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ค ำส่ังกระทรวงศึกษำธิกำร  
ท่ี สร          / 2561 

เร่ือง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ครั้งท่ี 13 
...................... 

 ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำร โดยศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนใต้ ก ำหนดจัดงำน
ชุมนุมลูกเสือจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ครั้งที่ 13 ระหว่ำงวันที่ 3-7 เมษำยน ๒๕61 ณ สนำมกีฬำกลำงจังหวัด
ปัตตำนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปัตตำนี และส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยจังหวัดปัตตำนี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดปัตตำนี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงออกถึงควำมจงรักภักดีของลูกเสือ         
ต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ เทิดพระเกียรติพระบรมรำชจักรีวงศ์ แสดงควำมพร้อมและศักยภำพของ
ลูกเสือจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกเสือท ำควำมดี  มีจิตอำสำ มีควำมสำมัคคีอยู่ร่วมกัน      
อย่ำงสันติมีควำมสุข รวมพลัง รู้รักสำมัคคี   

เพ่ือให้กำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ครั้งที่ 13 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุ     
ตำมวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือจังหวัดชำยแดนภำคใต้        
ครั้งที่ 13  ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้ำที่ ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือฯ ให้
ค ำปรึกษำ แนะน ำ และอ ำนวยควำมสะดวก ในกำรด ำเนินกำรจัดงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
 

1.1 รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  (พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์)                   ประธำน 
1.2 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำนำยกรัฐมนตรี (นำยอดินันท์  ปำกบำรำ) 
1.3 แม่ทัพภำคท่ี 4/ ผู้อ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค 4 ส่วนหน้ำ 
1.4 ที่ปรึกษำรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (พลเอก สุทัศน์ กำญจนำนนท์กุล)   
1.5 ที่ปรึกษำหัวหน้ำผู้แทนพิเศษของรัฐบำล (พลต ำรวจตรี ธัมมศักดิ์  วำสะศิริ)   
1.6 ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำงรัตนำ  ศรีเหรัญ)    
1.7 ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
1.8 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
1.9 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
1.10 เลขำธิกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
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1.11 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
1.12 เลขำธิกำรส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
1.13 เลขำธิกำรศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
1.14 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
1.15 รองประธำนมูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
1.16 นำยวำยุ  พยัคฆันต์  กรรมกำรผู้ทรงวุฒิสภำลูกเสือไทย 
1.17 อธิบดีกรมรำชทัณฑ์ 
1.18 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปัตตำนี 
1.19 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยะลำ 
1.20 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนรำธิวำส 
1.21 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสงขลำ 
1.22 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสตูล 
1.23 ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เขตตรวจรำชกำรที่ 8   
1.24 นำยประเสริฐ  แก้วเพ็ชร  ที่ปรึกษำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
1.25 ศึกษำธิกำรภำค 8 
1.26 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
1.27 นำยกสโมสรลูกเสือรำชทัณฑ์ไทย 
1.28 นำยกสโมสรลูกเสือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตแห่งชำติ 
1.29 พันเอก มนูณ  ศรีสมบัติ รองผู้อ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดปัตตำนี 
1.30 นำยพงศ์เทพ  ไข่มุกด์  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปัตตำนี (ด้ำนสังคม) 
1.31 นำยฉำดฉำน  บุญนำค  ผู้ตรวจรำชกำรส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
1.32 ผู้บังคับหน่วยเฉพำะกิจปัตตำนี 
1.33 ผู้บังคับหน่วยเฉพำะกิจนรำธิวำส 
1.34 ผู้บังคับหน่วยเฉพำะกิจยะลำ 
1.35 พลตรี พงษ์ศักดิ์ มำอินทร์  คณะท ำงำนรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
1.36 พันเอก ด ำรงค์ สิมะขจรบุญ  คณะท ำงำนรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
1.37 พันเอก นฤนำท นิยมไทย  คณะท ำงำนรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
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2. คณะกรรมการกองอ านวยการ มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือจังหวัดชำยแดนภำคใต้    
ครั้งที่ 13  สนับสนุน ควบคุม ประสำนงำนร่วมกับฝ่ำยต่ำงๆ ให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย         
ตำมวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

 
2.1 นำยศรีชัย  พรประชำธรรม รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร         

กำรอำชีวศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่  
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนงำน 
และบริหำรกำรศึกษำจังหวัด 
ชำยแดนภำคใต้  

ประธำนกรรมกำร 

2.2 นำยพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปัตตำนี 
(ด้ำนสังคม) 

รองประธำนกรรมกำร 

2.3 นำยเรวัฒน์  เพ็ชรสงฆ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริม 
กำรศึกษำนอกระบบและกำร 
ศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดปัตตำนี 
ปฏิบัติหน้ำที่ รองผู้อ ำนวยกำร 
ศูนย์ประสำนงำนและบริหำร
กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  

รองประธำนกรรมกำร 

2.4 นำยทรงพล  ขวัญชื่น  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี  
ปฏิบัติหน้ำที่ รองผู้อ ำนวยกำร 
ศูนย์ประสำนงำนและบริหำร 
กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

รองประธำนกรรมกำร 

2.5 นำยสิทธิพงศ์  นกแอนหมำน ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิค
หำดใหญ่ ปฏิบัติหน้ำที่   
รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์
ประสำนงำนและบริหำร
กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

รองประธำนกรรมกำร 

2.6 ผู้บัญชำกำรกองพลทหำรรำบที่ ๑๕  รองประธำนกรรมกำร 
2.7 ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดปัตตำนี  รองประธำนกรรมกำร 
2.8 นำยสันติ  แสงระวี รองศึกษำธิกำรภำค 8 รักษำรำชกำรแทน 

ศึกษำธิกำรภำค 8 
กรรมกำร 

2.9 นำยดำลัน  นุงอำหลี ศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี กรรมกำร 

2.10 นำยศรำวุธ  อรรถำนุรักษ์ ศึกษำธิกำรจังหวัดยะลำ กรรมกำร 
2.11 นำยอะเดช มุทะจันทร์ รองศึกษำธิกำรจังหวัดนรำธิวำส 

รักษำรำชกำรแทน ศึกษำธิกำรจังหวัดนรำธิวำส 
กรรมกำร 
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2.12 นำยมนูญ บุญชูวงศ์ รองศึกษำธิกำรจังหวัดสงขลำ 
รักษำรำชกำรแทน ศึกษำธิกำรจังหวัดสงขลำ 

กรรมกำร 

2.13 นำยภิญโญ  จันทรวงศ์ ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล กรรมกำร 
2.14 รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี  กรรมกำร 

2.15 ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดปัตตำนี  กรรมกำร 

2.16 นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี  กรรมกำร 

2.17 หัวหน้ำสถำนีพัฒนำทรัพยำกรป่ำชำยเลนที่ ๓๙ ปัตตำนี  กรรมกำร 

2.18 พำณิชย์จังหวัดปัตตำนี  กรรมกำร 

2.19 พัฒนำกำรจังหวัดปัตตำนี  กรรมกำร 

2.20 ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดปัตตำนี  กรรมกำร 

2.21 วัฒนธรรมจังหวัดปัตตำนี  กรรมกำร 

2.22 ผู้บังคับกำรกรมทหำรพรำนที่ ๔๒  กรรมกำร 

2.23 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  กรรมกำร 

2.24 นำยกเทศบำลเมืองปัตตำนี  กรรมกำร 

2.25 นำยกเทศบำลต ำบลรูสะมิแล  กรรมกำร 

2.26 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำนำ  กรรมกำร 

2.27 นำยกสมำคมประมง  กรรมกำร 

2.28 ประธำนหอกำรค้ำปัตตำนี  กรรมกำร 

2.29 ประธำนอุตสำหกรรมจังหวัดปัตตำนี  กรรมกำร 

2.30 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์  เขต  ๖  กรรมกำร 

2.31 นำยสำโรช จรจิตต์  ผู้เชี่ยวชำญอิสลำมศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 8 กรรมกำร 

2.32 นำยกสมำคมกำรประมงปัตตำนี  กรรมกำร 

2.33 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรลูกค้ำกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย เขตใต้ กรรมกำร 

2.34 ผู้จัดกำรส ำนักงำนบริกำรลูกค้ำกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ปัตตำนี กรรมกำร 

2.35 นำยอับดุลลำยิด เบ็ญฮำวัน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 

กรรมกำร 

2.36 นำงปรำณี  สุวรรณะ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ ปัตตำนี เขต 2 

กรรมกำร 
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2.37 นำยจีรยุทธ  วิชญรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต 1 รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต 1 

กรรมกำร 

2.38 นำยวิสุทธิ์  ชูมัง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต 2 

กรรมกำร 

2.39 นำยสุริยัณ  จันทร์ทบ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต 3 รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ ยะลำ เขต 3 

กรรมกำร 

2.40 นำยณัฏฐพัชร์  ศรีสังข์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 

กรรมกำร 

2.41 นำยสุพจน์ มณีรัตนโชติ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

กรรมกำร 

2.42 นำยดนัย  เส้งสีแดง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 

กรรมกำร 

2.43 นำยสมศักดิ์  นิตย์ค ำพร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 

กรรมกำร 

2.44 นำยวีรวัฒน์  คงพิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 15 รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15  

กรรมกำร 

2.45 นำยสุธี  บุญญะถิติ
  

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 16 รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 16 

กรรมกำร 

    

   /2.46 นำยรำตรีสวัสดิ.์.. 



~ 6 ~ 
 

2.46 นำยรำตรีสวัสดิ์  ธนำนันต์ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษก
ปัตตำนี ปฎิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มอ ำนวยกำร
และประสำนงำนศูนย์ประสำนงำนและบริหำร
กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

กรรมกำร 

2.47 นำยปรีชำ  เวชศำสตร์ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีกำรเกษตร 
และประมงปัตตำนี 

กรรมกำร 

2.48 นำยประสิทธิ์  ทองรัศมี ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพปัตตำนี กรรมกำร 

2.49 นำงสำวพูลสุข ธัชโอภำส ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี กรรมกำร 
2.50 นำยอดุลย์  แยนำ รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพสำยบุรี  

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 
กำรอำชีพสำยบุรี 

กรรมกำร 

2.51 นำยอิสมัน  อิสสะมะแอ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำยะลำ กรรมกำร 

2.52 นำยสุรินทร์  คงยัง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพเบตง กรรมกำร 
2.53 นำยมนัสฌำน์  ชูเชิด ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคยะลำ กรรมกำร 

2.54 นำยภำนุวัฒน์  บุญยรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงยะลำ กรรมกำร 

2.55 นำยวรยุทธ์  ชีวรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพรำมัน กรรมกำร 

2.56 นำยมหิศร  ปัตนรำษฎร์ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพสุไหงโก-ลก กรรมกำร 

2.57 นำยพิทักษ์ ธรรมมำ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงนรำธิวำส กรรมกำร 

2.58 นำยธีระพัฒน์  บุญพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจะนะ กรรมกำร 

2.59 นำยประจวบ  จันทภำโส ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพนำทวี กรรมกำร 

2.60 นำยจ ำนง  พูลภักดี ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล กรรมกำร 

2.61 นำงสำวเลิศลักษณ์  สมภู ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพละงู กรรมกำร 

2.62 นำยธีระสิทธิ์  แสงข ำ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสตูล กรรมกำร 
2.63 นำงขนิษฐำ  มะลิสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ

นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
จังหวัดยะลำ 

กรรมกำร 

2.64 นำยธนกร  เกื้อกูล   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
จังหวัดสงขลำ 

กรรมกำร 

2.65 นำยณัฐพงศ์  นวลมำก ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
จังหวัดนรำธิวำส 

กรรมกำร 

2.66 นำยอุดร สิทธิพำที   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
จังหวัดสตูล 

กรรมกำร 
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2.67 นำยวิทยำศิลป์  สะอำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน 
จังหวัดยะลำ 

กรรมกำร 

2.68 นำยวำทิต  มีสนุ่น ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน 
จังหวัดนรำธิวำส 

กรรมกำร 

2.69 นำยอำมีน กะดะแซ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน 
จังหวัดสงขลำ 

กรรมกำร 

2.70 นำยสมคิด เจ้ยชุม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดสตูล 

กรรมกำร 

2.71 นำยนิตย์  พรหมประสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล ปฎิบัติหน้ำที่  
รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนงำน 
และบริหำรกำรศึกษำจังหวัด 
ชำยแดนภำคใต้ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

2.72 นำยภิรมย์  จีนธำดำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 3 
ปฎิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริม 
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
ศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

3. คณะกรรมการกองบังคับการค่าย  มีหน้ำที่ ในกำรบริหำรจัดกำรและประสำนงำนกำรแสดงและ
กำรร่วมกิจกรรมทุกค่ำยเข้ำร่วมงำนชุมนุมลูกเสือจังหวัดชำยแดนภำคใต้  ครั้งที่ 13 ภำยในค่ำยย่อยทั้ง 7   
ค่ำยย่อยและปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
 

3.1 นำยศรีชัย  พรประชำธรรม ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนงำน 
และบริหำรกำรศึกษำจังหวัด 
ชำยแดนภำคใต้ 

ผู้บังคับกำรค่ำยชุมนุม 

3.2 นำยนิตย์  พรหมประสิทธิ์ รองผู้อ ำนวยกำร 
ศูนยป์ระสำนงำน 
และบริหำรกำรศึกษำ 
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

รองผู้บังคับกำรค่ำยชุมนุม 

3.3 นำยเรวัฒน์  เพ็ชรสงฆ์ รองผู้อ ำนวยกำร 
ศูนย์ประสำนงำน 
และบริหำรกำรศึกษำ 
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

รองผู้บังคับกำรค่ำยชุมนุม 
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3.4 นำยทรงพล  ขวัญชื่น รองผู้อ ำนวยกำร 
ศูนย์ประสำนงำน 
และบริหำรกำรศึกษำ 
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

รองผู้บังคับกำรค่ำยชุมนุม 

3.5 นำยสิทธิพงศ์ นกแอนหมำน รองผู้อ ำนวยกำร 
ศูนย์ประสำนงำน 
และบริหำรกำรศึกษำ 
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

รองผู้บังคับกำรค่ำยชุมนุม 

3.6 นำยบดินทร์  คล้ำยมณี ผู้ตรวจกำรส ำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติ 

รองผู้บังคับกำรค่ำยชุมนุม 

3.7 นำยจีรยุทธ  วิชำญรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต 1 

ผู้บังคับกำรค่ำยย่อย ๑ 

3.8 นำยดำลัน  นุงอำหลี ศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี ผู้บังคับกำรค่ำยย่อย 2 
3.9 นำยสุพจน์  มณีรัตนโชติ รองผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

ผู้บังคับกำรค่ำยย่อย 3 

3.10 นำยเอกพจน์  นรำพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำน 
ทรำยขำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 
สงขลำ เขต 3 

ผู้บังคับกำรค่ำยย่อย 4 

3.11 นำยภิญโญ  จันทรวงศ์ ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ผู้บังคับกำรค่ำยย่อย 5 
3.12 นำงสำวจิรพรรณ ไชยโยธำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

คณะรำษฎรบ ำรุง 2 จังหวัดยะลำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

ผู้บังคับกำรค่ำยย่อย 6 

3.13 นำยจุมพล  ทองใหม่ ผู้อ ำนวยกำร 
โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ จังหวัด
ปัตตำนี  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 

ผู้บังคับกำรค่ำยย่อย 7 

3.14 นำยภิรมย์  จีนธำดำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี 
เขต 3 ปฎิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำศูนย์ประสำนงำน 
และบริหำรกำรศึกษำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 

เลขำนุกำรค่ำยชุมนุม 
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3.15 นำยสรำวุธ  ยอดรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตำบำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

3.16 นำยก ำธร  อินศรีสวัสดิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนบำงเก่ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี  เขต 3 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
4. คณะกรรมการกองเลขานุการ  มีหน้ำที่ ดังนี้  จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ  จัดท ำหนังสือ

รำชกำรต่ำงๆ เพ่ือขอควำมอนุเครำะห์ ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง   
ประสำนงำนกับกองงำนผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกฝ่ำยจนเสร็จสิ้นงำนชุมนุม    
จัดเตรียมของที่ระลึก  ส ำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำนชุมนุม  จัดท ำค ำกล่ำวรำยงำน  ค ำกล่ำวเปิด -ปิดงำน
ชุมนุม จัดงำนแถลงข่ำวกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือ จัดเตรียมเอกสำรรับ-ลงทะเบียน  ลูกเสือ เนตรนำรี 
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ และคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมจ่ำยผ้ำผูกคอ ไอดีกำร์ด คู่มือ หมวก แบดจ์งำน
ชุมนุมฯ ให้กับคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ จัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม   ส ำหรับคณะกรรมกำรทุกฝ่ำย   
จัดเตรียมอำหำรและน้ ำดื่ม ส ำหรับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ จัดท ำคู่มือกิจกรรมงำนชุมนุม ร่วมกับกองกิจกรรม
และกองพิธีกำรและปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
 

4.1 นำยนิตย์   พรหมประสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 
ปฏิบัติหน้ำที่ รองผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์ประสำนงำนและบริหำร
กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ประธำนกรรมกำร 

4.2 นำยภิรมย์  จีนธำดำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี  
เขต 3 ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ 
กำรศึกษำ ศูนย์ประสำนงำน 
และบริหำรกำรศึกษำจังหวัด 
ชำยแดนภำคใต้ 

รองประธำนกรรมกำร 

4.3 นำงสำวชนภรณ์  อือตระกูล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรัชดำภิเษก  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 

กรรมกำร 

    
    
   /4.4 นำยกิตติศักดิ์... 
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4.4 นำยกิตติศักดิ์  ค้ ำชู ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไผ่มัน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 

กรรมกำร 

4.5 นำงนิสำ   เพชรยอด   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนทุ่งคล้ำ  
(บุญเพชรประชำนุสรณ์) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 3 

กรรมกำร 

4.6 นำงไซนับ สำมะเด็ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนละอำร์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 3 

กรรมกำร 

4.7 นำงจินตนำ  ศรีสมปอง ครโูรงเรียนบ้ำนถนน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 

กรรมกำร 

4.8 นำงสำวคำดีย๊ะห์ อำมำนะกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนธำรน้ ำใส 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต 3 

กรรมกำร 

4.9 นำยภิรมย์  พรุเพชรแก้ว   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกลุ่ม 5  
ประชำรัฐ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำร 

4.10 นำยอำหลี ลิมำนัน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเจ๊ะบิลัง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม 
ศึกษำสตูล 

กรรมกำร 

4.11 นำยโกมล  ยุนุ้ย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเหนือคลอง   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำร 

4.12 นำยประดิษฐ์ คชสวัสดิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งมะปรัง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำร 

4.13 นำยเกษม สะหมัดหำนำย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสมำคมเลขำนุกำร 
สตรี 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำร 

4.14 นำยสมพงศ์  ฉิมหนู ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอธำรโต  
จังหวัดยะลำ  

กรรมกำร 

    

   /4.15 นำยวสันต.์.. 

    



~ 11 ~ 
 

4.15 นำยวสันต์  จุลพล        รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคณะรำษฎรบ ำรุง  
จังหวัดยะลำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

4.16 นำยนำวี  มุสตำฟำ ครศููนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอเมืองปัตตำนี  

กรรมกำร 

4.17 นำยอันวำ  สะอุ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี  

กรรมกำร 

4.18 นำยซอลำฮูดิง  มำมุ นักวิชำกำรปฎิบัติกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๓ 

กรรมกำร 

4.19 นำงสำวจุฑำรัตน์ ชำติฉุน ครูโรงเรียนบ้ำนถนน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๒ 

กรรมกำร 

4.20 นำงสำววิมลรัตน์ จินวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้ำนนิคมสร้ำงตนเองธำรโต 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต 3 

กรรมกำร 

4.21 นำงบุตรธิกรณ์   จุลพล ครูโรงเรียนคณะรำษฎรบ ำรุง  
จังหวัดยะลำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

4.22 นำงสำวกัลปังหำ   บีรู ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนกรือเซะ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 

กรรมกำร 

4.23 นำงสำปีนะ ยุนุ๊ ครโูรงเรียนรัชดำภิเษก  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1  

กรรมกำร 

4.24 นำงวนิดำ  สืบประดิษฐ์        ข้ำรำชกำรบ ำนำญ     กรรมกำร 

4.25 นำยไสว  อินยอด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนผังปำล์ม 7   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำร 

4.26 นำงธนัญญำณ์  เกตุแก้ว   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 

กรรมกำร 

4.27 นำยจักรพงศ์  กูรพิศไตรย์ ครโูรงเรียนเทศบำล 4 (ธนวิถี)  
เทศบำลนครยะลำ 

กรรมกำร 

    
   /4.28 นำงธัญชนก... 
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4.28 นำงธัญชนก ยอดสวัสดิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนควนนำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 

กรรมกำร 

4.29 นำยฮัมดี  บูงอ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตะบิ้ง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 3  

กรรมกำร 

4.30 นำยมำนิตย์ ย่องหิ้น ผู้ช่วยครูโรงเรียนนิคมพัฒนำผัง 20  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำร 

4.31 นำยกลยุทธ  ยี่เซ่ง ครูโรงเรียนวัดนำประดู่  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 

กรรมกำร 

4.32 นำงสำวนำดียะห์  แวสะแม เจ้ำหน้ำที่โครงกำรสำนฝันกำรกีฬำ 
สู่ระบบกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

กรรมกำร 

4.33 นำยสรำวุธ  ยอดรักษ์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตำบำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2  

กรรมกำร 
และเลขำนุกำร 

4.34 นำยก ำธร  อินศรีสวัสดิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนบำงเก่ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 3  

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

4.35 นำงสำวยุพเรศ  สุวรรณะ ครูศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอ 
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลำ  

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

4.36 นำงสำวละอองดำว  มีชนะ พนักงำนรำชกำร (สำยสนับสนุน)  
วิทยำลัยกำรอำชีพสุไหงโก-ลก  

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

4.37 นำงสำวฟำร์ซียะห์  สิเดะ พนักงำนรำชกำรครู  
วิทยำลัยกำญจนำภิเษกปัตตำนี 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

4.38 นำงสำวสุจิตรำ  ศรีชุมภู เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรศูนย์ประสำนงำน 
และบริหำรกำรศึกษำจังหวัด 
ชำยแดนภำคใต้ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

4.39 นำงสำวนฤมล  หมวกมำ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรศูนย์ประสำนงำน 
และบริหำรกำรศึกษำจังหวัด 
ชำยแดนภำคใต้ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

4.40 นำงสำวนูรมี  โต๊ะลู เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรศูนย์ประสำนงำน 
และบริหำรกำรศึกษำจังหวัด 
ชำยแดนภำคใต้ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   / 5. ฝ่ำยประสำนงำน... 
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5. ฝ่ายประสานงานต่างประเทศและส่วนภูมิภาค   มีหน้ำที่  ประสำนงำนกับหน่วยรำชกำรของ

ประเทศมำเลเซีย อินโดนีเซียและประเทศ เพ่ือนบ้ำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของต่ำงประเทศและส่วนภูมิภำค  
อ ำนวยควำมสะดวก ในกำรด ำเนินกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของลูกเสือ-เนตรนำรี  ส่วนภูมิภำคและต่ำงประเทศ และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

 
5.1 นำยนิตย์  พรหมประสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล  
ปฏิบัติหน้ำที่ รองผู้อ ำนวยกำร 
ศูนย์ประสำนงำนและบริหำร
กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ประธำนกรรมกำร 

5.2 นำยกอเฉ็ม  หมีนเหม รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสตูล 

รองประธำนกรรมกำร 

5.3 นำยบดินทร์  คล้ำยมณี  ผู้ตรวจกำรส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ กรรมกำร 

5.4 นำยรุซดี  ตำเห วิทยำลัยอิสลำม หำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตปัตตำนี 

กรรมกำร 

5.5 นำยเทียนชัย  พิสิฐธำดำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลทุ่งหว้ำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำร 

5.6 นำยจักรี  วัฒนะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกำลูบี  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำร 

5.7 นำงจิตรำภรณ์  ขำวเฉำะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังปริง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำร 

5.8 นำงอุไร  ทีปรักษพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนมะนัง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำร 

5.9 นำงวรรณธิดำ  คมข ำ ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนปำกปิง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำร 

5.10 นำยมูฮัมหมัดอำซีร์ ยำหมำย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตันหยงละไน้  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำร 

5.11 นำงสำวบำซีร๊ะ  มะสมัน ครโูรงเรียนบ้ำนควนเก  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำร 

5.12 นำงสำวยำวำเรี๊ยะ หลงหัน ครโูรงเรียนอนุบำลทุ่งหว้ำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำร 

5.13 นำยอำลี วัฒนะ ครูโรงเรียนบ้ำนในเมือง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำร 

    
   /5.14 นำงภัคนิธิ... 
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5.14 นำงภัคนิธิ ฮะยีบิลัง ครโูรงเรียนอนุบำลสตูล  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำร 

5.15 นำยอับดุลรอซะ เละหนิ ครโูรงเรียนบ้ำนเกำะบูโหลน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำร 

5.16 นำยอิสมำแอ ยูโซะ ครูโรงเรียนบ้ำนวังตง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำร 

5.17 นำยอันวำ  สะอุ นักวิชำกำรปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี  

กรรมกำร 

5.18 นำยสมพร  เหมรำ พนักงำนรำชกำรครูโรงเรียนบ้ำนปำกบำรำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล   

กรรมกำร 

5.19 นำยกิตติศักดิ์  อำหลี พนักงำนรำชกำรโรงเรียนบ้ำนวังพระเคียน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล    

กรรมกำร 

5.20 นำงกัลยำ  พงศ์นฤเดช           นักจัดกำรงำนทั่วไป  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำร 

5.21 นำงเจะซง และหมัน ครโูรงเรียนบ้ำนท่ำพง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 

กรรมกำร 

5.22 นำงสำวซูไรณำ และหยะ ครโูรงเรียนบ้ำนท่ำพง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 

กรรมกำร 

5.23 นำงสำวณฐมน ไชยเกตุ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร ส ำนักติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

กรรมกำร 

5.24 นำงคอลีเยำะ  ยะมณี  ครโูรงเรียนบ้ำนยะหำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 

กรรมกำร 

5.25 นำงสำวลักขณำ ชิณพงษ์ ครูช ำนำญกำรโรงเรียนบ้ำนปูยู  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

กรรมกำร 

5.26 นำงสำวซีตีคอรีฟำร์  แวอำลี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 

กรรมกำร 

5.27 นำงสำวรอซีดะ ยำมิน ครโูรงเรียนบ้ำนอำโห ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 

กรรมกำร 

5.28 นำงสำวซันโนรำ จำรง ครโูรงเรียนบ้ำนปำนัน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 

กรรมกำร 

5.29 นำยมุคลิส  คอลออำแซ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแลแวะ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปัตตำนี เขต 3 ช่วยรำชกำรศูนย์ประสำนงำน 
และบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

กรรมกำร 

    
   /5.30 นำงสำวภัทรชร.ี.. 
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5.30 นำงสำวภัทรชรี  หนูแพ ครโูรงเรียนบ้ำนเจำะปันตัง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต 2 

กรรมกำร 

5.31 นำยร่มหลี  สุมำลี ครูช่วยรำชกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

5.32 นำงสำวสำยหนำบ  มะสมัน ครโูรงเรียนบ้ำนกำลันยีตัน ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

5.33 นำงสำวศุภวัลย์  ชูม ี ครูโรงเรียนบ้ำนกำแบง ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
6. ฝ่ายการเงินและงบประมาณและสิทธิประโยชน์  มีหน้ำที่ ด ำเนินงำนเกี่ยวกับ กำรจัดกำรเบิก - จ่ำย   

จัดท ำสรุปผลและรำยงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ  ดูแล  จัดเก็บรำยได้  จัดท ำบัญชี อันเกิดจำกกำร
เปิดบริกำรร้ำนค้ำในบริเวณค่ำยชุมนุมลูกเสือฯ และปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ได้มอบหมำย  ประกอบด้วย 

 
6.1 นำยนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 
ปฎิบัติหน้ำที่ รองผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์ประสำนงำนและบริหำร
กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ประธำนกรรมกำร 

6.2 นำงปรำณี  สุวรรณะ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ  
เขต 3 รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ  
ปัตตำนี เขต 2 

รองประธำนกรรมกำร 

6.3 นำงขนิษฐำ  มะลิสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยจังหวัดยะลำ 

รองประธำนกรรมกำร 

6.4 นำงรัตติกำล  ต้องเซ่งกี่   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปัตตำนี เขต 2 

กรรมกำร 

6.5 นำงพรภนำ  ค ำแป้น นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปัตตำนี เขต 2 ช่วยรำชกำรศูนย์ประสำนงำน 
และบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

กรรมกำร 

    

   /6.6 นำงสำวมำซง... 
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6.6 นำงสำวมำซง  บำกำ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 

กรรมกำร 

6.7 นำงสุวันดี  รัตนวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 

กรรมกำร 

6.8 นำงสุดสำคร  มำตย์นอก นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ปัตตำนี เขต 2  

กรรมกำร 

6.9 นำงสำวจันทิมำ  บุญเทียม นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

6.10 นำงสำวนิตยำ  พลชัย ลูกจ้ำงชั่วครำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2  

กรรมกำร 

6.11 นำงสำวศตพร  เอียดขำว พนักงำนรำชกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2  

กรรมกำร 

6.12 นำงสำวบวรรัตน์  ชุลีนวน พนักงำนรำชกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2  

กรรมกำร 

6.13 นำงสำวดวงฤทัย  เพชรมณี ลูกจ้ำงชั่วครำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 
ช่วยรำชกำรศูนย์ประสำนงำนและบริหำร
กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

กรรมกำร 

6.14 นำยธนพัต  ศรีวิมล พนักงำนรำชกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 

กรรมกำร 

6.15 นำงสำวซำรีป๊ะ  โต๊ะแวอำลี พนักงำนรำชกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 

กรรมกำร 

6.16 นำงกัลยำ  ทองพุ่ม นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2  

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

6.17 นำงสำวสุพรรณี แก้สมศรี นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2  

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 

   

   /6.18 นำงช่อผกำ... 
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6.18 นำงช่อผกำ  บุญแนบ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ปัตตำนี เขต 2  

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

6.19 นำงสำวมุกรินทร์ เรืองประทุม นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี  เขต 2 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

6.20 นำงสำวศิวำกำร  พุ่มแก้ว พนักงำนรำชกำร ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2  

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

6.21 นำงสำวผกำมำศ  ปำนแก้ว ลูกจ้ำงชั่วครำว  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

6.22 นำงสำวรัฐกำญจน์ รักษสุธำกำญจน์ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ศูนย์ประสำนงำน
และบริหำรกำรศึกษำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    
7. ฝ่ายสถานที่  มีหน้ำที่ จัดซุ้มประตู จัดท ำซุ้มต้อนรับกำรเข้ำค่ำยงำนชุมนุม จัดสถำนที่ท ำงำนและที่

พักของคณะกรรมกำรทุกฝ่ำย  จัดเต้นท์ อำคำรสถำนที่ กองย่อย จัดเวที เตรียมเครื่องเสียง ชุดรับแขกและเก้ำอ้ี
ในงำนชุมนุม ในช่วงพิธีเปิด พิธีปิดและกิจกรรมหน้ำเวที จัดเตรียมสถำนที่ ยำนพำหนะ จัดกิจกรรม จัดแบ่งพ้ืนที่
ส ำหรับค่ำยย่อย 7 ค่ำยย่อย  ให้เพียงพอกับจ ำนวนลูกเสือเนตรนำรี ซ่อมแซมปรับปรุงอำคำรและสถำนที่ให้มี
ควำมพร้อม ก ำหนดผัง และจัดวำงเต็นท์ตำมแผนผังประสำน จัดหำ/จัดท ำเวทีกำรแสดงตกแต่งเวที ดูแลระบบ
แสงสีและเสียงบนเวที จัดเตรียม ดูแล และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเตรียมสถำนที่ในกำรจัดงำนชุมนุม  จัดท ำ
แผนผัง ดูแลระบบไฟฟ้ำ น้ ำประปำ น้ ำดื่ม สถำนที่อำบน้ ำ ห้องสุขำและอุปกรณ์อ่ืนๆ บริเวณค่ำย จัดเตรียม
วำงแผนกำรใช้ยำนพำหนะ กำรขนส่งวัสดุ-ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ รับ-ส่งลูกเสือ ต่ำงประเทศ ตำมควำมเหมำะสม 
จัดท ำป้ำยชี้ทำงสถำนที่จัดงำนชุมนุมตำมจุดต่ำงๆ และติดตั้งป้ำยค่ำยย่อย ๑ – 7 จัดศูนย์ซ่อมสร้ำงประจ ำค่ำย 
จัดรถ  ส ำหรับกรณีฉุกเฉิน ควบคุมระบบประปำในค่ำยย่อยให้เพียงพอแก่ควำมต้องกำร เก็บขยะมูลฝอยทุกวัน  
ตำมก ำหนดเวลำด ำเนินกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลตำมควำมจ ำเป็น และตำมที่ค่ำยย่อยร้องขอ ตรวจสอบควำมเรียบร้อย 
ของสถำนที่ เมื่อเสร็จสิ้นงำนชุมนุม ให้เก็บค่ำยให้อยู่ในสภำพเดิม และปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
ประกอบด้วย 

 
7.1 นำยรำตรีสวัสดิ์   ธนำนันต์ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคกำญจนำ

ภิเษกปัตตำนี ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่ม
อ ำนวยกำรและประสำนงำน 
ศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ประธำนกรรมกำร 

    
   /7.2 นำยพิทักษ์... 
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7.2 นำยพิทักษ์  ก่อเกียรติพิทักษ์     นำยกเทศมนตรีเมืองปัตตำนี รองประธำนกรรมกำร 
7.3 นำยเศรษฐ์  อัลยุฟรี    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

 ปัตตำนี 
รองประธำนกรรมกำร 

7.4 นำยอิสมัน  อิสสะมะแอ  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำยะลำ รองประธำนกรรมกำร 

7.5 นำยมหิศร ปัตนรำษฎร์
  

 ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพ  
 สุไหงโก-ลก  

รองประธำนกรรมกำร 

7.6 นำยปรีชำ  เวชศำสตร์  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีกำรเกษตร 
 และประมงปัตตำนี 

กรรมกำร 

7.7 นำงสำวพูลสุข ธัชโอภำส  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี กรรมกำร 

7.8 นำยประสิทธิ์  ทองรัศมี  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพปัตตำนี กรรมกำร 

7.9 นำยวิเชียร บุญเตี่ยว  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสตูล     กรรมกำร 

7.10 นำยอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงยะลำ กรรมกำร 

7.11 นำยเสถียร เพ็ชรรัตน์  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพสุไหงโก-ลก กรรมกำร 

7.12 นำยอดุลย์  แวนำ  รองผู้อ ำนวยกำร รักษำรำชกำรแทน  
 ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพสำยบุรี 

กรรมกำร 

7.13 นำยวรยุทธ  ชีวรัตน์  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพรำมัน  กรรมกำร 

7.14 นำยภำณุวัฒน์ บุญยะรัตน์  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงยะลำ  กรรมกำร 
7.15 นำยสุรินทร์  คงยัง   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพเบตง       กรรมกำร 
7.16 นำยพิทักษ์  ธรรมำ  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงนรำธิวำส กรรมกำร 
7.17 นำยธีรสิทธิ์  แสงข ำ  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสตูล  กรรมกำร 
7.18 นำงสำวเลิศลักษณ์  สมภู  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพละงู กรรมกำร 

7.19 นำยจ ำนง  พูลภักด ี  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล กรรมกำร 
7.20 นำยธีระพัฒน์ บุญพันธุ์  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจะนะ กรรมกำร 
7.21 นำยประจวบ จันทภำโส  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพนำทวี กรรมกำร 

7.22 นำยค ำนึง  ดิษฐโรจน์
  

 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนอก ส ำนักงำน 
 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

7.23 นำยนัทชัย ปำลบุตร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดควน ส ำนักงำนเขต  
 พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

7.24 ว่ำที่ร.ท.ฮัสบุลเล๊ำะห์ กำลอ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยือริง ส ำนักงำน 
 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

7.25 นำยอัษฎำวุธ  สุวัตถี
  

 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำเระ ส ำนักงำน 
 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

7.26 นำยนิพนธ์  ชีวะอิสระกุล   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจะรัง ส ำนักงำน 
 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

    
    
   /7.27 นำยศิริชัย... 
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7.27 นำยศิริชัย  ขวัญแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดโคกหญ้ำคำ ส ำนักงำน 
 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต  ๒ 

กรรมกำร 

7.28 นำยอุดม ชูอ่อน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนช่องแมว  ส ำนักงำน 
 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 3 

กรรมกำร 

7.29 นำยเชำวลิต เพชรหวล
  

 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขุมชนบ้ำนละหำร  
 มิตรภำพ  ที ่113 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
 กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 3 

กรรมกำร 

7.30 นำยปรีชำ ยำชะรัด
  

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนังยง ส ำนักงำน 
 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 3 

กรรมกำร 

7.31 นำยมะอับดุลรอพี วำแม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโลทู ส ำนักงำน 
 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 3 

กรรมกำร 

7.32 ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  กรรมกำร 

7.33 นำยกเทศมนตรีเมืองปัตตำนี  กรรมกำร 

7.34 นำยกเทศมนตรีต ำบลบำงปู  กรรมกำร 

7.35 นำยกเทศมนตรีต ำบลรูสะมิแล  กรรมกำร 

7.36 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำนำ  กรรมกำร 

7.37 ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง เทศบำลเมืองปัตตำนี  กรรมกำร 

7.38 ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  กรรมกำร 

7.39 นำยมัซรี  มูเด็ง ครศููนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอกะพ้อ   

กรรมกำร 

7.40 นำยฮัมดัน  ยะโกะ ครศููนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอทุ่งยำงแดง  

กรรมกำร 

7.41 นำยอุสมำน  เร็งมำ ครูอำสำสมัครกำรศึกษำนอกโรงเรียนประจ ำต ำบล  
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอมำยอ  

กรรมกำร 

7.42 นำยฉัตรชัย  รัตนสันต์ ครศููนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยต ำบล ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอโคกโพธิ์  

กรรมกำร 

7.43 นำยสหภำพ  ยียูโซะ ครศููนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยต ำบล ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองจิก  

กรรมกำร 

7.44 นำยมูหมัดรอมือลี ตำเห ครศููนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยต ำบล  ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอปะนำเระ  

กรรมกำร 

    
    
   /7.45 นำยโสภณ... 
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7.45 นำยโสภณ  จันเพ็ชร ครูอำสำสมัครกำรศึกษำนอกโรงเรียนประจ ำ
สถำบันศึกษำปอเนำะ ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอเมืองปัตตำนี   

กรรมกำร 

7.46 นำยมะยูโซะ  ลำเต๊ะ ครอูำสำสมัครกำรศึกษำนอกโรงเรียนประจ ำ
สถำบันศึกษำปอเนำะ ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอยะรัง   

กรรมกำร 

7.47 นำยวิทยำ เพ็ชรรัตน์ ครวูิทยำลัยกำรอำชีพสุไหงโก-ลก กรรมกำร 
7.48 นำยธนสำร  หีมหม๊ะ ครอูำสำสมัครกำรศึกษำนอกโรงเรียนประจ ำ

สถำบันศึกษำปอเนำะ ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอยะหริ่ง  

กรรมกำร 

7.49 นำยซุลกิฟลี  สะมำแอ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

7.50 นำยจิรเดช บุญศรี ครูโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ จังหวัดปัตตำนี  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

7.51 นำงสำวดลยำรีด เล๊ำะ
  

ครูโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ จังหวัดปัตตำนี   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

7.52 นำยอัสมิน   เจะเลำะ พนักงำนรำชกำรโรงเรียนเดชะปัตตนยำนุกูล  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

7.53 นำยนำเซร์ นำแว พนักงำนรำชกำรโรงเรียนเดชะปัตตนยำนุกูล  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

7.54 นำยวัชรินทร์ ทองอินทร์ ครโูรงเรียนสุวรรณ์ไพบูลย์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

7.55 นำยซุฟเฟียน เจ๊ะมะ ครูโรงเรียนสุวรรณ์ไพบูลย์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

7.56 นำยแสงสุรินทร์ ดำรำช
  

ครูโรงเรียนท่ำข้ำมวิทยำคำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

7.57 นำงยุพิน วงศ์จันทร์ ครูโรงเรียนท่ำข้ำมวิทยำคำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

7.58 นำยชำญณรงค์ เพชรจ ำรัส ครูโรงเรียนปทุมคงคำอนุสรณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

7.59 นำยนิรวัจ อนุรัตน์ ครูโรงเรียนปทุมคงคำอนุสรณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๕ 

กรรมกำร 

7.60 นำยกนกพล  หิรัญวิริยะ ครูโรงเรียนรัชดำภิเษก ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 

กรรมกำร 

7.61 นำยชูชำติ  บกเขำแดง ครูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์  กรรมกำร 
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7.62 นำยสนั่น  งำมศรีผ่องใส ครโูรงเรียนบ้ำนท่ำกุน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต  ๑ 

กรรมกำร 

7.63 นำยณัฐนันท์  หินอ่อน
  

ครโูรงเรียนมำยอ (สถิตภูผำ) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๒ 

กรรมกำร 

7.64 นำยธวัฒน์ชัย  นำคบุตร ครโูรงเรียนบ้ำนควนลังงำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๒ 

กรรมกำร 

7.65 นำยปิยะวัฒน์ เพ็ชรยอดศรี ครโูรงเรียนบ้ำนนำประดู่  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๒ 

กรรมกำร 

7.66 นำงสำวศลิษำ บิลสัน เจ้ำหน้ำที่วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกปัตตำนี กรรมกำร 

7.67 นำงสำวพรรษมน ถมทอง เจ้ำหน้ำที่วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกปัตตำนี กรรมกำร 

7.68 นำยเด็ดเดียว สุขวิชัย ครโูรงเรียนบ้ำนคลองช้ำงโคกโพธิ์ ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๒ 

กรรมกำร 

7.69 นำยมนัสฌำน์ ชูเชิด ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคยะลำ   กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

7.70 นำยสมภพ เพชรภักดี
  

รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคยะลำ     กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

7.71 นำยทิว  กำสิวุฒิ รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคกำญจนำ
ภิเษกปัตตำนี 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

7.72 นำยณัฏฐกิตติ์  บุญเก่ง พนักงำนรำชกำรครู  
วิทยำลัยกำรอำชีพเบตง 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

7.73 นำยเจตจันทร์ เหล่ำณัฐวุฒิกุล ครวูิทยำลัยเทคนิคยะลำ กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

7.74 นำยวันเลิศ  อนุบุตร ครวูิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกปัตตำนี กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

8. ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ   มีหน้ำที่  ต้อนรับประธำน แขกผู้มีเกียรติ  และผู้เข้ำร่วมงำนชุมนุมฯ  
จัดเตรียมอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ส ำหรับบริกำรคณะกรรมกำรกลำง ผู้เข้ำร่วมในพิธีเปิดงำนชุมนุมฯ ผู้ร่วมใน
กำรแสดงภำคกลำงคืน ตลอดทั้งผู้ร่วมในพิธีปิด จัดเตรียมผ้ำเย็นส ำหรับบริกำรคณะกรรมกำรกลำงและ
ผู้เข้ำร่วมในพิธีเปิดและพิธีปิด จัดเตรียมน้ ำดื่ม และน้ ำเย็น ส ำหรับประธำน แขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงำนและ
ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
 

8.1 นำยดำลัน  นุงอำหลี ศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี ประธำนกรรมกำร 
8.2 นำยชูสิน  วรเดช รองศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี รองประธำนกรรมกำร 
8.3 นำงสำวพูลสุข  ธัชโอภำส ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ

ปัตตำนี 
รองประธำนกรรมกำร 

8.4 นำงสุชดำ  เทพอนันต์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 
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8.5 นำยดัลนียำล   สำร ี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

8.6 นำงอรนุช  เกื้อพิทักษ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปัตตำนี เขต 1 

กรรมกำร 

8.7 นำงขวัญตำ  ค้ำข้ึน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

8.8 นำงเมธำพร  กั่วพำนิช นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

8.9 นำงนงนุช  ชีวะกุล นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

8.10 นำงสำวสุนิสำ ซุ้นสุวรรณ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

8.11 นำยธันนพัฒน์  จิตรเสน นิติกรปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

8.12 นำงสำวอังศุธร จริยเพียรพันธุ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

8.13 นำงเจ๊ะรูฮำนี  แวอีซอ นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี  

กรรมกำร 

8.14 นำงซัลวำนำ  หะยีเยะ นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

8.15 นำงสิรวีร์  โสถิตสถำวร นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๒  

กรรมกำร 

8.16 นำงพรรณวดี  แก้วพิมล เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ดีด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๒ 

กรรมกำร 

8.17 นำงสำวดีญำนำ  อีสำมะ นักวิชำกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนปัตตำนี 

กรรมกำร 

8.18 นำงสำวอำพร  ศรีภักดี นักวิชำกำรเงินและบัญชี  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนปัตตำนี 

กรรมกำร 

8.19 นำยอนุรัตน์  พันธ์ศิลป์ ครูโรงเรียนบ้ำนมำยอ (สถิตภูผำ)   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม 
ศึกษำปัตตำนี เขต 2 

กรรมกำร 

8.20 นำยสุนทร  ศรีสมปอง ครูโรงเรียนบ้ำนถนน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 

กรรมกำร 

8.21 นำงสำวกนกวรรณ สุวรรณขุหะ ครูโรงเรียนเทศบำล 4 วัดนพวงศำรำม กรรมกำร 
8.22 นำงยุภำ  เทพพรหม ครูโรงเรียนบ้ำนกะลำพอ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 3 
กรรมกำร 
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8.23 นำงขวัญจิรำ  เจ๊ะแว เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

8.24 นำงสำวอุบลวรรณ ธรรมโชติ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๒ 

กรรมกำร 

8.25 นำงสำวกัญญำภัค  บุญเสน พนักงำนรำชกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 

กรรมกำร 

8.26 นำงพุทธวรรณ สำยศรีโกศล พนักงำนรำชกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๒ 

กรรมกำร 

8.27 นำงสำวสิริมำส  ติ้งเพ็ง นักวิชำกำรศึกษำ  
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำยะลำ 

กรรมกำร 

8.28 นำงสำววรำงคณำ วัชรสุขุม นักวิชำกำรเงินและบัญชี   
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำยะลำ 

กรรมกำร 

8.29 ว่ำที่ร้อยตรีสว่ำงพงษ์ สมมำตร เจ้ำหน้ำที่โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

กรรมกำร 

8.30 นำงนำรีรัตน์  เทพเสำร์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

8.31 นำงนปภำ ศรีเอียด ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผล ส ำนักงำน 
ศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

8.32 นำงสำวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

8.33 นำงสำวสุกัญญำ บัวเรียน นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

9. ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้ำที่ รับผิดชอบด้ำนสุขภำพอนำมัยของผู้เข้ำร่วมงำนชุมนุมฯ   
จัดตั้งหน่วยพยำบำลและให้บริกำรบริเวณงำนชุมนุม จัดรถพยำบำลพร้อมพยำบำลและเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฐม
พยำบำลเบื้องต้นหรือส่งต่อและปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วย 
 

9.1 นำยเรวัฒน์  เพ็ชรสงฆ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยจังหวัดปัตตำนี  
ปฎิบัติหน้ำที่ รองผู้อ ำนวยกำร 
ศูนย์ประสำนงำนและบริหำร 
กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ประธำนกรรมกำร 

9.2 นำยแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยำ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปัตตำนี รองประธำนกรรมกำร 
9.3 นำงอุษำ  เบญจลักษณ์ สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองปัตตำนี รองประธำนกรรมกำร 

9.4 นำยอ ำนำจ  ผลมำตย์ ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดปัตตำนี กรรมกำร 

    
   /9.5 นำงรอฮำนี... 
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9.5 นำงรอฮำนี  เจะอำแซ  คณบดีคณะพยำบำลศำสตร 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 

กรรมกำร 

9.6 นำยศักดิ์รินทร์  ชนประชำ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ   
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 

กรรมกำร 

9.7 พันโทโสมนัส  ลพล้ ำเลิศ กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน 
จังหวัดปัตตำนี  

กรรมกำร 

9.8 นำงมำริสำ  เกียรติศักดิ์โสภณ ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบำลเมืองปัตตำนี 

กรรมกำร 

9.9 นำงเนตรทรำย  อ่องสกุล ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรเทศบำลเมือง
ปัตตำนี 

กรรมกำร 

9.10 นำงจินตนำ  เกียรติศักดิ์โสภณ หัวหน้ำฝ่ำยกำรพยำบำลโรงพยำบำลปัตตำนี กรรมกำร 

9.11 นำยบันเทิง  ล่องจันทร์ ปลัดเทศบำลต ำบลรูสะมิแล กรรมกำร 

9.12 นำงจ ำลักษณ์  ดิษฐ์ประยูร ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรสุขและสิ่งแวดล้อม  
ต ำบลรูสะมิแล 

กรรมกำร 

9.13 จ.ส.อ.ลือศักดิ์  ธรรมโสภณ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำนำ  กรรมกำร 

9.14 นำยอับดุลกอเดร์  กำรีนำ ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรสุขและสิ่งแวดล้อม      
ต ำบลบำนำ 

กรรมกำร 

9.15 นำยแวอำรีเฟ็น  และมะลี ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสร้ำงเสริมสุขภำพ 
ต ำบลรูสะมิแล 

กรรมกำร 

9.16 นำยสมำน  กอล ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสร้ำงเสริมสุขภำพ 
ต ำบลบำนำ 

กรรมกำร 

9.17 นำงสำวสมหมำย  โนสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอยะหริ่ง  
จังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

9.18 นำงสำวรอฮำนำ  ยำมำ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอกะพ้อ  
จังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

9.19 นำยกอบลำภ  รัตนพันธ์ กู้ภัยมังกรมูลนิธิรัศมีมณีรัตน์ กรรมกำร 

9.20 นำยอำลียัส  ดำโอ๊ะ สมำคมกู้ชีพกู้ภัยต ำบลตะลุโบะ กรรมกำร 

9.21 นำยรำชัน  ทัศนำ ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 6 ต ำบลรูสะมิแล กรรมกำร 

9.22 นำงธนพร  มลิวรรณ์  ครูอำสำสมัครนอกโรงเรียนประจ ำต ำบล 
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอเมืองปัตตำนี  

กรรมกำร 

9.23 นำงสำวอำดีลัน  สะนิ ครูศูนย์กำรเรียนชุมชน ศูนย์กำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
อ ำเภอเมืองปัตตำนี 

กรรมกำร 

   /9.24 นำงสำวเจ๊ะหัปเซำะ... 
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9.24 นำงสำวเจ๊ะหัปเซำะ เจ๊ะดำโอ๊ะ ครอูำสำสมัครนอกโรงเรียนประจ ำต ำบล 

ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอเมืองปัตตำนี 

กรรมกำร 

9.25 นำงกฤษณำ  ใจมันดี  ครอูำสำสมัครนอกโรงเรียนประจ ำต ำบล   
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอเมืองปัตตำนี 

กรรมกำร 

9.26 นำยซิลกิพลี  อำแวกำจิ ครูศูนย์กำรเรียนชุมชน ศูนย์กำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
อ ำเภอเมืองปัตตำนี 

กรรมกำร 

9.27 นำงทิวำ  พันธ์วงศ์ ครอูำสำสมัครนอกโรงเรียนประจ ำต ำบล   
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอเมืองปัตตำนี 

กรรมกำร 

9.28 นำงสำวซูฟียะห์  มำลำยำ ครอูำสำสมัครนอกโรงเรียนประจ ำสถำบัน
ศึกษำปอเนำะ ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอเมืองปัตตำนี   

กรรมกำร 

9.29 นำงกรวิภำ  ขวัญเพ็ชร ครูศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอเมืองปัตตำนี  

กรรมกำร 

9.30 นำงสำวสุวรรณำ ประสิทธิ์นุ้ย นักจัดกำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนส่งสริม 
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

9.31 นำงสำวไบด๊ะ  เหมือนกู้ ครศููนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอรำมัน  

กรรมกำร 

9.32 นำงสำววิรวรรณ  มูลจันที ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
อ ำเภอเมืองปัตตำนี 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

9.33 นำงสำวรัตดำ  พวงบุญ บรรณำรักษ์ศูนย์กำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอเมืองปัตตำนี 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
10. ฝ่ายยานพาหนะ  มีหน้ำที่ จัดเตรียมยำนพำหนะส ำหรับผู้มีเกียรติ รถประจ ำหน่วยพยำบำล จัดท ำ

ป้ำยรถเข้ำ-ออก จัดรถส ำรองประจ ำค่ำยงำนชุมนุมลูกเสือจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ครั้งที่ 13  และปฏิบัติงำนอื่นๆ
ที่ได้มอบหมำย ประกอบด้วย 

 
10.1 นำยบุญณรงค์ เรืองธนู รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 
ประธำนกรรมกำร 

    
   /10.2 นำยเสกสรรค... 
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10.2 นำยเสกสรรค  กอเส็ม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑            

รองประธำนรรมกำร 

10.3 นำยประเสริฐ  วำเล๊ำะ    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ปัตตำนี เขต ๑   

กรรมกำร 

10.4 นำงนุชนำฎ  เขียวหม ี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

10.5 นำยยูฮัน  สำแล๊ะ เจ้ำพนักงำนธุรกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี  เขต ๑ 

กรรมกำร 

10.6 นำงสำวศศิธร  แซ่หลี พนักงำนรำชกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

10.7 นำยสำยัณห ์จิตต์ประพันธ์ ลูกจ้ำงส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
จังหวัดปัตตำนี         

กรรมกำร 

10.8 นำยกำรุณ  วงศ์สนิท พนักงำนขับรถวิทยำลัยเทคนิคปัตตำนี กรรมกำร 
10.9 นำยสมบูรณ์  จันท์ผลิน พนักงำนขับรถส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
กรรมกำร 

10.10 นำยหิ้น  เขียวหม ี ช่ำงสี ๔ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี  เขต ๑ 

กรรมกำร 

10.11 นำยศรำยุทธ  ค้ำข้ึน ครูพ่ีเลี้ยง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี  เขต ๑  

กรรมกำร 

10.12 นำยอนุรักษ์  มำมะ พนักงำนขับรถ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี  เขต ๑ 

กรรมกำร 

10.13 นำยเสกสันต์  ขุนแดง พนักงำนขับรถ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

10.14 นำยอัสมัน  ดรำวี พนักงำนขับรถ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี  เขต ๑ 

กรรมกำร 

10.15 นำยอนนท์  อุ่นอก ช่ำงสี ๔  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๒ 

กรรมกำร 

10.16 นำยสัญญำ  ไชยชะนะ พนักงำนรำชกำร ส ๔ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๒  

กรรมกำร 

10.17 นำยสุกิจ  นิลประเสริฐ ช่ำงสี ๔ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๓  

กรรมกำร 

10.18 นำยพิเชษฐ์  จินดำไพศำล ลูกจ้ำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๓ 

กรรมกำร 

10.19 นำยหมัดซัมรี  ยำมำ พนักงำนขับรถ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
จังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

   /10.20 นำงณัฐพร... 
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10.20 นำงณัฐพร  สุวรรณชนะ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี  เขต  1 

กรรมกำรและ 
เลขำนุกำร 

10.21 นำยปรำโมทย์  จันทรัตน์ นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

10.22 นำยเสถียร  รำชแก้ว ช่ำงสี ๔ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
   11. ฝ่ายกองอ านวยการรักษาความปลอดภัยและจราจร  มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรจัดระบบด้ำนกำร

รักษำควำมปลอดภัยในระหว่ำงกำรจัดงำนชุมนุม ทั้งบริเวณค่ำยชุมนุมและพ้ืนที่กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ จัดรถน ำ
ขบวนรับ –ส่ง ลูกเสือมำเลเซีย ลูกเสือต่ำงประเทศ และลูกเสือภูมิภำค กำรรักษำควำมปลอดภัยในด้ำน
กำรจรำจร และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
 

11.1 พล.ต.จตุพร  กลัมพสุต ผู้บังคับหน่วยเฉพำะกิจปัตตำนี  ประธำนกรรมกำร 
11.2 พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์  เฉลิมศร ี ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด

ปัตตำนี 
รองประธำนกรรมกำร 

11.3 นำยไพโรจน์  จริตงำม ปลัดจังหวัดปัตตำนี รองประธำนกรรมกำร 
11.4 พ.อ.อนุชำ  โนนคู่เขตโขง รองผู้บังคับหน่วยเฉพำะกิจปัตตำนี    กรรมกำร 
11.5 พ.ต.อ.มำโนช อนันต์ฤทธิ์กุล รองผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดปัตตำนี กรรมกำร 
11.6 นำยไชยพร  นิยมแก้ว นำยอ ำเภอเมืองปัตตำนี กรรมกำร 
11.7 พ.ต.อ.สมปรำช กรรณกำนนท์ รักษำรำชกำรแทน ผู้ก ำกับกำร 

กองก ำกับกำรปฏิบัติกำรพิเศษต ำรวจภูธร 
จังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

11.8 พ.ท.ณัฏฐ์พัชร์  สทิสินทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพำะกิจปัตตำนี 25 กรรมกำร 
11.9 พ.ต.ท.เรวัติ  ศรีจันทร์ทับ รองผู้ก ำกับกำรป้องกันปรำบปรำมสถำนี

ต ำรวจภูธรจังหวัดปัตตำน ี
กรรมกำร 

11.10 พ.ต.ท.พชรพล  พรมตวง ผู้บังคับกองร้อย กองก ำกับกำรต ำรวจ
ตระเวนชำยแดนที่ 444 

กรรมกำร 

11.11 พ.ต.ท.อภิชัย  วำรุณี สำรวัตรกองก ำกับกำร 5  
กองบังคับกำรต ำรวจสันติบำล 

กรรมกำร 

11.12 พ.ต.ท.ธนวรรธน์  เกำะยอ สำรวัตรฝ่ำยอ ำนวยกำรต ำรวจภูธร 
จังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

    
   /11.13 พ.ต.ต.นำวิน...   
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11.13 พ.ต.ต.นำวิน  คงสว่ำง สำรวัตรสถำนีต ำรวจทำงหลวง 5  
กองก ำกับกำร 4 กองบังคับกำรต ำรวจทำงหลวง 

กรรมกำร 

11.14 ร.ต.อ.ศรัณย์วิทย์  ฐีรเวช สำรวัตรสถำนีต ำรวจน้ ำ 2  
กองก ำกับกำร 7 กองบังคับกำรต ำรวจน้ ำ 

กรรมกำร 

11.15 ร.ต.อ.ปกรณ์ คำรวรัตนพิเชฐ สำรวัตรจรำจรสถำนีต ำรวจภธูร 
เมืองปัตตำนี 

กรรมกำร 

11.16 พ.อ.กฤษฎำ  คงพันธ์ เสนำธิกำรหน่วยเฉพำะกิจปัตตำนี กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

11.17 พ.ต.อ.กีรติ  แวยูโซ๊ะ ผู้ก ำกับกำรสถำนีต ำรวจภูธร 
เมืองปัตตำนี 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

11.18 นำยดำลัน  นุงอำหลี ศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

11.19 นำงสำวสุกัญญำ  บัวเรียน นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
12.ฝ่ายสื่อสาร   มีหน้ำที่ จัดวำงระบบกำรสื่อสำรให้สำมำรถติดต่อกับทุกกองงำนค่ำยย่อยและฐำน

กิจกรรม  ให้ควำมช่วยเหลือดูแลควำมเรียบร้อยของกำรจัดงำนในกำรติดต่อสื่อสำร และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย ประกอบด้วย 

 
12.1 นำยอับดุลลำยิด เบ็ญฮำวัน รองผู้อ ำนวยกำร รักษำรำชกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ปัตตำนี เขต 1 

ประธำนกรรมกำร 

12.2 ว่ำที่ร้อยตรี ปพน มีสุข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำน
ตำหมน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ปัตตำนี เขต ๑ 

รองประธำนกรรมกำร 

12.3 นำยสุรพล กำญจนเพชร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบันลือคชำวำส   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๒ 

กรรมกำร 

12.4 นำยสุรเดช ศุภอักษร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 

12.5 นำยสุชำติ ชูสุวรรณ์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กรรมกำร 

12.6 นำยบุญเหลือ จันทรศิร ิ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กรรมกำร 

    
   /12.7 นำยบุคตี... 
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12.7 นำยบุคตี หะยีเจะแว ครโูรงเรียนบ้ำนบำโงกำเซำะ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

12.8 นำยอำโชค สุขเดิมรอด ครโูรงเรียนบ้ำนกือยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

12.9 นำยบัณฑิต ขุนชนะ ครโูรงเรียนวัดสุนทรวำรี  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๒ 

กรรมกำร 

12.10 นำยมะรอมลีย์ แวโต ครโูรงเรียนบ้ำนดอนรัก  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

12.11 นำยฮำแว ดอเลำะ ครโูรงเรียนบ้ำนกูวิง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

12.12 นำยฮุสเซน ดอเลำะ ครโูรงเรียนบ้ำนมะปริง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

12.13 นำยอดิศร สำระพงษ ์ ครโูรงเรียนบ้ำนมะพร้ำวต้นเดียว  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

12.14 ส.ต.อ.ชอบ ทองค ำศรี ครโูรงเรียนบ้ำนนิบงพัฒนำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

12.15 นำยประสงค์  มันอิ ครโูรงเรียนบ้ำนบำงปลำหมอ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

12.16 นำยมูฮัมมัดบูดีมัน บือรำเฮง ครโูรงเรียนบ้ำนโคกหมัก  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

12.17 นำยอับดุลรอซะ ตำเยะ ครโูรงเรียนบ้ำนตูเวำะ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

12.18 นำยคฑำยุทธ  หิรัญวงศ์ ครโูรงเรียนสันติวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

    
   /12.19 ส.ต.ท.สมศักดิ์...  
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12.19 ส.ต.ท.สมศักดิ์ นิสอน ครโูรงเรียนบ้ำนเหนือ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

12.20 นำยพันเด หะมะ ครโูรงเรียนบ้ำนตำลีอำยร์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

12.21 นำยนำเซอร์ โต๊ะตำหยง ครโูรงเรียนพัฒนำวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

12.22 นำยธนันต์ทัศน์  มุขยวัฒน์ พนักงำนรำชกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1 

กรรมกำร 

12.23 นำยวีระศักดิ์ วัฒนะนำวิน พนักงำนรำชกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๒ 

กรรมกำร 

12.24 นำยภำคภูมิ อินทรสกุล พนักงำนรำชกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1 

กรรมกำร 

12.25 นำยรุ่งวิทย์  แก้วเกำะสะบ้ำ ธุรกำรโรงเรียนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1  

กรรมกำร 

12.26 นำงสำวกิตติยำ ชนะกิจ ธุรกำรโรงเรียนปะแดลำงำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

12.27 นำงจิตติมำศ พวงมณี นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ ปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

12.28 นำยแสวง รำชจันทร์ ครโูรงเรียนวัดมุจลินทรวำปีวิหำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ ปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

12.29 ส.อ.นิวัฒน์  สวัสดิภำพ พนักงำนรำชกำร ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

12.30 นำยพงศ์สัณห์ อุ่นอก พนักงำนรำชกำร ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    
 
 
 
 
 

 
 
 

/13. ฝ่ำยประชำสัมพันธ์... 
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13. ฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้ำที่ ประชำสัมพันธ์งำนชุมนุม ให้ประชำชนทั่วไปรับทรำบผ่ำนสื่อต่ำง ๆ  
จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ พร้อมทั้งป้ำยน ำทำงสู่สถำนที่จัดงำน บันทึกภำพกิจกรรม ภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว 
จัดท ำหนังสือพิมพ์ประจ ำวัน จัดท ำวำรสำรค่ำยประจ ำวัน ป้ำยนิเทศรำยวัน  ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ร่วม
จัดงำนแถลงข่ำวกับกองเลขำนุกำร และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

 
 
 
 

13.1 นำยนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล  
ปฏิบัติหน้ำที่ รองผู้อ ำนวยกำร  
ศูนย์ประสำนงำนและบริหำร
กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ประธำนกรรมกำร 

13.2 นำยวิชิต  เพชรยอด ประชำสัมพันธ์จังหวัดปัตตำนี  รองประธำนกรรมกำร 
13.3 นำยรำตรีสวัสดิ์  ธนำนันต ์ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิค 

กำญจนำภิเษกปัตตำนี  
ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่ม
อ ำนวยกำรและประสำนงำน  
ศูนย์ประสำนงำนและบริหำร  
กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  

รองประธำนกรรมกำร 

13.4 นำงสำวนพดำรำ พ่ึงกุศล  นักประชำสัมพันธ์ปฎิบัติกำร  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

13.5 นำยรุสลี   มูนีมูสี  นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๒ 

กรรมกำร 

13.6 นำงสำวมนทิชำ แวซอเหำะ นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 3 

กรรมกำร 

13.7 นำยชำญวิทย์ ศรีภักดี  นักวิชำกำรศึกษำส ำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

13.8 นำงสำวดวงฤทัย แสงอุบล นักประชำสัมพันธ์  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

13.9 นำยกฤษฎำ รัตนสมบูรณ์  นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 

กรรมกำร 

13.10 นำยมำรุต มณีโชติ นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 

กรรมกำร 

13.11 นำยสมพงศ์  เลขำนุกิจ เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลส ำนักงำน 
ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยจังหวัดยะลำ 

กรรมกำร 

    
   /13.12 นำงสำวเกสรี... 
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13.12 นำงสำวเกสรี ตอกอ  นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3 

กรรมกำร 

13.13 นำยอำณัติ หัดดูหมัด  พนักงำนบริหำรทั่วไป  
วิทยำลัยกำรอำชีพนำทวี  

กรรมกำร 

13.14 นำงสำวนูรีซำร์ กุโน เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์   
สังกัดวิทยำลัยชุมชนนรำธิวำส 

กรรมกำร 

13.15 นำยอนุวัฒน์  เจริญสุข ครโูรงเรียนตันหยงมัส ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

13.16 นำงสำวยุพำ หมีนพรำน พนักงำนรำชกำรโรงเรียนบ้ำนโคกโพธิ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 

กรรมกำร 

13.17 นำยบำฮำรี  ดือรำแม  เจ้ำหน้ำที่โครงกำรสำนฝันกำรกีฬำ 
สู่ระบบกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้   

กรรมกำร 

13.18 นำยเปำซัน  โดตะแซ  เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ศูนย์ประสำนงำน
และบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

กรรมกำร 

13.19 นำยณัฐพงศ์  รัตนโกศล พนักงำนรำชกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำร 

13.20 นำยวรปรัชญ์ ลำวัณย์วิไลวงศ์ ครโูรงเรียนนรำสิกขำลัย จังหวัดนรำธิวำส  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต 15 

กรรมกำร 

13.๒๑ นำงสำวกชภัส อภิภัททโภคิน  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

13.22 นำงบุญศรี รักกำรงำน  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒  

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

13.23 นำยพฤทธิ์ชยุต สุตะกูล        เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์  
ศูนย์ประสำนงำนและบริหำร
กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 14. ฝ่ายประเมินผล  มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรประเมินผลโครงกำรทั้งก่อนงำน ขณะด ำเนินกำร และหลัง
เสร็จงำน  สรุปและรำยงำนผลกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ครั้งที่ 13 และปฏิบัติงำนอื่น ที่
ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
 

14.1 นำงสำวนวลพรรณ  วรรณสุธี ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยทักษิณ ปฏิบัติหน้ำที่ 
หัวหน้ำกลุ่มติดตำมและประเมินผล 
ศูนย์ประสำนงำนและบริหำร
กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ประธำนกรรมกำร 

/14.2 นำยชำร์รีฟท์... 
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14.2 นำยชำร์รีฟท์  สือนิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 
10 (บ้ำนใหม่)  ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 1  

รองประธำนกรรมกำร 

14.3 นำงสำวสุไรย๊ะ  บันดำร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร
พิเศษ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2  

กรรมกำร 

14.4 นำยนิยอ  บำฮำ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3  

กรรมกำร 

14.5 นำยไพรัช  ศรีจรูญ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 3 

กรรมกำร 

14.6 นำงสำวปำณิสรำ  อินทศิริ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี  

กรรมกำร 

14.7 ผู้แทนค่ำยย่อยทุกค่ำยย่อย                                                             กรรมกำร 
14.8 เลขำนุกำรกิจกรรมทุกกิจกรรม                                                        กรรมกำร 
14.9 นำงสำวเจะรอสนะ เบญสะอุดี   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ศูนย์ประสำนงำน

และบริหำรกำรศึกษำจังหวัด 
ชำยแดนภำคใต้ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

   15. คณะกรรมการกองกิจกรรม  ประกอบด้วย 
     15.1 คณะกรรมการประสานงานและควบคุมดูแลการปฏิบัติกิจกรรม  มีหน้ำที่  ประสำนงำนและ 
ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติกิจกรรมทั้งหมด จัดท ำตำรำงกิจกรรม ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเข้ำร่วมกิจกรรม และดูแล  
คณะท ำงำนในฝ่ำยกิจกรรม ประสำนงำนกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำยและ
วัตถุประสงค์ งำนชุมนุมก ำหนดเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบตำมกิจกรรมที่ก ำหนด จัดท ำตำรำงกิจกรรม และคู่มือ
กิจกรรมร่วมกับกองเลขำนุกำร ประสำนงำนคณะกรรมกำร กองกิจกรรมและควบคุมกำรปฏิบัติกิจกรรมทั้งหมด 
ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ดูแลคณะท ำงำนในฝ่ำยกิจกรรม ประชำสัมพันธ์ให้ทุกค่ำย ได้รับทรำบและเข้ำร่วม
กิจกรรม ติดตำมและแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนในส่วนที่รับผิดชอบอย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ กำร
ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมลูกเสือ ก่อนรวมกิจกรรม  (เช้ำ-บ่ำย) ด ำเนินกิจกรรมภำคกลำงคืน และปฏิบัติงำน
อ่ืนที่ได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วย 

 

15.1.1 ผ.ศ.อ ำพล บัวแก้ว อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ยะลำ 

ประธำนกรรมกำร 

15.1.2 นำยหิรัญ  จันทร์หงษ์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ รองประธำนกรรมกำร 
15.1.3 นำยอนันต์  อ้องหว่ำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กรรมกำร 

15.1.4 นำยสุรศักดิ์  กัณหำพำลำ ครโูรงเรียนบ้ำนปุโรง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

    

   /15.1.5 นำงสุรีรัตน์... 
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15.1.5 นำงสุรีรัตน์  ยำมำ ครโูรงเรียนยะหำศิรินุกุล ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๕ 

กรรมกำร 

15.1.6 นำงบุษบำ  มินตรำ   ครโูรงเรียนโกตำบำร ูส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1  

กรรมกำร 

15.1.7 นำงสำวสุพรรณนำ คล้ำยมณ ี ครโูรงเรียนอนุบำลยะลำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.1.8 นำยมนต์  สันติสุวรรณโชติ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสำมแยก  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

กรรมกำร 

15.1.9 นำยสมนึก อินหมวก ครโูรงเรียนรำสิกขำลัย ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๕ 

กรรมกำร 

15.1.10 นำยนพพร สโมสร ครูโรงเรียนบ้ำนยือโร๊ะ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.1.11 นำยอุสมำน  ยำมำ ครโูรงเรียนบ้ำนยือโร๊ะ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

15.1.12 นำยรุสมี  ธนรงค์กุล ครโูรงเรียนบ้ำนป่ำพ้อ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ  เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

15.1.13 นำงสำวนอรียะ  สะอะ ครโูรงเรียนธรรมศำสตร์จุฬำ 1 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสงขลำ เขต ๓ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 

   15.2 ฝ่ายพิธีการ  มีหน้ำที่ จัดท ำก ำหนดกำรงำนชุมนุม  จัดท ำตำรำงกิจกรรมงำนชุมนุมควบคุม 
ควบคุมก ำกับ ล ำดับขั้นตอน ในกำรประกอบพิธีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมพิธีเปิด และพิธีปิด ด ำเนินกำรกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ จัดหำพิธีกรภำษำมลำยู  ภำษำอังกฤษ และภำษำไทย  จัดหำวงโยธวำฑิต และปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ 
ที่ได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วย 
 

15.2.1 นำยนิตย์  พรหมประสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

ประธำนกรรมกำร 

15.2.2 นำยอำรักษ์  ศุภสินธุ์ ผู้ตรวจกำรลูกเสือประจ ำ
ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 

รองประธำนกรรมกำร 

    
    
   /15.2.3 นำยซุลกีฟลี... 
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15.2.3 นำยซุลกีฟลี  สำแลมะ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกระเสำะ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 

กรรมกำร 

15.2.4 นำงสำวเบญจำ พรหมเพ็ชร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลำแล  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๒ 

กรรมกำร 

15.2.5 นำงสำวศิริภำ  ไชยนุ้ย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง
พัฒนำภำคใต้ 11 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๒ 

กรรมกำร 

15.2.6 นำยปรีชำ  มณีรัตนโชติ ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี  กรรมกำร 

15.2.7 นำยนิโรจน์  มุกำวี   ครูโรงเรียนศำสนูปถัมภ์  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนปัตตำนี 

กรรมกำร 

15.2.8 นำยธนภณ  ตรีมะณี  ครูโรงเรียนวัดมุจลินทวำปีวิหำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 

กรรมกำร 

15.2.9 นำยภัควำรี  เจะสะต ำ  ครโูรงเรียนวัดมุจลินทวำปีวิหำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 

กรรมกำร 

15.2.10 นำยพิศำล  ไชยลำภ  ครโูรงเรียนบ้ำนปะกำลือสง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 

กรรมกำร 

15.2.11 นำยมะรอเส๊ะ  สำรี ครโูรงเรียนบ้ำนปะกำลือสง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 

กรรมกำร 

15.2.12 นำยดลเลำะ ดำแม ครโูรงเรียนบ้ำนวังกว้ำง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 

กรรมกำร 

15.2.13 นำยธวัฒน์ชัย  นำคบุตร   ครโูรงเรียนบ้ำนควนลังงำ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 

กรรมกำร 

15.2.14 นำงจริยำ  นำวำทอง ครโูรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 

กรรมกำร 

15.2.15 นำยยำกำรียำ  อำหลี  ครูโรงเรียนบ้ำนตือเบำะ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 3 

กรรมกำร 

    
   /15.2.16 นำยอับดุลเลำะ... 
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15.2.16 นำยอับดุลเลำะ  เจ๊ะซอ ครูโรงเรียนบ้ำนมะแนดำแล  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 3   

กรรมกำร 

15.2.17 นำยอลงกรณ์  ทองนุ่น ครูโรงเรียนบ้ำนสะเอะ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต 1 

กรรมกำร 

15.2.18 นำยพีรภัทร  นวภัทรวงศ์ ครูโรงเรียนบ้ำนโต๊ะบำเก๊ะ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต 1 

กรรมกำร 

15.2.19 นำยอำลียัส  เฮงปิยำ  ครูโรงเรียนบ้ำนแบหอ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1 

กรรมกำร 

15.2.20 ว่ำที่ร้อยตรีประสำร  อุดมผล ครูโรงเรียนบ้ำนตะโละหะลอ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต 1 

กรรมกำร 

15.2.21 นำยไซนูนอำบิดีน  อำลี  ครโูรงเรียนบ้ำนยือนัง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 

กรรมกำร 

15.2.22 นำงสำวกรือซง เจ๊ะดีแม ครูโรงเรียนบันนังสตำอินทรฉัตร
มิตรภำพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ   

กรรมกำร 

15.2.23 นำงสำวรอซีดะ ดือรำแม ครูโรงเรียนบันนังสตำอินทรฉัตร
มิตรภำพ ที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ   

กรรมกำร 

15.2.24 นำยธีระพล พงษ์พิมำย ครโูรงเรียนบ้ำนบำละ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต  2 

กรรมกำร 

15.2.25 นำงสำวปรำณี  พิศแลงำม ครโูรงเรียนบ้ำนบำละ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต  2 

กรรมกำร 

15.2.26 นำงสำวซำรีย๊ะ  ดอนิ  ครูโรงเรียนบ้ำนบำละ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต  2 

กรรมกำร 

15.2.27 นำงสำวนูรีซัน  ดือเร๊ะ ครูโรงเรียนบ้ำนปะเด็ง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3 

กรรมกำร 

15.2.28 นำยบุญทิพย์  อนันต์พงค์ ครวูิทยำลัยเทคนิคสตูล กรรมกำร 

15.2.29 นำยชัยณรงค์  หลงหำ ครโูรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 42 กรรมกำร 

15.2.30 นำยสุรศักดิ์  เสกสรร ครโูรงเรียนท่ำแพผดุงวิทย์ กรรมกำร 

15.2.31 นำยชรินทร์  โกฏแสง  ครูโรงเรียนนิคมพัฒนำผัง ๑๒๐  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำร 
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15.2.32 นำยสมพร บุญศรี ครโูรงเรียนบ้ำนท่ำคลอง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต  ๒ 

กรรมกำร 

15.2.33 นำงอังคณำ  แสงทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบันนังสตำอินทร
ฉัตรมิตรภำพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 

กรรมกำร 

15.2.34 นำยวรพล  ด้วงเอียด  ครโูรงเรียนบ้ำนตันหยงโป 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

15.2.35 นำยเกียรติ  มันนะรัตน์ ครโูรงเรียนบ้ำนกำลูปัง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต  1 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 
 
 
 
 

   15.3 ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ   มีหน้ำที่ จัดกิจกรรมนันทนำกำรบนเวทีใหญ่ ติดต่อ ควบคุม ก ำกับ ดูแล 
กำรจัดกิจกรรมกำรแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมกำรแสดงบนเทวีและงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

 
 
 
 

15.3.1 นำยก่อวงศ์  วิจิตรพันธ์ ครูโรงเรียนเบตง“วีระรำษฎ์
ประสำน” ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๕ 

ประธำนกรรมกำร 

15.3.2 นำยภูวดล ปุณทริกกุล อำชีพอิสระ รองประธำนกรรมกำร 
15.3.3 นำยวัฒนชัย เทพเสำร์ ครูโรงเรียนธีรวิทยำ  กรรมกำร 

15.3.4 นำงศิริพร  พืชนุกูล ครูโรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองแว้ง 
สำยโท 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

กรรมกำร 

15.3.5 นำยณัฐวุฒิ สำรบุตร อำชีพอิสระ กรรมกำร 

15.3.6 นำยพลำกร แก้วชำนนท์ อำชีพอิสระ กรรมกำร 
15.3.7 นำงยุภำพร  วิจิตรพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้ำนยะรม  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๓ 

กรรมกำร 

15.3.8 นำงสำวนวพร  วิจิตรพันธุ์ อำชีพอิสระ กรรมกำร 
15.3.9 นำยรัฐณัย  ถนอมจิต ครูโรงเรียนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  กรรมกำร 
15.3.10 ว่ำที่ ร.ต.หญิงชวัลกร ค ำอินทร์ อำชีพอิสระ กรรมกำร 

15.3.11 นำงสำวนพเก้ำ คุ้มทุกข์ อำชีพอิสระ กรรมกำร 
15.3.12 นำงสำวนำดีละห์ ดอฮะ ครูโรงเรียนบ้ำนหัวคลอง  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

กรรมกำร 
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15.3.13 นำงสำวโนรฮัศมี  สำมะ ครูโรงเรียนวัดชลธำรำสิงเห  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

กรรมกำร 

15.3.14 นำยอำซิ  ชิมะ ครูโรงเรียนอนุบำลเอ้ืออังกูล อ ำเภอแว้ง กรรมกำร 

15.3.15 นำยอุดมพันธ์  มณีรัตน์ ครูผู้ทรงคุณค่ำของแผ่นดิน  
โรงเรียนบันนังสตำอินทรฉัตร 

กรรมกำร 

15.3.16 นำยประเสริฐ วิจิตรพันธุ์ ครูโรงเรียนเทศบำล 4 (บ้ำนกำแป๊ะฮูลู) กรรมกำร 

15.3.17 นำยวิธูร  กิจสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเบตง “วีระรำษฎ์
ประสำน” ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต ๑๕ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

 
   15.4 ฝ่ายกิจกรรมบุกเบิก   ประกอบด้วย 
 
 

 
 
 

15.4.1 นำยบัณฑิต  สติรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแว้ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

ประธำนกรรมกำร 

15.4.2 นำยไพโรจน์  หมีนหวัง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
บ้ำนบอเกำะ ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส  
เขต ๒ 

รองประธำนกรรมกำร 

15.4.3 นำยปัญจะ  ไชยศร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
บ้ำนท ำเนียบ ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ 
นรำธิวำส เขต 1 

รองประธำนกรรมกำร 

15.4.4 นำยหมัดยำมี  บิลแหละ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโต๊ะเวำะ กรรมกำร 
15.4.5 ว่ำที่ ร.อ.สำมำรถ นุธรรมโชติ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศึกษำ 

สงเครำะห์นรำธิวำส  
กรรมกำร 

15.4.6 นำยเจริญ  สังข์แก้ว ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กรรมกำร 
15.4.7 นำยมรุพงศ์  ทองแก้ว ครูโรงเรียนบ้ำนบำลูกำสนอ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 

กรรมกำร 

    
   /15.4.8 นำยธนิต... 
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15.4.8 นำยธนิต  วงษ์น้อย ครูโรงเรียนบ้ำนโคกตีแต  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 

กรรมกำร 

15.4.9 นำยดนัย ปุ๋ยพรหม ครูโรงเรียนบ้ำนโคกพะยอม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 

กรรมกำร 

15.4.10 นำยประเสริฐ  ทองค ำ ครูโรงเรียนนิคมพัฒนำ 10  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

กรรมกำร 

15.4.11 ว่ำที่ร.ต.ไพบูลย์  พืชนุกูล ครูโรงเรียนบ้ำนแว้ง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

กรรมกำร 

15.4.12 นำยวีรศักดิ์  เวทโอสถ ครูโรงเรียนบ้ำนร่วมใจ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

กรรมกำร 

15.4.13 นำยธีรศักดิ์  เอียดทุ่งคำ ครูโรงเรียนบ้ำนศำลำใหม่  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

กรรมกำร 

15.4.14 นำยสำมชำย  ขวัญด ำ ครูโรงเรียนบ้ำนเกำะสะท้อน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

กรรมกำร 

15.4.15 นำยภิรมย์  คงนวล ครูโรงเรียนบ้ำนเกำะสะท้อน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

กรรมกำร 

15.4.16 นำยภูริชญ์  ตุนำสุข ครูโรงเรียนบ้ำนเกำะสะท้อน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

กรรมกำร 

15.4.17 นำยสุวัฒน์  นุ่นสง ครูโรงเรียนบูเก๊ะตำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

กรรมกำร 

15.4.18 นำยทรงฤทธิ์  จันทร์แก้ว พนักงำนรำชกำรโรงเรียนนิคมพัฒนำ 2  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

กรรมกำร 

15.4.19 นำยมนูญ  พริกเล็ก ครูโรงเรียนบ้ำนกอแนะเหนือ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 

กรรมกำร 

    
   /15.4.20 นำยทวีป... 
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15.4.20 นำยทวีป  นิรันดรพุฒ ครูโรงเรียนบ้ำนเจำะไอร้อง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๓ 

กรรมกำร 

15.4.21 นำยศักดิ์ชล  สุรีย์ ครูโรงเรียนบ้ำนบ ำรุงวิทย์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 

กรรมกำร 

15.4.22 นำยกวิศ  หนูชู ครูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 39  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 

กรรมกำร 

15.4.23 นำยอภิชำต  รักเถำว์ ครูโรงเรียนตำกใบ ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

15.4.24 นำยสรำวุธ  บุญเขตต์ ครูโรงเรียนบ้ำนศำลำใหม่  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

กรรมกำร 

15.4.25 นำยทวีป  มุขแก้ว ครูโรงเรียนบ้ำนศำลำใหม่  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

กรรมกำร 

15.4.26 นำยพิศนุ  แก้วมณี ครูโรงเรียนนิคมพัฒนำ 2  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

กรรมกำร 

15.4.27 นำยสุวิทย์  เสำร์พูล ครูโรงเรียนบ้ำนศำลำใหม่  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

กรรมกำร 

15.4.28 นำยอำมำนซำห์  เจ๊ะอูมำ ครูโรงเรียนบ้ำนเจำะไอร้อง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 

กรรมกำร 

15.4.29 นำยสุนทร  ไชยสิทธ์   ครูโรงเรียนวัดเกษตธิกำรำม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ 

กรรมกำร 

15.4.30 นำยกฤษณะ  ยอดพันธ์ ครูโรงเรียนสุคิรินวิทยำ ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๕ 

กรรมกำร 

15.4.31 นำยฤทธิเดช  สงวนวงศ์ ครูโรงเรียนบ้ำนศำลำใหม่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

    
    
   /15.4.32 นำยทนต์... 
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15.4.32 นำยทนต์  รำมแก้ว  ครูโรงเรียนบ้ำนตำบำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

15.4.33 นำงสำววันเพ็ญ เพชรรัตน์ ครโูรงเรียนบ้ำนแกแม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 

   15.5 ฝ่ายกิจกรรมผจญภัยและเดินทางไกล   ประกอบด้วย 
 

15.5.1 นำยภิรมย์  จีนธำดำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปัตตำนี เขต ๓ ปฎิบัติหน้ำที่ 
หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ  
ศูนย์ประสำนงำนและบริหำร 
กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ประธำนกรรมกำร 

15.5.2 นำยนิพันธ์ นฤมำณพงศกร ครโูรงเรียนบ้ำนกะลำพอ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๓ 

รองประธำนกรรมกำร 

15.5.3 นำยนิพนธ์  ลำภเจือจันทร์ ครโูรงเรียนวัดศรีสุดำจันทร์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.5.4 นำยนิวัติ  กลับกลำย ครโูรงเรียนท่ำข้ำมวิทยำคำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๑๕ 

กรรมกำร 

15.5.5 นำยสำมำรถ  สังข์วัดชุม ครูโรงเรียนท่ำข้ำมวิทยำคำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๑๕ 

กรรมกำร 

15.5.6 นำยนัทชัย  ปำลบุตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดควน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.5.7 ว่ำที่ร.ท.ฮัสบุลเล๊ำะห์ กำลอ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยือริง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.5.8 นำงรุสนี  กำลอ ครูโรงเรียนบ้ำนกอแลบีเละ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

   /15.5.9 นำยกนกพล... 
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15.5.9 นำยกนกพล  หิรัญวิริยะ   ครูโรงเรียนรัชดำภิเษก  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.5.10 นำงสำวสรำภรณ์  สงวำริน ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนปัตตำนี กรรมกำร 

15.5.11 นำยชูชำติ  บกเขำแดง   ครูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 40 กรรมกำร 
15.5.12 นำงอรุณี  เพ็ชรหิน ครูโรงเรียนบ้ำนโคกโตนด  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.5.13 นำยพิศิษฐ์  สุวรรณจันทร์ ครูโรงเรียนเดชะปัตตนยำนุกูล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๑๕ 

กรรมกำร 

15.5.14 นำงสำวศิริรัตน์ ศักดิ์จิระไพบูลย์ ครูโรงเรียนเดชะปัตตนยำนุกูล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๑๕ 

กรรมกำร 

15.5.15 นำยศำตนันธร   ไชยณรงค์ ครูโรงเรียนเทศบำล ๑  
บ้ำนจะบังติกอ 

กรรมกำร 

15.5.16 นำยวิรัตน์  เพ็ชรพญำ ครูโรงเรียนเมืองปัตตำนี  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.5.17 นำงสำวทิวำพร  จันทรเพท ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.5.18 นำยศักรินทร์ ยำเล๊ำะ ครูโรงเรียนบ้ำนปำกบำงสะกอม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 

กรรมกำร 

15.5.19 นำยอับดุลเรำะฮิม ดอเลำะ ครูโรงเรียนบ้ำนคลองมำนิง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต  ๑ 

กรรมกำร 

15.5.20 นำยอภิเดช  เหล็มและ ครูโรงเรียนบ้ำนวังใหญ่  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสงขลำ เขต ๓ 

กรรมกำร 

15.5.21 นำงนฤมล หัสบดี ครูโรงเรียนบ้ำนวังใหญ่  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสงขลำ เขต ๓ 

กรรมกำร 

15.5.22 นำงสำวทัศนีย์  จุ้ยฮก ครูโรงเรียนวัดยำงทอง  
(รัตนประชำนุกูล) ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสงขลำ เขต ๓ 

กรรมกำร 

   /15.5.23 นำยวิรศักดิ์... 
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15.5.23 นำยวิรศักดิ์  ปุสวิโร   ครูโรงเรียนไม้แก่นประชำอุทิศ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 

กรรมกำร 

15.5.24 อส.ทพ อิสมำแอ   มะดำด ี กองร้อยทหำรพรำนที 4211 กรรมกำร 
15.5.25 นำงสำวสุวิมล  พรหมชำติ ครูโรงเรียนฮั่วหน ำมูลนิธิ อ ำเภอสำยบุรี กรรมกำร 
15.5.26 นำยสุชล  จันทร์แดง ครูโรงเรียนฮั่วหน ำมูลนิธิ อ ำเภอสำยบุรี กรรมกำร 
15.5.27 นำงเนตรดำว  ปำลรัตน์ ครูโรงเรียนฮั่วหน ำมูลนิธิ อ ำเภอสำยบุรี กรรมกำร 
15.5.28 นำยยุสรี   โวะ ครูโรงเรียนบ้ำนกอแลบีเละ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.5.29 นำงสำวรัชนี   ตือบิงหม๊ะ ครูโรงเรียนบ้ำนกอแลบีเละ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.5.30 นำงสุวิมล  มหะมะ ครูโรงเรียนบ้ำนกอแลบีเละ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.5.31 นำยพิมล   ชำยทอง   ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กรรมกำร 
15.5.32 นำยสุเทพ  ธรรมโสภณ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กรรมกำร 

15.5.33 นำยทิ่น  ไกรด ำ ครูโรงเรียนบ้ำนจะเฆ่  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 3 

กรรมกำร 

15.5.34 นำยสมพงศ์  สืบประดิษฐ์ ครูโรงเรียนเมืองปัตตำนี  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 

กรรมกำร 

15.5.35 นำงสำวสุวิมล  ทองค ำหอม ครโูรงเรียนวัดคลองยอ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสงขลำ เขต ๓ 

กรรมกำร 

15.5.36 นำยเทียม  แดงมะแจ้ง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กรรมกำร 
15.5.37 นำยเสริมศักดิ์   ขวัญเชื้อ ครูโรงเรียนเดชะปัตตนยำนุกูล  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

15.5.38 ลูกเสือวิสำมัญโรงเรียนท่ำข้ำมวิทยำคำร   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๕ 

กรรมกำร 
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15.5.39 นำยสมเกียรติ เพชรยอดศรี ครูโรงเรียนเมืองปัตตำนี  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 

กรรมกำร 

15.5.40 นำงสำวทิพย์ธิวำ อินศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนปะนำเระ(รัฐอุทิศ)  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.5.41 นำยอำนนท์  โสนมัตร์ ครูโรงเรียนปะนำเระ (รัฐอุทิศ)  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต  ๑ 

กรรมกำร 

15.5.42 นำยมำนะชัย  บุญพิพัฒน์  ครูโรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองพัฒนำ
ภำคใต้ 10  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๒ 

กรรมกำร 

15.5.43 นำยสมพงษ์  มะนอ ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนบำงเก่ำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๓ 

กรรมกำร 

15.5.44 นำยซำห์ดัน  อำแว ครูโรงเรียนบ้ำนมือลอ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๓ 

กรรมกำร 

15.5.45 นำยฮำแซ  สำแม ครูโรงเรียนบ้ำนกะรุบี   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๓ 

กรรมกำร 

15.5.46 นำยมำหะมุ  หะยีสำแม ครูโรงเรียนบ้ำนเจำะกือแย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๓ 

กรรมกำร 

15.5.47 นำยอำยุ  วันทอง ครูโรงเรียนชุมชนวัดถัมภำวำส  
(เสำร์อุทิศ) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๓ 

กรรมกำร 

15.5.๔๘ นำยนำวำวี  เจะอำลี ครูโรงเรียนบ้ำนจะเฆ่   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๓ 

กรรมกำร 

15.5.๔๙ นำยอภัย  นิยตบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้ำนสือดัง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๓   

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

   /15.5.50 นำยจ ำนง... 
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15.5.๕0 นำยจ ำนง  เพ็ชรเจริญทอง ครูโรงเรียนบ้ำนปุลำมำวอ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

     

   15.6 ฝ่ายกิจกรรมทางน  า   ประกอบด้วย 
 

15.6.๑ นำยบุญส่ง  แววทองค ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนิบง 
พัฒนำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ยะลำ เขต ๑ 

ประธำนกรรมกำร 

15.6.๒ นำยวุฒิ  ปำนทอง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  รองประธำนกรรมกำร 
15.6.๓ นำยประทีป  ยำวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสลำกกิน

แบ่งสงเครำะห์ 134  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

รองประธำนกรรมกำร 

15.6.๔ นำยจ ำนง  แก้วเนื้ออ่อน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบือมัง   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

รองประธำนกรรมกำร 

15.6.๕ นำยอัมพร  เพชรโชติ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
บ้ำนพงกูแว  ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ยะลำ เขต ๒ 

รองประธำนกรรมกำร 

15.๖.6 นำยมูฮ ำหมัดบูคอรีย์ มะแอ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอำสินศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๒ 

กรรมกำร 

15.6.๗ นำยปิ่นพงษ์  เบญจมนัส ครูรักษำกำรต ำแหน่ง  
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกำลอ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.6.๘ นำยขจร  ชอบท ำเหมือน ครูโรงเรียนบ้ำนพร่อน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.6.๙ นำยเอกชัย  นวลขวัญ ครูโรงเรียนบ้ำนพร่อน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

    
    
   /15.6.10 นำยเทิดพงศ์... 
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15.6.๑๐ นำยเทิดพงศ์ ธรรมประเสริฐ ครูโรงเรียนประชำอุทิศ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.6.๑๑ นำยพรรภิพงษ์  ชนะสงครำม ครูโรงเรียนบ้ำนยะลำ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.6.๑๒ นำยรอยำลี  เบญญำกำจ ครูโรงเรียนบ้ำนกือเม็ง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.6.๑๓ นำยอับดุลเลำะ  มะนุง ครูโรงเรียนบ้ำนมำแฮ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.6.๑๔ นำยมะยำลี  สีละรู ครูโรงเรียนบ้ำนบือมัง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.6.๑๕ นำยภำณุพงศ์  นิธิวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนตันหยง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๒ 

กรรมกำร 

15.6.๑๖ นำยปิยะ  รัตนญำติ ครูโรงเรียนบ้ำนนิคมสร้ำงตนเองพัฒนำ 
ภำคใต้ 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๒ 

กรรมกำร 

15.6.๑๗ นำยด ำรงพล  แหทอง ครูโรงเรียนบ้ำนหลักเขต  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๒ 

กรรมกำร 

15.6.๑๘ นำยยำหยำ  อุเซ็ง ครูโรงเรียนบ้ำนลีตอ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๒ 

กรรมกำร 

15.6.๑๙ นำยสุริยำ  ดำผะ ครูโรงเรียนบ้ำนลีตอ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๒ 

กรรมกำร 

15.6.๒๐ นำยอับดุลกอเดร  จินตรำ ครูโรงเรียนบ้ำนตันหยง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๒ 

กรรมกำร 

15.6.๒๑ นำยบูหมัด  สล ำ ครูโรงเรียนบ้ำนนิบง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๒ 

กรรมกำร 

    
   /15.6.22 นำยสมพร... 



~ 47 ~ 
 

15.6.๒๒ นำยสมพร  สมศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนลำแล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๒ 

กรรมกำร 

15.6.๒๓ นำยนฤพล  โอชำอัมพวัน ครูโรงเรียนบ้ำนบำละ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๒ 

กรรมกำร 

15.6.๒๔ นำยสุชำติ  แซ่ซั้น ครูโรงเรียนบ้ำนโต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๓ 

กรรมกำร 

15.6.๒๕ นำยเอกพจน์  นพรัตน์ ครูโรงเรียนบ้ำนศรีนคร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๓ 

กรรมกำร 

15.6.๒๖ นำยสุรินทร์  ยำรง ครูโรงเรียนบ้ำนอัยเยอร์เวง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๓ 

กรรมกำร 

15.6.๒๗ นำยปรัชฌำ  จีนธำดำ ครูโรงเรียนบ้ำนกลำง  
ช่วยรำชกำรโรงเรียนพระรำชด ำริ  
ศูนย์ครูใต้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.6.๒๘ นำยเด๊ะแม  เจ๊ะอำแว ครูโรงเรียนบ้ำนบำงมะรวด  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 

กรรมกำร 

15.6.๒๙ นำยก ำพล  ด ำคล้ำย ครูโรงเรียนบ้ำนวัดล ำภู  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.6.๓๐ นำยเสกสรร  ศรีนุ่นวิเชียร ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนจะแนะ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๓ 

กรรมกำร 

15.6.๓๑ นำยอุษณีย์  เบ็ญดือรำแม ครูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๑ 
ยะลำ   

กรรมกำร 

15.6.๓๒ นำยอัซมี  บอซู ครูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๐ 
ปัตตำนี   

กรรมกำร 

15.6.๓๓ นำยฉลอง  ไหมคง  ครูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๐  
ปัตตำนี   

กรรมกำร 

15.6.๓๔ นำยดิษนันท์  บ่อเตย ครูโรงเรียนเทศบำล ๕ (อำคำรสลำก 
กินแบ่งรัฐบำล) เทศบำลเมืองปัตตำนี 

กรรมกำร 

15.6.๓๕ นำยหวันบูรำหัส  ปะดุกำ ครูโรงเรียนอนุบำลเมืองสตูล  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำร 

    
    
   /15.6.36 นำยวำรุทธิ์... 
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15.6.๓๖ นำยวำรุทธิ์  ช่ำงเหล็ก ครโูรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๔๐  
(บ้ำนควนโพธิ์) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำร 

15.6.๓๗ นำยยุทธนำ  แท่งประกิจ พนักงำนรำชกำร โรงเรียนวัดรังสิตำวำส   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.6.๓๘ นำยอุสมำน  สะมะ พนักงำนรำชกำรโรงเรียนบ้ำนจ ำปูน   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.6.๓๙ นำยอิศเรศ กีรติกำนต์สกุล พนักงำนรำชกำรโรงเรียนคีรีบูรวัฒนำ  
(ตีบุ) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.6.๔๐ นำยมะรอซือลี หะยีสะมะแอ พนักงำนรำชกำรโรงเรียนคีรีบูรวัฒนำ  
(ตีบุ) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.6.๔๑ นำยฮัมดี  มอลอเล๊ำะ พนักงำนรำชกำรโรงเรียนคุรุประชำสรรค์   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.6.๔๒ นำยซอบรี  ปะกียำ พนักงำนรำชกำรโรงเรียนบ้ำนบันนังบูโย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.6.๔๓ นำยฟำริด  เอะมะสะเอะ พนักงำนรำชกำร โรงเรียนรำชประชำ 
นุเครำะห์  ๔๑ ยะลำ 

กรรมกำร 

15.6.๔๔ นำยซำยูตี  กะลูแป พนักงำนรำชกำร 
โรงเรียนบ้ำนอำเหอูโต๊ะ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.6.๔๕ นำยอำรอพัทธ์  มะลำวำ พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนปำดำฮัน   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.6.๔๖ นำยสิทธิชัย  นวลใย พนักงำนรำชกำรโรงเรียนบ้ำนบันนังลูวำ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.6.๔๗ นำยทศพล  เพชรศรี พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนยุโป  
(รุ่งวิทยำ) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

    
   /15.6.48 นำยนเรศ... 
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15.6.๔๘ นำยนเรศ  หะมิ พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนกือเม็ง   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.6.๔๙ นำยตอเละ  รือแม พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนเกล็ดแก้ว   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๒ 

กรรมกำร 

15.6.๕๐ นำยดอรอมัน  มะแซ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนปงตำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.6.๕1 นำยมะนอ  สำระ นักกำรภำรโรง โรงเรียนบ้ำนปำดำฮัน   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.6.๕๒ นำยอับดุลเลำะ  มะแซ นักกำรภำรโรง โรงเรียนบ้ำนบันนังบูโย   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.6.๕๓ นำยสำเฮำะ  ไซซิง เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย  
โรงเรียนบ้ำนบันนังบูโย ส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.6.๕๔ นำยนำสรี  ปะนะ เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยโรงเรียน
บ้ำนกือเม็ง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.6.๕๕ นำยสมัน  อุเซ็ง นักกำรภำรโรง โรงเรียนบ้ำนตันหยง   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๒ 

กรรมกำร 

15.6.๕๖ นำยศิริศักดิ์  ศิริงะ พนักงำนขับรถ 
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์  ๔๑ ยะลำ 

กรรมกำร 

15.6.๕๗ นำยจินดำ  ทองรักษ์ ครโูรงเรียนแจ้งวิทยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 1 

กรรมกำร 

15.6.๕๘ นำยสุรชัย  ธรรมชำต ิ ครโูรงเรียนวัดตำหลวงคง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสงขลำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

15.6.๕๙ นำยอรรถกำนต์  อุศมำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประชำอุทิศ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

15.6.๖๐ นำยอำหำมะ  สะอะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจะกว๊ะ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   /15.6.61 นำยสุนันท์... 
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15.6.๖๑ นำยสุนันท์  โกตัน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคีรีบูรวัฒนำ  
(ตีบุ) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

15.6.๖๒ นำยอับดุลเล๊ำะ แวหะโละ ผู้อ ำนวยกำร 
โรงเรียนบ้ำนตะโละสดำร์   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

15.6.๖๓ นำยเดชำ  จันทิกำแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอ่ำวบัว   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสงขลำ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

15.6.๖๔ นำยจริน  หนูข ำ ครูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 
๔๑ ยะลำ   

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

15.6.๖๕ นำยศวิษฐ์  แก้วปลอด ครูโรงเรียนบ้ำนจะรังตำดง
มิตรภำพ ที่ ๑๗๕  ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ยะลำ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
   15.7 ฐานเรียนรูศ้าสตร์พระราชาและเทิดไท้ราชวงศ์จักรี  ประกอบด้วย 
 
 

 
 

15.7.1 นำยเรวัฒน์  เพ็ชรสงฆ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยจังหวัดปัตตำนี  
ปฎิบัติหน้ำที่ รองผู้อ ำนวยกำร 
ศูนย์ประสำนงำนและบริหำร
กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ประธำนกรรมกำร 

15.7.2 นำงขนิษฐำ  มะลิสุวรรณ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยจังหวัดยะลำ 

รองประธำนกรรมกำร 

15.7.3 นำยสุรพล  กุลณรงค์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
จังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

15.7.4 นำงนัยนำ จ ำเนียร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
จังหวัดสงขลำ 

กรรมกำร 

    
   /15.7.5 นำยคณำธิป... 
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15.7.5 นำยคณำธิป  บุญญำรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยจังหวัดสตูล 

กรรมกำร 

15.7.6 นำงสำวนรำวรรณ เวชธรรม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยจังหวัดยะลำ    

กรรมกำร 

15.7.7 นำยสมโชค ใหม่ชุม ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอ 
เมืองยะลำ 

กรรมกำร 

15.7.8 นำยทัศน์พล กำญจโนภำส ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอรำมัน 

กรรมกำร 

15.7.9 นำงธนธรณ์  แก้วเป็นทอง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอยะหำ 

กรรมกำร 

15.7.10 นำยแวอูเซ็ง  อำเก๊ะ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอ
บันนังสตำ 

กรรมกำร 

15.7.11 นำยบุญยง  ภำชโน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอ
กรงปินัง 

กรรมกำร 

15.7.12 นำยวิเชียร โชติช่วง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอนำทวี 

กรรมกำร 

15.7.13 นำยดนลำเต๊ะ  อิแอ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอ 
สะบ้ำย้อย 

กรรมกำร 

15.7.14 นำงรุ่งเรือง  จอมศรี ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอจะนะ 

กรรมกำร 

15.7.15 นำยพงษ์ศักดิ์  ศรีเวชนันต์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอเทพำ 

กรรมกำร 

15.7.16 นำยนภดล  พุฒสกุล ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
อ ำเภอโคกโพธิ์ 

กรรมกำร 

15.7.17 นำยอับดุลฮำดี  สีตีเลำะ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
อ ำเภอปะนำเระ 

กรรมกำร 

15.7.18 นำงสำวอภิญญำ  สำมเส้ง   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
อ ำเภอสำยบุรี 

กรรมกำร 

   /15.7.19 นำยอับดุลวำริส... 
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15.7.19 นำยอับดุลวำริส  เจ๊ะอุบง   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอไม้แก่น 

กรรมกำร 

15.7.20 นำงปิยเนตร นิมุ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอทุ่งยำงแดง 

กรรมกำร 

15.7.21 นำงสำวไรวินทร์  พลเพชร ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอยะรัง 

กรรมกำร 

15.7.22 นำงยุพำ  อ่อนรักษ ์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองจิก 

กรรมกำร 

15.7.23 ว่ำทีร่.ท.ประวิตร จินตประสำท   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอสุไหงโก-ลก 

กรรมกำร 

15.7.24 นำยสันติ  บินอับดุรมำน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอสุไหงปำดี       

กรรมกำร 
 
 

15.7.25 นำงนิตยำ  วุนำพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอยี่งอ 

กรรมกำร 

15.7.26 นำยจิรวัฒน์  ไทยเก้ือ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอศรีสำคร 

กรรมกำร 

15.7.27 นำงธนณภัทร  ศรีระน ำ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอแว้ง 

กรรมกำร 

15.7.28 นำยมรกต  กันหนองผือ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอทุ่งหว้ำ 

กรรมกำร 

15.7.29 นำงสนธยำ  ดือรำแม ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอละงู 

กรรมกำร 

15.7.30 นำยวีระศักดิ์  บุญไชยสุริยำ     ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอท่ำแพ 

กรรมกำร 

    
   /15.7.31 นำยอำด ำ... 
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15.7.31 นำยอำด ำ  ลิงำลำห์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอมะนัง 

กรรมกำร 

15.7.32 นำยคมกฤษ  สำหลัง ครศููนย์กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
อ ำเภอสุไหปำดี 

กรรมกำร 

15.7.33 นำงสำวอภิญญำ แก้วโสธร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยจังหวัดสงขลำ 

กรรมกำร 

15.7.34 นำงภิญโญ  ภำชโน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอกำบัง 

กรรมกำร 

15.7.35 นำยสมพงศ์  ฉิมหนู ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอธำรโต 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

15.7.36 นำยนินัสรี  นิเงำะ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำรและ
ช่วยเลขำนุกำร 

15.7.37 นำงสำวศุหัชฌำ โพธิรุกซ์ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยจังหวัดนรำธิวำส 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

   15.8 ฐานเรียนรู้ประตูสู่อาเซียน   ประกอบด้วย 

 
 
 

 
 
 
 

15.8.1 นำยทรงพล  ขวัญชื่น ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรศึกษำ
เอกชนจังหวัดปัตตำนี ปฎิบัติ 
หน้ำที่ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์
ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ประธำนกรรมกำร 

15.8.2 นำยสุกรี  แวมูซอ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี 

รองประธำนกรรมกำร 

15.8.3 นำยกอบภณ แสงสมบัติ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดนรำธิวำส 

กรรมกำร 

15.8.4 นำยเกริก  แต่งเกลี้ยง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดสตูล 

กรรมกำร 

   /15.8.5 นำยอำคม... 
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15.8.5 นำยอำคม  สุชำติพงษ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดสงขลำ  

กรรมกำร 

15.8.6 นำงกฤติยำ  จุลยำนนท์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
กำรศึกษำเอกชนอ ำเภอยะหริ่ง  

กรรมกำร 

15.8.7 นำงวิจิตรำ  โต๊ะมีนำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
กำรศึกษำเอกชนอ ำเภอปะนำเระ 

กรรมกำร 

15.8.8 นำยอับดุลฝัตตะห์ เจริญยืน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร    
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

15.8.9 นำยรุสลี  อำแว นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

15.8.10 นำงสำวสุนิตำ  หมัดอะดั้ม นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

15.8.11 นำงสำวยำวำเฮ  มำแนง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนอ ำเภอหนองจิก 

กรรมกำร 

15.8.12 นำยอลงกรณ์ ช่อสำมำรถ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนอ ำเภอกะพ้อ 

กรรมกำร 

15.8.13 นำงสำวินี อำรี นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนอ ำเภอมำยอ 

กรรมกำร 

15.8.14 นำยอุสมำน มะมิงจิ นักจัดกำรงำนทั่วไป  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนอ ำเภอยะรัง 

กรรมกำร 

15.8.15 นำยอำดัม  อำแว  นักทรัพยำกรบุคคล  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

15.8.16 นำยคอเล็ด  หะยีแวฮำมะ นักวิชำกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

15.8.17 นำยนิพนธ์  เจ๊ะเดร์ นักวิชำกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

15.8.18 นำยคำริม  สะมะแอ นักวิชำกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

15.8.19 นำยยูโซฟ  หมัดบินเฮด
  

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

15.8.20 นำยพีรพัฒน์  ขุนเศษ นิติกรส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน 
จังหวัดสตูล 

กรรมกำร 

15.8.21 นำยมุขต้ำ  หลังกำร์ต นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสตูล 

กรรมกำร 

15.8.22 นำยเรวัฒน์  รินวงษ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักงำน 
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดนรำธิวำส 

กรรมกำร 

    
   /15.8.23 นำยจักรำวุฒิ... 
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15.8.23 นำยจักรำวุฒิ  สุบิน นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน 
จังหวัดนรำธิวำส 

กรรมกำร 

15.8.24 นำงสำวฮุสนำร์  ดอเลำะ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน 
อ ำเภอเมืองยะลำ 

กรรมกำร 

15.8.25 นำงสำวอำมำนะห์  อูมำ  นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน 
อ ำเภอกำบัง 

กรรมกำร 

15.8.26 นำยอับดุลกำริม  ลำดอ นักวิชำกำรอิสลำมศึกษำ  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน 
อ ำเภอสะบ้ำย้อย 

กรรมกำร 

15.8.27 นำยมะรอกิจ  ฮำแว พนักงำนรำชกำรทั่วไป (ครู)  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน 
อ ำเภอหนองจิก 

กรรมกำร 

15.8.28 นำยเชำวน์เพชร  เจ๊ะสอเหำะ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
กำรศึกษำเอกชนอ ำเภอหนองจิก 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

15.8.29 นำงสำวเปำซียะห์ หะยีดอเลำะ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนกำรศึกษำ 
เอกชนจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

15.8.30 นำยอำลีฟ  ปัตนกุล นักวิชำกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดปัตตำนี    

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

15.8.31 นำงสำวขวัญชำติ  ชูแก้ว นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดนรำธิวำส 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  
   15.9 ฐานเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประกอบด้วย 

 
15.9.1 นำยมนัสฌำน์    ชูเชิด ผู้อ ำนวยกำร 

วิทยำลัยเทคนิคยะลำ 
ประธำนกรรมกำร 

15.9.2 นำยณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์ ผู้อ ำนวยกำร 
ศูนย์วิทยำศำสตร์ 
เพ่ือกำรศึกษำยะลำ 

รองประธำนกรรมกำร 

15.9.3 นำงสำวพูลสุข ธัชโอภำส  ผู้อ ำนวยกำร 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี 

กรรมกำร 

   /15.9.4 นำยวิเชียร... 
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15.9.4 นำยวิเชียร บุญเตี่ยว รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสตูล กรรมกำร 
15.9.5 นำงสำวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคปัตตำนี กรรมกำร 
15.9.6 นำยสมบัติ  ฉำยแสง รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคปัตตำนี กรรมกำร 
15.9.7 นำงสำวณัฏฐภัทร พำหุรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิค

กำญจนำภิเษกปัตตำนี 
กรรมกำร 

15.9.8 นำงประกำยแก้ว ศุภอักษร ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี กรรมกำร 
15.9.9 นำยสัมฤทธิ์ ทิศพ่วน ครูวิทยำลัยเทคนิคปัตตำนี กรรมกำร 
15.9.10 นำยอ ำนำจ หวุ่นจันทร์ ครูวิทยำลัยเทคนิคปัตตำนี กรรมกำร 
15.9.11 นำยธีรวัฒน์ หมวกชุมบก ครูวิทยำลัยกำรอำชีพปัตตำนี กรรมกำร 
15.9.12 นำยอ ำนำจ สมทรง ครูวิทยำลัยกำรอำชีพปัตตำนี กรรมกำร 
15.9.13 นำยสุธำ บัวด ำ ครูวิทยำลัยเทคนิคสตูล กรรมกำร 
15.9.14 นำยวันเลิศ อนุบุตร พนักงำนรำชกำรครู  

วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกปัตตำนี 
กรรมกำร 

15.9.15 นำยสุรเชฏฐ์  จันแดง พนักงำนรำชกำรครู  
วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกปัตตำนี 

กรรมกำร 

15.9.16 นำยนิพล  พินิจวัจนะวงศ์ ครูวิทยำลัยเทคนิคยะลำ  กรรมกำร 
15.9.17 นำงสำวศิริเพ็ญ  ภักดี ครูวิทยำลัยเทคนิคยะลำ กรรมกำร 
15.9.18 นำยวิจิตร  ขวัญเอียด ครูวิทยำลัยเทคนิคยะลำ กรรมกำร 
15.9.19 นำยไฟซอล  มะแซ ครูวิทยำลัยเทคนิคยะลำ กรรมกำร 
15.9.20 นำยคติธรรม  เฮ่ำบุญ ครูวิทยำลัยเทคนิคยะลำ กรรมกำร 
15.9.21 นำยสิทธิชัย  กุลศรี ครูวิทยำลัยเทคนิคยะลำ กรรมกำร 
15.9.22 นำยศวัส  โกสุมดิษพล ครูวิทยำลัยเทคนิคยะลำ กรรมกำร 
15.9.23 นำยศุกร์  อุบล ครูวิทยำลัยเทคนิคยะลำ กรรมกำร 
15.9.24 นำยภควัต  นิลประเสริฐ ครูวิทยำลัยเทคนิคยะลำ กรรมกำร 
15.9.25 นำยประสิทธิ์  คงจันทร์ เจ้ำหน้ำที่วิทยำลัยเทคนิคยะลำ กรรมกำร 
15.9.26 นำงสำวกฤษณำ  เพชรรักษ์ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี

ปฏิบัติงำน วิทยำลัยเทคนิคยะลำ 
กรรมกำร 

15.9.27 นำยกำชำด  ศิริชัยวัทนำ เจ้ำหน้ำที่วิทยำลัยเทคนิคยะลำ กรรมกำร 
15.9.28 นำงสำวปริศนำ  กำรินทร์ เจ้ำหน้ำที่วิทยำลัยเทคนิคยะลำ กรรมกำร 
15.9.29 นำงสำวมณัญญำ  ช่วยหอม เจ้ำหน้ำที่วิทยำลัยเทคนิคยะลำ กรรมกำร 
15.9.30 นำยภัทรพล  ทองหล่อ ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำยะลำ กรรมกำร 
15.9.31 นำยมนูญ  เศษแอ ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำยะลำ กรรมกำร 
    
   /15.9.32 นำยมะยำรี... 
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15.9.32 นำยมะยำรี  ยำฝำด  ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำยะลำ กรรมกำร 
15.9.33 นำงสำวนูรีดำ  สำแหละ ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำยะลำ กรรมกำร 
15.9.34 นำงรอหำนำ  สำเมำะ ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำยะลำ กรรมกำร 
15.9.35 นำยเยี่ยมศักดิ์  รัตนมหันต์ รองผู้อ ำนวยกำร 

วิทยำลัยเทคนิคยะลำ 
กรรมกำรและ

เลขำนุกำร 
15.9.36 นำยพัชรินทร์  แก้วเจริญ ครูวิทยำลัยเทคนิคยะลำ กรรมกำรและ

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  
    15.10 ฐานเรียนรู้ศาสนสัมพันธ์   ประกอบด้วย 
 

 
 
 
 

15.10.1 นำยวิทยำศิลป์ สะอำ ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนกำรศึกษำ 
เอกชนจังหวัดยะลำ 

ประธำนกรรมกำร 

15.10.2 นำยนิเซ็ง  แวดำโอะ ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนกำรศึกษำ
เอกชนอ ำเภอโคกโพธิ์ 

รองประธำนกรรมกำร 

15.10.3 นำยอับดุลฟัตตะห์  ดอมอลอ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
กำรศึกษำเอกชนอ ำเภอบันนังสตำ 

กรรมกำร 

15.10.4 นำยสุฟยำน  แวบือซำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
กำรศึกษำเอกชนอ ำเภอสำยบุรี 

กรรมกำร 

15.10.5 นำยผะกรุรสี  อำแว ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน 
อ ำเภอเมืองนรำธิวำส 

กรรมกำร 

15.10.6 ผู้แทนส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดปัตตำนี  กรรมกำร 
15.10.7 ผู้แทนส ำนักงำนพุทธศำสนำจังหวัดปัตตำนี  กรรมกำร 
15.10.8 ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมจังหวัดปัตตำนี  กรรมกำร 
15.10.9 ผู้แทนโรงเรียนเจริญศรีศึกษำ จังหวัดปัตตำนี  กรรมกำร 
15.10.10 ผู้แทนโรงเรียนเจริญศรีศึกษำ จังหวัดปัตตำนี  กรรมกำร 
15.10.11 นำยซอหมำด ใบหมำดปัญจอ นักวิชำกำรศึกษำ  

ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสตูล 
กรรมกำร 

15.10.12 นำยอับดุรรอซีด  แกสมำน นักวิชำกำรพัสดุ  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสตูล 

กรรมกำร 

15.10.13 นำงสำวณัฐพรรณ กำยพันธ์ นักวิชำกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสงขลำ 

กรรมกำร 

    
   /15.10.14 นำงวิไล... 
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15.10.14 นำงวิไล   ศิริยำ นักวิชำกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสงขลำ 

กรรมกำร 

15.10.15 นำยเอกนรินทร์  ศรเรือง นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักงำนกำรศึกษำ
เอกชนจังหวัดนรำธิวำส 

กรรมกำร 

15.10.16 นำยยุทธนำ  เกื้อกูล นักวิชำกำรอิสลำมศึกษำ  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดยะลำ 

กรรมกำร 

15.10.17 นำยอับดุลกำริม  หะยีจิ นักวิชำกำรอิสลำมศึกษำ  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดยะลำ 

กรรมกำร 

15.10.18 นำยมูฮัมมัดอัสฮัน  ตีมุง นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนอ ำเภอสำยบุรี 

กรรมกำร 

15.10.19 นำยสุไลมำน  อำแว นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักงำนกำรศึกษำ
เอกชนจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

15.10.20 นำงสำวกนกอร  สุจินรัตน์ นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักงำนกำรศึกษำ
เอกชนจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำร 

15.10.21 นำยนิอำเรฟ  นิน๊ะ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนอ ำเภอกะพ้อ 

กรรมกำร 

15.10.22 นำยแวยูโซะ  แวจิ นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักงำน 
กำรศึกษำเอกชนอ ำเภอเมืองปัตตำนี 

กรรมกำร 

15.10.23 นำงสำวโนรีซัน  อุมำ นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักงำน
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

15.10.24 นำงมัสโสม  บูเดียะ นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักงำน
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

15.10.25 นำงสำวปวีนำ  มัดดำ นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักงำน
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดยะลำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

       
 
 

    15.11  ฐานเรียนรู้ทักษะชีวิต   ประกอบด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 

15.11.1 นำยวีรวัฒน์  คงพิน รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 15  
รักษำรำชกำรแทน   
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 15 

ประธำนกรรมกำร 

    
    
    
   /15.11.2 นำยสิทธิชัย... 
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15.11.2 นำยสิทธิชัย  เลขำกุล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเดชะ 
ปัตตนยำนูกุล ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยม 
ศึกษำ เขต 15 

รองประธำนกรรมกำร 

15.11.3 นำงสุดำรัตน์ พรหมแก้ว รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
เดชะปัตตนยำนูกุล ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15  

กรรมกำร 

15.11.4 นำงนำตอนงค์ แก้วทอน ครูโรงเรียนเดชะปัตตนยำนูกุล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

15.11.5 นำงอำทิยำ สำยกิ้มซ้อน ครูโรงเรียนเดชะปัตตนยำนูกุล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

15.11.6 นำงศุภำงค์ ปำลสำร ครูโรงเรียนเดชะปัตตนยำนูกุล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

15.11.7 นำยนัสรี  หะยีเปำะแต ครูโรงเรียนเดชะปัตตนยำนูกุล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

15.11.8 นำยพีรภพ  แซ่หง่วน ครูโรงเรียนเดชะปัตตนยำนูกุล  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

15.11.9 นำงสำวพัชริน โสภณภรำดร ครูโรงเรียนเดชะปัตตนยำนูกุล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

15.11.10 นำงวัชรินทร์ ทองอินทร์ ครูโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

15.11.11 นำยรำชัน  มุกำวี ครูโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์  ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

15.11.12 นำยแสงสุรินทร์ ดำรำช  ครูโรงเรียนท่ำข้ำมวิทยำคม ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

15.11.13 นำยยุพิน  วงศ์จันทร์ ครูโรงเรียนท่ำข้ำมวิทยำคม ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

14.11.14 นำยจิรเดช  บุญศรี ครูโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ  
จังหวัดปัตตำนี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

    
   /15.11.15 นำยดลยำรีด... 
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15.11.15 นำยดลยำรีด  เล๊ำะ ครูโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ  
จังหวัดปัตตำนี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

15.11.16 นำยฮัมดี้  คอแด๊ะ ครโูรงเรียนเบญจมรำชูทิศ  
จังหวัดปัตตำนี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

15.11.17 นำยเจษฎำ  จันทร์หอม ครโูรงเรียนเบญจมรำชูทิศ  
จังหวัดปัตตำนี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

15.11.18 นำงสำวมำริสำ ยูนุ ครโูรงเรียนเบญจมรำชูทิศ  
จังหวัดปัตตำนี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

15.11.19 นำงสำวฟำรัยดำ ยำลี ครโูรงเรียนเบญจมรำชูทิศ  
จังหวัดปัตตำนี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

15.11.20 นำยนิอัมรัน  แวสำมะ  ครโูรงเรียนเบญจมรำชูทิศ  
จังหวัดปัตตำนี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15   

กรรมกำร 

15.11.21 นำยชำณนรงค์ เพชรจ ำรัส ครูโรงเรียนปทุมคงคำอนุสรณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

15.11.22 นำยอุดม  อุดมเศรษฐ์  ครูโรงเรียนเดชะปัตตนยำนูกุล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

 

15.11.23 ว่ำที่ร.ต.มนต์นภำ กำญจนเพชร ครโูรงเรียนท่ำข้ำมวิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

15.11.24 นำยนพเก้ำ  ศิลปะเจริญ ครูโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

15.11.25 นำงสำวกัญจณำ   จุลรังสี ครูโรงเรียนทุ่งยำงแดงพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

15.11.26 นำงนฤษร  อโณทัยสถำพร ครูโรงเรียนสำยบุรี “แจ้งประชำคำร”
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15   

กรรมกำร 

   /15.11.27 นำงอรวรรณ... 
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15.11.27 นำงอรวรรณ จันทร์สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนรำชมุนีรังสฤษฎ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

15.11.28 นำยจักริน  ดวงสอดศรี ครูโรงเรียนท่ำข้ำมวิทยำคำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

15.11.29 นำงมัยยุรีธ์  ปำแน ครูโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

15.11.30 นำยพิศิษฐ์  สุวรรณจันทร์ ครูโรงเรียนเดชะปัตตนยำนูกุล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

 

15.11.31 นำยโยธินทร์  ศรีรำษฎร์ ครโูรงเรียนเดชะปัตตนยำนูกุล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
   16. คณะกรรมการกองชีวิตชาวค่าย  ประกอบด้วย  

  16.1 คณะกรรมการอ านวยการและประสานงาน มีหน้ำที่ อ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน  
ก ำกับติดตำม ควบคุมภำยในและจัดอบรมคณะกรรมกำรค่ำยย่อยทั้ง ๗ ค่ำยย่อย และงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

16.1.1 นำยบดินทร์  คล้ำยมณี ผู้ตรวจกำรลูกเสือประจ ำ
ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 

ประธำนกรรมกำร 

16.1.2 นำยพล  ปิยะสัจจำกุล ผู้ตรวจกำรลูกเสือ ประจ ำ
ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 

รองประธำนกรรมกำร 

16.1.3 นำยบุญสิน  อังสุภำนิช ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กรรมกำร 

16.1.4 นำยบวรพัฒน์ ญำณวุธ ผู้ตรวจกำรลูกเสือประจ ำส ำนักงำน
ลูกเสือแห่งชำติ 

กรรมกำร 

16.1.5 นำยจักรธำร มำทวีโชติกุล ผู้ตรวจกำรลูกเสือประจ ำส ำนักงำน
ลูกเสือแห่งชำติ 

กรรมกำร 

16.1.6 นำงสมร วงษ์สันต์ ผู้ตรวจกำรลูกเสือประจ ำส ำนักงำน
ลูกเสือแห่งชำติ 

กรรมกำร 

16.1.7 นำยชุมพล ชุ่มจิตร ผู้ตรวจกำรลูกเสือประจ ำส ำนักงำน
ลูกเสือแห่งชำติ 

กรรมกำร 

16.1.8 นำยประสำร สำรวงษ์ ผู้ตรวจกำรลูกเสือประจ ำส ำนักงำน
ลูกเสือแห่งชำติ 

กรรมกำร 

   /16.1.9 นำยธนวัช... 
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16.1.9 นำยธนวัช รำษฏ์นอก ผู้ตรวจกำรลูกเสือประจ ำส ำนักงำน
ลูกเสือแห่งชำติ 

กรรมกำร 

16.1.10 รศ.ดร.สุรสิทธิ์ นำคสัมฤทธิ์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิด กรุงเทพมหำนคร กรรมกำร 
16.1.11 นำยวิโรจน์  เดิมแก้ว ครโูรงเรียนบ้ำนตำบำ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

16.1.12 นำงอำรมณ์ แย้มอุบล ครโูรงเรียนรำชวินิต 
สมุทรปรำกำร  

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

16.1.13 นำงสำวนัฐนิตย์ วงษ์สันต์ ครโูรงเรียนรำชวินิต 
สมุทรปรำกำร 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

  
   16.2 ค่ายย่อยลูกเสือจังหวัดยะลา 

 

16.2.1 นำยจีรยุทธ  วิชญรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต 1  
รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต 1 

ประธำนกรรมกำร 

16.2.2 นำยวิสุทธิ์  ชูมัง ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต 2 

รองประธำนกรรมกำร 

16.2.3 นำยสุริยัน   จันทรทบ รองผู้อ ำนวยกำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต 3 

กรรมกำร 

16.2.4 นำยสมโชค  ใหม่ชุม  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ 
 และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอ 
 เมืองยะลำ  

กรรมกำร 

16.2.5 นำยพนำ  อรัญภำค  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกำบังพิทยำคม  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

16.2.6 นำยมำหะมะตอเฮ หะยีสำและ นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักงำน
กำรศึกษำเอกชนอ ำเภอบันนังสตำ 

กรรมกำร 

16.2.7 นำยอ ำรำญ  คำเรง ครโูรงเรียนบ้ำนสะเอะ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต 1 

กรรมกำร 
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16.2.8 นำยกำมำรูเด็ง  เลำะมะ ครูโรงเรียนอนุบำลยะลำ กรรมกำร 
16.2.9 นำยณรงค์  ปำนเพ็ชร รองผู้อ ำนวยกำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพรำมัน 
กรรมกำรและ

เลขำนุกำร 
16.2.10 นำงวัฒนำ  ทิพย์ภักดี นักวิชำกำร ส ำนักงำน 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต 1 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
    16.3  ค่ายย่อยลูกเสือจังหวัดปัตตานี 
 

16.3.1 นำยดำลัน  นุงอำหลี ศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี ประธำนกรรมกำร 
16.3.2 นำยค ำนึง  ดิษฐโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

บ้ำนนอก ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 

รองประธำนกรรมกำร 

16.3.3 นำยสุรเดช  หมู่เก็ม ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนอ ำเภอยะรัง       

กรรมกำร 

16.3.4 นำยพงศ์ศักดิ์ ดิษฐสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปุลำมำวอ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1                       

กรรมกำร 

16.3.5 นำยศำตนันท์ธร  ไชยณรงค์ ครูโรงเรียนเทศบำล ๑  
บ้ำนจะบังติกอ กรรมกำร 

16.3.6 นำยสิทธิพงษ์  ส้มเกิด  ครูโรงเรียนบ้ำนกะลำพอ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 3 

กรรมกำร 

16.3.7 นำยอับดุลฮำดี   สีตีเลำะ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอปะนำเระ  

กรรมกำร 

16.3.8 นำงนันทิยำ  ดำรำแม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ  
ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

16.3.9 นำงยำมีละห์  เจะมูซอ  นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี                        

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

16.3.10 นำงสำวเชษฐ์สุดำ โรจนหัสดนิทร์ นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี                        

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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   16.4  ค่ายย่อยลูกเสือจังหวัดนราธิวาส 
 
 

16.4.1 นำยสุพจน์  มณีรัตนโชติ รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

ประธำนกรรมกำร 

16.4.2 นำยประสิทธิ์  วิจิตรโสภำ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ รองประธำนกรรมกำร 
16.4.3 ร.ต.อ.ธีรศักดิ์  สงจันทร์ ต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 447 กรรมกำร 

16.4.4 นำงเจียระไน  สงจันทร์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กรรมกำร 

16.4.5 นำยมนพ  ขวัญดี ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอรือเสำะ 

กรรมกำร 

16.4.6 นำยภูริวัฒน์  อมรชำติ ครโูรงเรียนตำกใบ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๑๕ 

กรรมกำร 

16.4.7 นำยปัญญำ  จรรยำเลิศ ครโูรงเรียนบ้ำนโคกสยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ 

กรรมกำร 

16.4.8 นำยประดับ  เอียดเล็ก ครโูรงเรียนบ้ำนเกำะสะท้อน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

กรรมกำร 

16.4.9 นำยประสิทธิ์  รังเสำร์ ครโูรงเรียนตำกใบ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๑๕ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

16.4.10 นำยบุญสืบ  กล่ ำมำศ ครูโรงเรียนบ้ำนกลูบี  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

     

   16.5 ค่ายย่อยลูกเสือจังหวัดสงขลา 
 

16.5.1 นำยเอกพจน์  นรำพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำน
ทรำยขำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สงขลำ เขต 3 

ประธำนกรรมกำร 

16.5.2 นำยมูฮัมหมัด มะประสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 

รองประธำนกรรมกำร 
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16.5.3 นำยพิชิต  ศรีมณ ี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำโหย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 

กรรมกำร 

16.5.4 นำยพงศ์ศักดิ์ จันทสุบรรณ ครโูรงเรียนบ้ำนวังใหญ ่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 

กรรมกำร 

16.5.5 นำยคิรีวัฒน์  แซ่ซู่ ครโูรงเรียนบ้ำนนำปรัง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 

กรรมกำร 

16.5.6 นำยวัชรพงศ์  ไฝสุข ครโูรงเรียนบ้ำนคอลอมุดอ  กรรมกำร 
16.5.7 นำยพงษ์ศักดิ์ ศรีเวชนันต์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ 

และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอเทพำ  
กรรมกำร 

16.5.8 นำยวิสุทธิ์  ทองจินดำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเก่ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

16.5.9 นำยอัฐวัฒน์  ปำดเส็น ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนนำ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

16.5.10 นำยวิสูตร  ไชยสุริยำ ครโูรงเรียนบ้ำนนำปรัง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 

   16.6  ค่ายย่อยลูกเสือจังหวัดสตูล 
 

 

16.6.1 นำยภิญโญ  จันทรวงศ์ ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ประธำนกรรมกำร 
16.6.2 นำยอุดร  สิทธิพำที ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน  

ส่งเสริมกำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยจังหวัดสตูล 

รองประธำนกรรมกำร 

16.6.3 นำยวินัย  ชัยชนะ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำร 

16.6.4 นำยมำโนช  มณีวิทย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตูลวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 15  

กรรมกำร 

16.6.5 นำยธำวิน  สินเย็น ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 

กรรมกำร 
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16.6.6 นำยกอเด็ม หมีนเหม นักวิชำกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสตูล 

กรรมกำร 

16.6.7 นำยโชคดี  ศรัทธำกำล รองศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล กรรมกำร 
16.6.8 นำยอดุลย์ หลีมำนัน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ  

ยุวกำชำด กิจกำรนักเรียน/ 
ศูนย์เสมำรักษ ์ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

16.6.9 นำงพรพิศ   จันทรโชติ นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

16.6.10 นำงสำววรัญญำภรณ์ หลีหมุด เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำรแล
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
   16.7  ค่ายย่อยเนตรนารี 1 

 

16.7.1 นำงสำวจิรพรรณ ไชยโยธำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
คณะรำษฎรบ ำรุง 2  
จังหวัดยะลำ ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

ประธำนกรรมกำร 

16.7.2 นำงสำวเสำวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
คณะรำษฎรบ ำรุง  
จังหวัดยะลำ ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

รองประธำนกรรมกำร 

16.7.3 นำงสำวโสพิศ   ชำติพันธ์ ครโูรงเรียนคณะรำษฎรบ ำรุง 
จังหวัดยะลำ ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

16.7.4 นำยดนัยพันธ์  สุวรรณนิตย์ ครโูรงเรียนสตรียะลำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15  

กรรมกำร 

16.7.5 นำยนพนรินทร์   แก้วทำ ครโูรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

    
   /16.7.6 นำยขจร... 
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16.7.6 นำยขจร   ส้มไม้ ครูโรงเรียนบันนังสตำวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

16.7.7 นำยอวิริวัธน์   บำรำอิต ำ ครูโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

16.7.8 นำยสังเวียน  มูสิกะเจริญ ครูโรงเรียนคณะรำษฎรบ ำรุง ๒   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

16.7.9 นำยอ ำนำจ  ทองเชื้อ ครูโรงเรียนกำบังพิทยำคม   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

16.7.10 นำงสำยบัว   นิโรธ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   

   16.8  ค่ายย่อยเนตรนารี 2 
 
 

16.8.1 นำยจุมพล  ทองใหม่  ผู้อ ำนวยกำร 
โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ  
จังหวัดปัตตำนี ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 15 

ประธำนกรรมกำร 

16.8.2 นำยสมชำย  ขวัญมนิจ ผู้อ ำนวยกำร 
โรงเรียนท่ำข้ำมวิทยำคำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

รองประธำนกรรมกำร 

16.8.3 นำยสุทธิรักษ์ โรจนหัสดินทร์ ผู้อ ำนวยกำร 
โรงเรียนบ้ำนพังลำ จังหวัดสงขลำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 

กรรมกำร 

16.8.4 นำยเล็ก  เกียรติขจรเดช ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนรำวอ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2  

กรรมกำร 

    
    
   /16.8.5 นำยก ำธร... 
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16.8.5 นำยก ำธร  ศรีเสน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอน  
(นุ้ยนิธยำคำร)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 

กรรมกำร 

16.8.6 นำงสุกัญญำ  รัตนสรรค์ ครูโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ จังหวัด
ปัตตำนี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 

กรรมกำร 

16.8.7 นำยปิ่นณรงค์  สมบูรณ์ ครูโรงเรียนรำชมุนีรังสฤษฏ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 15 

กรรมกำร 

16.8.8 นำงจินตนำ  ศรีสมปอง ครูโรงเรียนบ้ำนถนน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 

กรรมกำร 

16.8.9 ว่ำที่ ร.ต.ชำครีย์  คะนอง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
เบญจมรำชูทิศ จังหวัดปัตตำนี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

16.8.10 นำยพิภพ รุ่งโรจน์รังสรรค์ ครูโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ  
จังหวัดปัตตำนี ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
   17. คณะกรรมฝ่ายตรวจสอบงบประมาณ  มีหน้ำที่  ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรจัด

งำนชุมนุมลูกเสือจังหวัดชำยแดนใต้ เอกสำรกำรเบิกจ่ำย จัดซื้อจัดจ้ำง ให้เป็นไปตำมระเบียบรำชกำร
ประกอบด้วย 

 

17.1. นำงสำวสิตำมน ไชยวัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ปัตตำนี เขต 1 

ประธำนกรรมกำร 

17.2 นำงอรเพ็ญ  ทองช่วย   ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ยะลำ เขต 1          

รองประธำนกรรมกำร 

17.3 นำงสำวอรนุช กำญจนภูมิ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต 1        

กรรมกำร 

    
   /17.4 นำงวำสนำ... 
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17.4 นำงวำสนำ  เทพโซะ     ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1         

กรรมกำร 

17.5 นำงกัลยำณี  รณภูมิ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสตูล 

กรรมกำร 

17.6 นำงจำรุณี  สำเฮะอำมะ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 15                  

กรรมกำร 

17.7 นำงประสมค์  หำญณรงค์ นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี 
ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1 

กรรมกำร 

17.8 นำงสุคนธ์  ติ้งค ำ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2                

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

17.9 นำงรัชรินทร์  ส้องสง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปัตตำนี เขต 2 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ครั้งที่ 13    
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมรับผิดชอบอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย เกิดผลส ำเร็จสูงสุดต่อทำงรำชกำร บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ครั้งที่ 13 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่          กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖1 

 
   

                                  
 

  

(สุรเชษฐ์    ชัยวงศ์) 
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปฏิบัติรำชกำรแทน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 


