไชย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่ากอ ประธานกรรมการ 
2)  นายอนุชา  พุมเสน  ครูโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม  กรรมการ 
3)  นางพรพรรณ  ถาวร  ครูโรงเรียนบ้านม่วงถ้ า   กรรมการ 
4)  นายจันทโรจน์  กี้ติ๊ก  ครูโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์  กรรมการ 
5)  นายเจริญ  เตะหมัดหมะ ครูโรงเรียนบ้านคลองประดู่  กรรมการ 
6)  นางอรสา  เพ็ชรฆาต  ครูโรงเรียนบ้านควนตีหมุน  กรรมการ 
7)  นายมนตรี หมานสนิท  ครูโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง  กรรมการ 
8)  นางรัตนา  เลรักมาน  ครูโรงเรียนบ้านแม่ที   กรรมการ 
9)  นายธวัชชัย  นุ้ยสีรุ้ง  ครูโรงเรียนบ้านล าเปา   กรรมการ 
10)  นายทวี  สีชมพู  ครูโรงเรียนบ้านล าเปา   กรรมการ 
11)  นายมะสะดี  ยีเอาะ  ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ  กรรมการ 
12)  นายชวน  แก้วเกาะสะบ้า  ครูโรงเรียนบ้านพรุตู   กรรมการ 
13)  นายอภิเษก  แซ่ย่วน  ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ  กรรมการ 
14)  นางวิไลวรรณ  กิตติคุณ ครูโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา กรรมการ 
15)  นายสุรินทร์  ไชยทอง ครูโรงเรียนบ้านพรุชิง   กรรมการ 
16)  นางสาวอนุธิดา  รักษ์วง ครูโรงเรียนบ้านกระอาน   กรรมการ 
17)  น.ส.สุภารัตน์  อัคเมธี ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 กรรมการ 
18)  นายทรงยศ  ราญฎร  ครูโรงเรียนบ้านท่าม่วง   กรรมการ 
19)  นายพงศ์ศักดิ์  จันทสุบรรณ ครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่   กรรมการ 
20) นายปรเมษฐ์  โบกขรณี ครูโรงเรียนบ้านตาแปด   กรรมการ 
21)  นางจินตนา  เกื้อก่อยอด ครูโรงเรียนวัดคลองยอ   กรรมการ 
22)  น.ส.อาทิตยา  จรูญทอง ครูโรงเรียนบ้านท่าไทร   กรรมการ 
23)  นายสมพร  แก้วซัง  ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
24)  นางจินตกานต์  นิธิเจริญวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านพระพุทธ   กรรมการ 
25) นางเตือนใจ  ค าตัน  ครูโรงเรียนบ้านล าไพล   กรรมการ 
26) นางอาภรณ์  นวลมณี  ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ  กรรมการ 
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27) นางระเบียบ  เจาะเอาะ ครูโรงเรียนล าไพลราษฎร์อุทิศ  กรรมการ 
28)นางสุวพัทธ  แสงอรุณ ครูโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา กรรมการ 
29)  นางปรียาภรณ์  จันทร์ละเอียด  ครูโรงเรียนบ้านป่าโอน   กรรมการและเลขานุการ  
 

          2.8 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันประจ า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี   ให้มี
หน้าที่รับผิดชอบจัดท าแบบบันทึกคะแนนตามหลักเกณฑ์การแข่งขันรายกิจกรรม   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และ
สถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันรายกิจกรรม   รับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มสาระและกิจกรรมด าเนินการแข่งขัน   
ตัดสินผลการแข่งขัน   และรายงานผลการแข่งขัน   ประกอบด้วย 

1)  นายยุทธนา  วงศ์งาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าไทร  ประธานกรรมการ 
2) นางนิตย์  จันทร์นวล  ครูโรงเรียนบ้านเทพา   รองประธานกรรมการ 
3) นางวานีย์  มาชาตรี  ครูโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา กรรมการ 
4) นางสาวสุริยะ  อนันทบริพงศ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 กรรมการ 
5) นายอาบูบากาศ  ผอมเขียว ครูโรงเรียนบ้านสวรรค์   กรรมการ 
6) นายอรรถพร  ทองค า  ครูโรงเรียนบ้านตูหยง   กรรมการ 
7) นายเชาวฤทธิ์  คงเรือง  ครูโรงเรียนบ้านตาแปด   กรรมการ 
8) นายอับดุลเล๊าะ  วาจิ  ครูโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง  กรรมการ 
9) นายยะฝาด  นิแหรม  ครูโรงเรียนบ้านคลองประดู่  กรรมการ 
10) นางจันทร์เพ็ญ  ด าคง  ครูโรงเรียนบ้านคลองประดู่  กรรมการ 
11) นางธัญสิริ  มูนี  ครูโรงเรียนบ้านแม่ที   กรรมการ 
12) นางสาวเกศสุดา  สาคะรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านล าไพล   กรรมการ 
13) นางวงศ์ดาว  เดเระมะ ครูโรงเรียนล าไพลราษฎร์อุทิศ  กรรมการ 
14) นางอุราวดี  หมื่นเพชร ครูโรงเรียนบ้านล าเปา   กรรมการ 
15) นายนพวริทธิ์  ศุภสินนันทภัทรครูโรงเรียนบ้านแม่ที   กรรมการ 
16) นางสมเสริญ  สังข์ไข  ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 กรรมการ 
17) นางปราณี  แก้วซัง  ครูโรงเรียนบ้านพระพุทธ   กรรมการ 
18) นางสาวภัตมา  แหลหมัน ครูโรงเรียนบ้านป่าโอน   กรรมการ 
19) นางสาวนาวียะ  เหล็มดี ครูโรงเรียนบ้านควนหรัน   กรรมการ 
20) นางสาวศิริรัตน์  ศลีธร ครูโรงเรียนบ้านพรุชิง   กรรมการ 
21) นายวีรศักดิ์  กฤษณาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านนาจวก   กรรมการ 
22) นางพิณฑา  สุขศรีทอง ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 กรรมการ 
23) นางกอซีย๊ะ  ผอมเขียว ครูโรงเรียนบ้านม่วงถ้ า   กรรมการ 
24) นางสาวปรียา  สินดุกา ครูโรงเรียนบ้านพรุหลุมพี  กรรมการ 
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25) นางมุกดา  ว่องพัฒนพล  ครูโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์  กรรมการ 
26) นางประจวบ  แก้วทองราช  ครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่   กรรมการ 
27) นายธนัญชัย  เกื้อก่ออ่อน  ครูโรงเรียนบ้านควนหมาก  กรรมการ 
28) นายนคเรศ  คงได้สิทธิ์  ครูโรงเรียนบ้านพรุตู   กรรมการ 
29) นางวรารัตน์  ศรีวัชรวงศ์  ครูโรงเรียนวัดคลองยอ   กรรมการ 
30) นายสิทธิ์  ศรีก่อเกื้อ   ครูโรงเรียนบ้านพรุตู   กรรมการ  
31)  นายมารุต  ภิรมย์   ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ  กรรมการ 
32)  นางสุนีย์  ทองใบเพ็ชร  ครูโรงเรียนบ้านท่าไทร   กรรมการและเลขานุการ 
 

              2.9 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ให้มีหน้าที่
รับผิดชอบจัดท าแบบบันทึกคะแนนตามหลักเกณฑ์การแข่งขันรายกิจกรรม   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้
ในการแข่งขันรายกิจกรรม   รับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มสาระและกิจกรรมด าเนินการแข่งขัน   ตัดสินผลการ
แข่งขัน   และรายงานผลการแข่งขัน   ประกอบด้วย 
           1)  นางพีรฉัตร  หมวกใส่เพ็ชร    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุตู  ประธานกรรมการ 
 2) นางจารุวรรณ  นาบุญ  ครูโรงเรียนบ้านเทพา   รองประธาน 
 3) นายอาวุธ  ขุนบุญจันทร์    ครูโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย  กรรมการ 
 4) นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู    ครูโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา กรรมการ 
 5) นางสาวกุศล  สะหะคะโร    ครูโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา กรรมการ 
 6) นางสาวสุกัญญา เหล็มละ    ครูโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง  กรรมการ 
 7) นางสาวชดาษา  จันพรมทอง    ครูโรงเรียนบ้านคลองประดู่  กรรมการ 
 8) นางสาวรับขวัญ  สะตือบา    ครูโรงเรียนบ้านควนตีหมุน  กรรมการ 
 9) นางสุวรรณี  หัดสาหมัด    ครูโรงเรียนบ้านตูหยง   กรรมการ 
 10) นางณัชพร  มณีรัตน์    ครูโรงเรียนบ้านท่าไทร   กรรมการ 
 11) นางจิมจิรา  สุขเดิมรอด   ครูโรงเรียนบ้านควนเจดีย์  กรรมการ 
 12) นายอับดนเราะหมาน เดเระมะ ครูโรงเรียนบ้านแม่ที   กรรมการ 
 13) นางอารินี  อิจิ ครูโรงเรียนบ้านล าไพล   กรรมการ 
 14) นางปัทมา  ผดุง ครูโรงเรียนล าไพลราษฎร์อุทิศ  กรรมการ 
 15) นางสุธีรา  หนูคล้าย  ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 กรรมการ  
 16) นางโสภิฐฌา  ทองไชย ครูโรงเรียนบ้านพระพุทธ  กรรมการ 
 17) นางนาฎยา  หวันสนิ ครูโรงเรียนบ้านป่ากอ   กรรมการ 
 18) นางสาวสารีป๊ะ  บือราเฮง ครูโรงเรียนบ้านป่ากอ   กรรมการ 
 19) นายศุภวัทน์  อิหม่ าเหม ครูโรงเรียนบ้านพรุชิง   กรรมการ 
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 20) นายดาโอะ  โตะทา ครูโรงเรียนบ้านใหม่   กรรมการ 
 21) นางนาตยา  ไชยกูล ครูโรงเรียนบ้านกระอาน   กรรมการ 
 22) นางสรีย๊ะ  เสมอภพ ครูโรงเรียนบ้านนาจวก   กรรมการ 
 23) นางสาวปิยาณี  ซาหีมซา ครูโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์  กรรมการ 
 24) นางสาวนูรียะ  จันทรุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านพรุหลุมพี  กรรมการ 
 25) นางสาวพนิดา  ศรีเส้ง ครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่   กรรมการ 
 26) นายอภิเดช  เหล็มแหละ ครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่   กรรมการ 
 27) นางนงเยาว์  อ้ัวจันทึก ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ  กรรมการ 
 28) นางมลิวรรณ  บุญจริง ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ  กรรมการ 
 29) นางสาวกุลระวี  แก้วกระจ่าง ครูโรงเรียนบ้านกรงอิต า   กรรมการ 
 30) นางสาวเสาวณี  แก้วสามสี ครูโรงเรียนบ้านบ่อน้ าส้ม  กรรมการ 
 31) นางสาวพิชา  เซ่งล่าย ครูโรงเรียนวัดคลองยอ  กรรมการและเลขานุการ  
    
                2.10  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันประจ ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท า
แบบบันทึกคะแนนตามหลักเกณฑ์การแข่งขันรายกิจกรรม   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขัน  
รายกิจกรรม   รับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มสาระและกิจกรรมด าเนินการแข่งขัน   ตัดสินผลการแข่งขัน   และ
รายงานผลการแข่งขัน   ประกอบด้วย 

1)  นายศุภชัย  ดวงแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปริก     ประธานกรรมการ 
2)  นางอมรรัตน์  สวนจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านเทพา   รองประธาน 
3)  นายอัฎวัฒน์  หมาดเส็น ครูโรงเรียนบ้านล าเปา   กรรมการ 
4)  นายอับดุล  อีซอ  ครูโรงเรียนบ้านโคกกอ   กรรมการ 
5) นางสาวจันจิรา  หมุดหวัน ครูโรงเรียนบ้านบ่อเตย   กรรมการ 
6) นางสาวสุติมา  พรหมเมศร์ ครูโรงเรียนวัดปริก   กรรมการ 
7) นายสมประสงค์  คงสีแก้ว ครูโรงเรียนบ้านล าไพล   กรรมการ 
8) นางอัสนา  สีตะพงษ์  ครูโรงเรียนบ้านท่าไทร   กรรมการ 
9) นายยงยืน  พงษ์พันธ์  ครูโรงเรียนบ้านพระพุทธ   กรรมการ 
10) นายชม  ทองสุข  ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ  กรรมการ 
11) นายอภิชาต  สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนาจวก   กรรมการ 
12) นายนิรันดร์  เหล็มโส๊ะ ครูโรงเรียนบ้านควนหรัน   กรรมการ 
13) นายสักรินทร์  ยาเล๊าะ  ครูโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม  กรรมการ 
14) นายระวี  สนิ รจันทร  ครูโรงเรียนบ้านสวรรค์   กรรมการ 
15) นายชนะ  วรรณจันทร์ ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ  กรรมการ 



 13 

16) นายพงศธร  นุ้ยสมัน  ครูโรงเรียนวัดคลองยอ   กรรมการ 
17) นายอดุลย์   มะสมาน ครูโรงเรียนบ้านเขาน้อย   กรรมการ 
18) น.ส.พัทธนันท์ เดชาวุฒิกุล ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
19) นายวีรศักดิ์ เดเระมะ  ครูโรงเรียนบ้านตาแปด   กรรมการ 
20) นายจิระเดช  มะ  ครูโรงเรียนบ้านบ่อน้ าส้ม  กรรมการและเลขานุการ 
 

                 2.11 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขันประจ ากลุ่มสาระอิสลามศึกษา ให้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท าแบบ
บันทึกคะแนนตามหลักเกณฑ์การแข่งขันรายกิจกรรม   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขัน         
รายกิจกรรม   รับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มสาระและกิจกรรมด าเนินการแข่งขัน   ตัดสินผลการแข่งขั น          
และรายงานผลการแข่งขัน   ประกอบด้วย 
 1) นางวนิดา  เปาะแม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อเตย  ประธานกรรมการ 
 2) นางฟานาซีเราะห์  เส๊าะโซ๊ะ ครูโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย  รองประธาน 
 3) นายอับดลกอเดร์  มะเด๊าะ ครูโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา กรรมการ 
 4) นางสาวเสาวลักษณ์  นะหู ครูโรงเรียนบ้านควนตีหมุน  กรรมการ 
 5) นายอ ามาตย์  แวมามุ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด  กรรมการ 
 6) นายฮาโหรน  หมานหมีน ครูโรงเรียนบ้านตาแปด   กรรมการ 
 7) นายอิสมาแอ  มูละ ครูโรงเรียนบ้านตูหยง   กรรมการ 
 8) นายรอยะ  สามะ ครูโรงเรียนบ้านคลองประดู ่  กรรมการ 
 9) นางวิภา  หะยีเตะ ครูโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง  กรรมการ 
 10) นางจินตนา  เจะดือเระ ครูโรงเรียนบ้านบ่อเตย   กรรมการ 
 11) นายซุลกิฟลี  ลาเต๊ะ ครูโรงเรียนบ้านกระอาน  กรรมการ 
 12) นายอัดนันท์  สิริเต๊ะ ครูโรงเรียนบ้านใหม่   กรรมการ 
 13) นางรอบิหย๊ะ  ราชช ารอง ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 กรรมการ 
 14) นายปูกอรี  กาแบ ครูโรงเรียนบ้านพรุชิง   กรรมการ 
 15) นายอดุลย์  หลงมีหนา ครูโรงเรียนบ้านนาจวก   กรรมการ 
 16) นางอาอิเซาะ  ซาหีมซา ครูโรงเรียนบ้านกรงอิต า   กรรมการ 
 17) นางรอเมาะ  เดเระมะ ครูโรงเรียนบ้านแม่ที   กรรมการ 
 18) นางสาวบิลกีส  หะยีเต๊ะ ครูโรงเรียนบ้านแม่ที   กรรมการ 
 19) นายอิสมาแอ  เหมหมัด พนักงานราชการโรงเรียนบ้านพระพุทธ กรรมการ 
 20) นายอับดุลย์รอฮะ  บากา วิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านป่าโอน กรรมการ 
 21) นายซาฟารุด  เหมหมัด พนักงานราชการโรงเรียนบ้านล าเปา กรรมการ 
 22) นางวงศ์ดาว  เดเระมะ ครูโรงเรียนล าไพลราษฎร์อุทิศ กรรมการและเลขานุการ 
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3.   คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดงาน  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ  ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่คณะกรรมการ
อ านวยการก าหนด จัดท าข้อมูลโรงเรียนที่ส่งใบสมัครของนักเรียนเข้าร่ วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและ
ความสามารถของนักเรียน  จัดท าค าสั่งคณะกรรมการฝ่ายต่าง  ๆ   ติดต่อประสานงานจัดประชุมคณะกรรมการฝ่าย
ต่าง  ๆ  ปฏิบัติงานช่วยเหลือสนับสนุนฝ่ายต่าง  ๆ  และงานอ่ืน  ๆ  ที่ไม่ได้ก าหนดเป็นหน้าที่ของฝ่ายใด  
ประกอบด้วย 

1)  นายธม  บุญธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ ประธานกรรมการ 
2)  นายชาญชัย  โชติมณี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด รองประธาน 
3)  นายโสภณ  บัวผัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯ 3 กรรมการ 
4)  นายมะรูดิง  อิแอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ที  กรรมการ 
5)  นายประเสริฐ  โต๊ะขา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระพุทธ กรรมการ 
6)  นางอุษา  มู่เก็ม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง กรรมการ 
7)  นายยุทธ  มุสิกะชนะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรงอิต า  กรรมการ 
8)  นายอัมพร  บุญธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่  กรรมการ 
9)  นายณัฐวุฒิ  เกื้อก่อยอด  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองยอ    กรรมการ 
10)  นายนิพนธ์  มณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ กรรมการ 
11)  นางอรรจมาภรณ์  บุญพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซะ  กรรมการ 
12)  นางอ าภา  เวชสารศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกพยอม กรรมการ 
13)  นางวรรณา  อุยสกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนหรัน กรรมการ 
14)  นายวิทยา  คณะทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่  กรรมการ 
15)  นายกิตติโชค  แลบา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม กรรมการ 
16) นางศรินทิพย์  ทะสะระ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ กรรมการ 
17)  นายวัฒนา  มณีนวล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกอ  กรรมการ 
18)  นายธนเดช  รองสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ กรรมการ 
19)  นายสุรชัย  ไชยพยัญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาแปด  กรรมการ 
20)  นางอนงค์  สุขแก้วมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนตีหมุน กรรมการ 
21)  นางฐาปณีย์  มะลี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตูหยง  กรรมการ 
22)  นางวนิดา  เปาะแม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อเตย  กรรมการ 
23)  นางวรรณา  อุยสกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนหรัน กรรมการ 
24)  นายสุพจน์  พร้อมญาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2    กรรมการและเลขานุการ 
25)  น.ส.วนิดา  ไหมพรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงถ้ า  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 15 

4.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจัดงานการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการ
สร้างสรรค์ความเป็นเลิศเด็กเทพา  คร้ังที่  4  เครือข่ายอ าเภอเทพา  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแต่ละกิจกรรม ตลอดจนจัดท าค า
กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมในพิธีเปิดและพิธีปิด  จัดเตรียมพิธีกรในการจัดการแสดง ประกอบด้วย 

1)  นายสุรพัศ  รัตนไชย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระอาน  ประธานกรรมการ 
2)  นายธรรมนูญ  ไหวพริบ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าโอน  รองประธาน 
3)  นางละม้าย  คล้ายรักษ์  ครู โรงเรียนบ้านแม่ที   กรรมการ 
4)  น.ส.สุธาสินีย์  สังข์สง  ครูโรงเรียนบ้านกระอาน    กรรมการ 
5)  น.ส. วัชรา  อาจหาญ  ครูโรงเรียนบ้านล าเปา   กรรมการ 
6)  นายสุพจน์  พร้อมญาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2    กรรมการและเลขานุการ 
7)  นางสารุณี  สังข์เจริญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ าส้ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 

5. คณะกรรมการฝ่ายจัดหาของรางวัล  มีหน้าที่ จัดเตรียมรางวัลส าหรับโรงเรียนที่ส่งการแสดงในพิธีเปิด  ประกอบด้วย 
1)  นางสุกัลยา  รัตนไชย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่ากอ  ประธานกรรมการ 
2)  นางอุษา  มู่เก็ม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง รองประธานกรรมการ 
3)  นางวนิดา  เปาะแม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อเตย   กรรมการ 
4)  นางฐาปณีย์  มะลี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตูหยง   กรรมการ 
5)  นางพีรฉัตร  หมวกใส่เพ็ชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุตู   กรรมการ 
6)  นางสาวสุไรยา  ใบมะอู   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง  กรรมการ 
7)  นางนูรีย๊ะ  ยีสะอุ  ครูโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง   กรรมการ 
9)  นางอังสนา  ทัศนพยัคฆ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
4)  น.ส.วัชรา  อาจหาญ  ครูโรงเรียนบ้านล าเปา              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
6.   คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนสูจิบัตรและเกียรติบัตร  มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
รับสมัครนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ด าเนินการจัดท าเกียรติบัตรส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนและคณะครูผู้
ฝึกซ้อม คณะกรรมการผู้ตัดสิน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานทะเบียน  รับและสรุปผลการแข่งขันแต่ละกิจกรรม
ประกอบด้วย 
 1)  นายนิพนธ์  มณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเจดีย์  ประธานกรรมการ 
 2)  นางสาววนิดา  ไหมพรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงถ้ า   รองประธาน 
 3)  นางอ าภา  เวชสารศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกพยอม  กรรมการ 
 4)  นางสารุณี  สังข์เจริญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ าส้ม  กรรมการ 
 5)  นางสาวอารุณี  ทินกร ณ อยุธยา   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแซะ  กรรมการ 
 6)  นางสาวพรรณี  สุวรรณโณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม กรรมการ 
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 7)  นางสาวไลลา  หัดสาหมัด ครูโรงเรียนบ้านควนเจดีย์    กรรมการ 
 8)  นายยุทธพงค์  มณีรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านควนเจดีย์    กรรมการ 
 9)  นางสาวพรศรี  วงศ์ไกร ครูโรงเรียนชุมชนนิคมฯ เทพา   กรรมการ 

10) นางวรรณา  พระไพศรี ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการและเลขานุการ 
11) นางเสาวรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

7.  ฝ่ายปฏิคม   มีหน้าที่ ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรับรอง ดูแล เร่ือง อาหาร น้ าดื่ม  ของว่าง  ส าหรับ
คณะประธานผู้มาเปิดงานและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเปิดงาน รวมถึงคณะครู คณะกรรมการตัดสิน  จนเสร็จสิ้นกิจกรรมการ
แข่งขันฯ  ประกอบด้วย 

1)  นายช่วงชัย  พีรพัฒน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนนิคมฯเทพา ประธานกรรมการ 
2)  นายอรุณ  คานยู  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทพา  รองประธาน 
3)  นายชาญชัย  โชติมณี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ 
4)  นายวิทยา  คณะทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่  กรรมการ 
5)  นายยุทธ  มุสิกะชนะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรงอิต า  กรรมการ 
6)  นายพิศุทธิ์  เหนี่ยวทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าไพล  กรรมการ 
7)  นายอัมพร  บุญธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่  กรรมการ 
8)  นายไสว  หมื่นเพชร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุชิง  กรรมการ 
9)  นางศรีสุดา  ขวัญเกื้อ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์  กรรมการ 
10) นางซ่อนกลิ่น  ส่งแสง ครูโรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
11) นางเสาวรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ  กรรมการ 
12)  นางสาวอนิตา  บุญชุมาลี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเทพา กรรมการ 
13)  นางอนงค์สุข  แก้วมณี  ครูโรงเรียนบ้านเทพา  กรรมการและเลขานุการ 

 
8.   คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม  จัดห้อต่างๆ  ส าหรับการจัดการแข่งขัน
แต่ละกิจกรรมให้มีความเพียงพอ  เหมาะสมและเรียบร้อย  จัดเตรียมเคร่ืองเสียง  เต็นท์  จัดท าป้ายชื่อการแข่งขันแต่
ละกิจกรรมติดหน้าห้องที่ใช้ในการแข่งขัน  จัดท าแผนผังอาคารจัดท าเวที  และอ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรม  รวมถึงเก็บอุปกรณ์ต่างๆ  หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม  ประกอบด้วย 

1)  นายอรุณ  คานยู  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทพา  ประธานกรรมการ 
2)  นายถนัด  ศักดิ์แสงโสภา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย          รองประธาน 
3)  นายสมเกียรติ  ฤทธิศักดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง  กรรมการ 
4)  นายศุภชัย  ดวงแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปริก  กรรมการ 
5)  นายณัฐวุฒิ  เกื้อก่อยอด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองยอ  กรรมการ 
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6)  นายกิตติโชค  แลบา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม กรรมการ 
7)  นายธรรมนูญ  ไหวพริบ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าโอน  กรรมการ 
8)  นายสุรชัย  ไชยพยัญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาแปด  กรรมการ 
9)  นายโสภณ  ชูช่วย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย กรรมการ 
10) นายโสภณ  บัวผัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯ 3 กรรมการ 
11)  นายธนเดช  รองสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ กรรมการ 
12)  นายมะรูดิง  อิแอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ที  รองประธาน 
13)  นายประเสริฐ  โต๊ะขา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระพุทธ กรรมการ 
14)  นายยุทธ  มุสิกะชนะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรงอิต า  กรรมการ 
15)  นายอัมพร  บุญธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่  กรรมการ 
16)  นายธงฉัตร  จิตทนง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองประดู่ กรรมการ 
17)  นายธราเทพ  แก้วเกาะสะบ้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุหลุมพี กรรมการ 
18)  นายประเสริฐ  เดชอดิศัย พนักงานบริการโรงเรียนบ้านเทพา กรรมการ 
19)  นายประสิทธิ์  มะเด่ือ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านเทพา กรรมการ 
20)  นายจรัญ  หนูเสือ  พนักงานบริการโรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ กรรมการ 
21)  นายนิเวศ  ธรรมศิริ  พนักงานบริการโรงเรียนบ้านป่ากอ กรรมการ 
22)  นายเดวิด  สาแหละ  พนักงานบริการโรงเรียนบ้านพระพุทธ กรรมการ 
23)  นายสมศักดิ์  เลาะหมัน พนักงานบริการโรงเรียนบ้านป่าโอน กรรมการ 
24) นายไสว  หมื่นเพชร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุชิง  กรรมการและเลขานุการ 
25)  นายไพซอน  หนิเร่  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทพา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

9. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  มีหน้าที่     จัดท าหลักฐานจัดซื้อ / จัดจ้าง  ให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535   และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  ที่เกี่ยวกับการเบิก  -  จ่ายเงินประมาณตาม
โครงการในคร้ังนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย  

 1)  นายชาญชัย  โชติมณี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด ประธานกรรมการ 
2)   นายวัฒนา  มณีนวล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกอ  กรรมการ 
3)  นายคะนึง  แก้วมณี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาจวก  กรรมการ 
4)  นางราตรี  เนาวรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนล าไพลราษฎร์อุทิศ กรรมการและเลขานุการ 
 

10. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรมและประเมินผล  มีหน้าที ่ บันทึกภาพกิจกรรม   บันทึกภาพและเสียงตลอด
ระยะเวลาการจัดงาน  จัดท าแบบสอบถาม ประเมินผลและสรุปผล  พร้อมจัดท ารูปเล่มเอกสารตามที่ก าหนด   
ประกอบด้วย 
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1)  นางศรีสุดา  ขวัญเกื้อ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์  ประธานกรรมการ 
2)  นางอุษา  มู่เก็ม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง รองประธาน 
3)  นางอนงค์  สุขแก้วมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนตีหมุน กรรมการ 
4)  นายไพซอน  หนิเร่   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทพา กรรมการ 
5)  นายพิจิตร  รักษาวงค์  ครูโรงเรียนบ้านล าเปา   กรรมาการ 
6)  น.ส.สลีวัลย์  สล าบอ  เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการ 
7)  นายพิเชษฐ์  ไชยสงคราม เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการ 
8)  นายสมชัย  กนิกพงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมฯ 4   กรรมการและเลขานุการ 
9)  นางพีรฉัตร  หมวกใส่เพ็ชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุตู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

11.  คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  มีหน้าที่  จัดประชุม  วางแผนการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 
1)  นายมานะ  โต๊ะขา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าเปา  ประธานกรรมการ 
2)  นายสุรพัศ  รัตนไชย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระอาน  รองประธาน 
3)  นายอรุณ  คานยู  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทพา  กรรมการ 
4)  นายประเสริฐ  โต๊ะขา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระพุทธ กรรมการ 
5)  นายโสภณ  บัวผัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 กรรมการ 
6)  นายโสภณ  ชูช่วย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย กรรมการ 
7)  นายกิตติโชค  แลบา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม กรรมการและเลขานุการ   
8)  นายบุญมี  เคียนทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนหมาก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ    
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม หากพบปัญหาหรือข้อขัดข้องให้ร่วมกันแก้ไขหรือปรึกษา
คณะกรรมการอ านวยการ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป   

ประกาศ   ณ   วันที่  10    กรกฎาคม   พ.ศ. 2556          

 

                          ลงชื่อ 

                                                                                ( นายมานะ  โต๊ะขา) 

                                                                          ประธานเครือข่ายอ าเภอเทพา 
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