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เรื่อง

คําสั่งสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ที่ ๘ / ๒๕๕๔
แตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)
ปการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับศูนยประสานการสอบเครือขายเอกชน (ฉบับแกไข)
-------------------------------------

ดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
ประเมินคุณภาพการศึก ษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ป ก ารศึก ษา ๒๕๕๓ โดยจะประเมิ นนัก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ สอบวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ สอบวันที่ ๒ – ๓ มีนาคม
๒๕๕๔ เพื่อใหการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๗ และ มาตรา
๔๘ เกิดประสิทธิภาพในการงาน จึงมอบหมายใหบุคคลดังรายชื่อในคําสั่งนี้ เปนอนุกรรมการดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหผูที่ไดรับมอบหมายตามคําสั่งนี้ปฏิบัติหนาที่ ที่ไดรบั มอบหมาย
โดยเครงครัด และเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และตรวจสอบได
๑. สนามสอบ ใหโรงเรียนทุกโรงเรียนที่มีผูเขาสอบ เปนสนามสอบของโรงเรียนนั้นๆ
ระดับประถมศึกษาปที่ ๓ จํานวนสนามสอบ ๑๖ สนามสอบ จํานวนนักเรียน ๘๕๙ คน
ระดับประถมศึกษาปที่ ๖ จํานวนสนามสอบ ๑๒ สนามสอบ จํานวนนักเรียน ๔๙๔ คน
๒. คณะอนุกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ใหคําปรึกษา แกปญหา ชวยเหลือ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
และประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ในครั้งนี้เปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไว ประกอบดวย
๑) นายดาลัน นุงอาหลี
รอง ผอ. สพป.สตูล
ประธาน
ปฏิบัติหนาที่ ผอ. สช.จ.สตูล
๒) นายหั้ว ศรีสุด
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ
รองประธาน
๓) นางพรพิศ จันทรโชติ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
อนุกรรมการ
๔) นายวราวุธ วงศาชนัท
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
อนุกรรมการ
๕) นายซอหมาด ใบหมาดปนจอ นักวิชาการอิสลามศึกษา
อนุกรรมการ
๖) นายสมมาตร ดาแลหมัน
นักวิชาการศึกษา
เลขานุการ
๗) นางสาวหนึ่งนภา กลอมโกมล นักวิชาการศึกษา
ผูชวยเลขานุการ
๓. คณะกรรมการประสานงานการจัดสอบ มีหนาที่ ประสานงาน กํากับ และติดตาม การจัดสอบ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ เพื่อใหการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผูเรียน (NT) ปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ประกอบดวย
๑) นายสมมาตร ดาแลหมัน
นักวิชาการศึกษา
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวกนิษฐยา หลีดินซุด
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๓) นางสาวฮาซานะ หลงสมัน
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๔) นางสาวยามีละห ยาหมาย
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๕) นางสาวหนึ่งนภา กลอมโกมล
นักวิชาการศึกษา
เลขานุการ
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๔. คณะอนุกรรมการตรวจรับ – สงแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ มีหนาที่ตรวจรับแบบทดสอบ
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูลมาเก็บรักษาไว ณ ที่ทําการศูนยเครือขายและสงใหกับคณะกรรมการ
รับ-สงแบบทดสอบของแตละสนามสอบ
๑) นายสมมาตร ดาแลหมัน
นักวิชาการศึกษา
ประธาน
๒) นางสาวกนิษฐยา หลีดินซุด
นักวิชาการศึกษา
อนุกรรมการ
๓) นางสาวฮาซานะ หลงสมัน
นักวิชาการศึกษา
อนุกรรมการ
๔) นางสาวหนึ่งนภา กลอมโกมล
นักวิชาการศึกษา
เลขานุการ
๕. คณะอนุกรรมการฝายการเงิน มีหนาที่
ประเมินคุณภาพการศึกษา ฯ ประกอบดวย
๑) นางสาวเดือน โพธิรัตน
๒) นางสาวหาสานะ นิละ
๓) นางสาวสุดใส บุญเสน
๔) นางสาวโชติมา ตันติ์ศรีสกุล

เบิกจายเงิน จัดทําหลักฐานการใชจาย การดําเนินการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

๖. คณะอนุกรรมการคุมสอบระดับประถมศึกษาปที่ ๓ มีหนาที่ คุมสอบประจําสนามสอบที่ไดรับ
มอบหมาย ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ และในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ใหสอบภาคปฏิบัติการ
อานออกเสียงของนักเรียนในแตละหองเรียน โดยทั้งนี้ใหประธานสนามสอบแตงตัง้ มอบหมายใหครู ๑ คนตอ
๑ หองเรียน ทําหนาที่สําหรับควบคุมและเรียกนักเรียนเขาสอบภาคปฏิบัติการอานของนักเรียนครั้งละคนเรียง
ตามบัญชีเรียกชื่อนักเรียน ประกอบดวย
คณะอนุกรรมการคุมสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ปฏิบัติหนาที่ ในวันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
ณ สนามสอบ ดังนี้
๑. สนามสอบโรงเรียนปยนุสรณศึกษา จํานวน ๑ หองสอบ จํานวนนักเรียน ๗ คน
๑) นายปยพันธ ณ นคร
ผอ.ร.ร.ปยนุสรณศึกษา
ประธานสนามสอบ
๒) นายสมศักดิ์ เหร็บควนเคี่ยม
ครู ร.ร. ภูริภรณชัยศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
๓) นายเอกพล หลงสามะ
ครู ร.ร. ภูริภรณชัยศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
๒. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม จํานวน ๒ หองสอบ จํานวนนักเรียน ๔๘ คน
๑) นางยูวิตา มนูญดาหวี
ผอ. ร.ร.อนุบาลทักษิณสยาม
ประธานสนามสอบ
๒) นางสุทา มาศภูมิ
ครู ร.ร. ปยนุสรณศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
๓) นางสาวลัดดาวัลย ศรีโนพันธ
ครู ร.ร. ปยนุสรณศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
๔) นายอรุณ ยิ้มแกว
ครู ร.ร. ภูริภรณชัยศึกษา
หองสอบที่ ๒ (ป.๓)
๕) นายกัณตภณ แพงเมือง
ครู ร.ร. ภูริภรณชัยศึกษา
หองสอบที่ ๒ (ป.๓
๓. สนามสอบโรงเรียนจงหัว จํานวน ๑ หองสอบ จํานวนนักเรียน ๒๘ คน
๑) นายพล โลหะจินดา
ผอ.ร.ร.จงหัว
ประธานสนามสอบ
๒) นางนารีมาลย มินยุนุย
ครู ร.ร. อนุบาลรุงทิพย
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
๓) นางวรรณจี บุญเลิศ
ครู ร.ร. อนุบาลรุงทิพย
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
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๔. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลรุงทิพย จํานวน ๑ หองสอบ จํานวนนักเรียน ๓๕ คน
๑) นางอุนนิดา คะเนนัย
ผอ.ร.ร.อนุบาลรุง ทิพย
ประธานสนามสอบ
๒) นางสาวสุติยา สันหีม
ครู ร.ร. จงหัว
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
๓) นายวิชัย พิพัฒนสมบัติ
ครู ร.ร. จงหัว
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
๕. สนามสอบโรงเรียนภูริภรณชัยศึกษา
๑) นางณภัสวรรณ มวงปลอด
๒) นายอนัน หลีหวัง
๓) นางอาอินฉะ จินตรา
๔) นางนุไรณี อารีหมาน
๕) นางสาวนฏีฟะห หมั่นสัน

จํานวน ๒ หองสอบ จํานวนนักเรียน ๖๓ คน
ผอ.ร.ร.ภูริภรณชัยศึกษา
ประธานสนามสอบ
ครู ร.ร. อนุบาลทักษิณสยาม
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
ครู ร.ร. อนุบาลทักษิณสยาม
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
ครู ร.ร. อนุบาลทักษิณสยาม
หองสอบที่ ๒ (ป.๓)
ครู ร.ร. อนุบาลทักษิณสยาม
หองสอบที่ ๒ (ป.๓)

๖. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
๑) นางสาอุดะ เกปน
๒) นางสาวยุไวรียะ เส็นสมมาตร
๓) นางสาวนัจวา หมัดหนี
๔) นางสาวไซหนาบ ตุกังหัน
๕) นางสาวลัดา เกปน
๖) นางสาวกนิษฐา สมายุย
๗) นางสามัณฑนา สุมาลี
๘) นางสาวสุภาภรณ หลังเกต
๙) นางสาวนิสรีน หมาดหวัง
๑๐) นางสาวสัญญา ยาหลี
๑๑) นายลาปน ดําพิลา

จํานวน ๕ หองสอบ จํานวนนักเรียน ๑๘๐ คน
ผอ.ร.ร.อนุบาลมุสลิมสตูล ประธานสนามสอบ
ครู ร.ร. อิสลามศึกษาดารุล บิร หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
ครู ร.ร. อิสลามศึกษาดารุล บิร หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
ครู ร.ร. อนุบาลทาแพพัฒนา
หองสอบที่ ๒ (ป.๓)
ครู ร.ร. อนุบาลทาแพพัฒนา
หองสอบที่ ๒ (ป.๓)
ครู ร.ร. มุสลิมศึกษา
หองสอบที่ ๓ (ป.๓)
ครู ร.ร. มุสลิมศึกษา
หองสอบที่ ๓ (ป.๓)
ครู ร.ร. มุสลิมศึกษา
หองสอบที่ ๔ (ป.๓)
ครู ร.ร. มุสลิมศึกษา
หองสอบที่ ๔ (ป.๓)
ครู ร.ร. มุสลิมศึกษา
หองสอบที่ ๕ (ป.๓)
ครู ร.ร. มุสลิมศึกษา
หองสอบที่ ๕ (ป.๓)

๗. สนามสอบโรงเรียนมุสลิมศึกษา จํานวน ๓ หองสอบ จํานวนนักเรียน
๑) นายกอเดช หลงสมัน
ผอ.ร.ร.มุสลิมศึกษา
๒) นางสาวชารีฟารื ทิ้งปากถ้ํา
ครู ร.ร.อนุบาลมุสลิมสตูล
๓) นางสาวอาตีกะ สํามะเนี๊ยะ
ครู ร.ร.อนุบาลมุสลิมสตูล
๔) นางสาววนิดา จอหวัง
ครู ร.ร.อนุบาลมุสลิมสตูล
๕) นางสาวไมเหราะ กาสา
ครู ร.ร.อนุบาลมุสลิมสตูล
๖) นางสาวอุไรเราะ ตาเดอิน
ครู ร.ร.อนุบาลมุสลิมสตูล
๗) นางสาวบุหงา ลิงาลาห
ครู ร.ร.อนุบาลมุสลิมสตูล

๙๓ คน
ประธานสนามสอบ
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
หองสอบที่ ๒ (ป.๓)
หองสอบที่ ๒ (ป.๓)
หองสอบที่ ๓ (ป.๓)
หองสอบที่ ๓ (ป.๓)

๘. สนามสอบโรงเรียนอิสลามศึกษาดารุลบิร จํานวน ๑ หองสอบ จํานวนนักเรียน ๒๙ คน
๑) นายปริญญา ทวีกุล
ผอ.ร.ร. อิสลามศึกษาดารุล บิร ประธานสนามสอบ
๒) นายศักรี สัญญา
ครู ร.ร. อนุบาลมุสลิมสตูล
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
๓) นางสาวมยุรี สมายุย
ครู ร.ร. อนุบาลมุสลิมสตูล
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
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๙. สนามสอบโรงเรียนเพชรชูศึกษา จํานวน ๑ หองสอบ จํานวนนักเรียน
๑) นางนงนุช นานานนท
ครู ร.ร. เพชรชูศึกษา
๒) นางสาวสรัลรัตน ขาวหิรัญ
ครู ร.ร. นิดาศึกษาศาสตร
๓) นางสาวอุไรเราะห มะสันติ
ครู ร.ร. นิดาศึกษาศาสตร

๑๕ คน
ประธานสนามสอบ
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)

๑๐ .สนามสอบโรงเรียนอนุบาลทาแพพัฒนา จํานวน ๑ หองสอบ จํานวนนักเรียน ๓๘ คน
๑) นางสิทธินะ อุเซง
ผอ.ร.ร.อนุบาลทาแพพัฒนา
ประธานสนามสอบ
๒) นางสาวรุสนาณีย ใบมะหาด
ครู ร.ร. อนุบาลมุสลิมสตูล
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
๓) นางสาวนูรียะ สาดีน
ครู ร.ร. อนุบาลมุสลิมสตูล
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
๑๑. สนามสอบโรงเรียนสตูลศานติศึกษา
๑) นางรัชนี งะสมัน
๒) นางสาวเขมวันต หมาดสะ
๓) นางสาวอาซีซะ ยาหลี
๔) นางยูรีตา สาเมาะ
๕) นางวรรณดี หวันสู

จํานวน ๒ หองสอบ จํานวนนักเรียน ๔๘ คน
ผอ.ร.ร. สตูลศานติศึกษา
ประธานสนามสอบ
ครู ร.ร. นิดาศึกษาศาสตร
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
ครู ร.ร. นิดาศึกษาศาสตร
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
ครู ร.ร. นิดาศึกษาศาสตร
หองสอบที่ ๒ (ป.๓)
ครู ร.ร. นิดาศึกษาศาสตร
หองสอบที่ ๒ (ป.๓)

๑๒. สนามสอบโรงเรียนสายเพชรศึกษา
๑) นางผกาพันธุ สรรคสวาสดิ์
๒) นางสาวขนิษฐา หนูหมาด
๓) นางสาวปทมา เกื้อสกุล
๔) นางปนัดดา นุยไฉน
๕) นางสาวโยษิตา ธรรมศิลป
๖) นางสาวรุงอรุณ มากหนู
๗) นางสาวเนตรดาว สองหลง

จํานวน ๓ หองสอบ จํานวนนักเรียน ๙๘ คน
ผอ.ร.ร. สายเพชรศึกษา
ประธานสนามสอบ
ครู ร.ร. สุไหงอุเปวิทยา
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
ครู ร.ร. เพชรชูศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
ครู ร.ร. พรรษนันทศกึ ษา
หองสอบที่ ๒ (ป.๓)
ครู ร.ร. พรรษนันทศกึ ษา
หองสอบที่ ๒ (ป.๓)
ครู ร.ร. เพชรชูศึกษา
หองสอบที่ ๓ (ป.๓)
ครู ร.ร. สุไหงอุเปวิทยา
หองสอบที่ ๓ (ป.๓)

๑๓. สนามสอบโรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร จํานวน ๓ หองสอบ จํานวนนักเรียน ๙๔ คน
๑) นายสมาน ระสา
ผอ.ร.ร. นิดาศึกษาศาสตร
ประธานสนามสอบ
๒) นางสาวเปรมฤดี ใจสมุทร
ครู ร.ร. สตูลศานติศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
๓) นางอะฉะ เกษา
ครู ร.ร. สตูลศานติศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
๔) นางอาสีซะ ลาลี
ครู ร.ร. สตูลศานติศึกษา
หองสอบที่ ๒ (ป.๓)
๕) นางกุสุมา ปุเตะ
ครู ร.ร. สตูลศานติศึกษา
หองสอบที่ ๒ (ป.๓)
๖) นางสาวพรรณี หยังสู
ครู ร.ร. อัลฟุรกอนวิทยา
หองสอบที่ ๓ (ป.๓)
๗) นางยามีละ ภักดีเจริญกุล
ครู ร.ร. อัลฟุรกอนวิทยา
หองสอบที่ ๓ (ป.๓)
๑๔. สนามสอบโรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา
๑) นายโกศัย แสงสุย
๒) นางสาวฝารีนา ตาเหยบ
๓) นางสาวจีราภรณ สัมพันธมิตร

จํานวน ๑ หองสอบ จํานวนนักเรียน ๓๕ คน
ผอ.ร.ร. สุไหงอุเปวิทยา
ประธานสนามสอบ
ครู ร.ร. สายเพชรศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
ครู ร.ร. สายเพชรศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
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๑๕. สนามสอบโรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา
๑) นางอุษณีย เทศนอก
๒) นางสาวจรุณี หมานมิตร
๓) นางสาวโสภา เศียรแกว

จํานวน ๑ หองสอบ จํานวนนักเรียน ๒๗ คน
ผอ.ร.ร.อัลฟุรกอนวิทยา
ประธานสนามสอบ
ครู ร.ร. สายเพชรศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
ครู ร.ร. สายเพชรศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)

๑๖.สนามสอบโรงเรียนพรรษนันทศึกษา
๑) นางเตือนใจ เจะมะ
๒) นางสาวภัทรานิษ หยังสู
๓) นางสาวอรอุมา นวลศรี

จํานวน ๑ หองสอบ จํานวนนักเรียน ๒๑ คน
ผอ. ร.ร.พรรษนันทศึกษา
ประธานสนามสอบ
ครู ร.ร. สายเพชรศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)
ครู ร.ร. สายเพชรศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๓)

๗. คณะอนุกรรมการคุมสอบระดับประถมศึกษาปที่ ๖ มีหนาที่ คุมสอบประจําสนามสอบที่ไดรับ
มอบหมาย ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ และในวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ใหสอบภาคปฏิบัติการอานคลอง
ของนักเรียนในแตละหองเรียน โดยทั้งนี้ใหประธานสนามสอบแตงตั้งมอบหมายใหครู ๑ คนตอ ๑ หองเรียน
ทําหนาทีส่ ําหรับควบคุมและเรียกนักเรียนเขาสอบภาคปฏิบตั ิการอานของนักเรียนครั้งละคนเรียงตามบัญชี
เรียกชื่อนักเรียน ประกอบดวย
คณะอนุกรรมการคุมสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปฏิบัติหนาที่ ในวันที่ ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ สนามสอบ ดังนี้
๑. สนามสอบโรงเรียนปยนุสรณศึกษา จํานวน ๑ หองสอบ จํานวนนักเรียน ๑๐ คน
๑) นายปยพันธ ณ นคร
ผอ.ร.ร.ปยนุสรณศึกษา
ประธานสนามสอบ
๒) นายณรงค พรหมทอง
ครู ร.ร. จงหัว
หองสอบที่ ๑ (ป.๖)
๓) นายสุวัฒน ราชรักษ
ครู ร.ร. จงหัว
หองสอบที่ ๑ (ป.๖)
๒. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม จํานวน ๒ หองสอบ จํานวนนักเรียน ๕๘ คน
๑) นางยูวิตา มนูญดาหวี
ผอ. ร.ร.อนุบาลทักษิณสยาม
ประธานสนามสอบ
๒) นางสาวนิสรีน หมาดหวัง
ครู ร.ร. มุสลิมศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๖)
๓) นายอับดุลเลาะ แดสา
ครู ร.ร. มุสลิมศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๖)
๔) นายอาณัติ ทาหิรัญ
ครู ร.ร. มุสลิมศึกษา
หองสอบที่ ๒ (ป.๖)
๕) นางฮาดีหนาด สามัญ
ครู ร.ร. มุสลิมศึกษา
หองสอบที่ ๒ (ป.๖)
๓. สนามสอบโรงเรียนจงหัว จํานวน ๑ หองสอบ จํานวนนักเรียน ๓๘ คน
๑) นายพล โลหะจินดา
ผอ.ร.ร.จงหัว
ประธานสนามสอบ
๒) นางรัตนา ณ นคร
ครู ร.ร. ปยนุสรณศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๖)
๓) นางวนิดา แกวมณี
ครู ร.ร. ปยนุสรณศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๖)
๔. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลรุงทิพย จํานวน ๑ หองสอบ จํานวนนักเรียน ๔๐ คน
๑) นางอุนนิดา คะเนนัย
ผอ.ร.ร.อนุบาลรุง ทิพย
ประธานสนามสอบ
๒) นางสาวใจรัก แตงออน
ครู ร.ร.อนุบาลทักษิณสยาม
หองสอบที่ ๒ (ป.๖)
๓) นายอานัส หลงสมัน
ครู ร.ร.อนุบาลทักษิณสยาม
หองสอบที่ ๒ (ป.๖)
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๕. สนามสอบโรงเรียนภูริภรณชัยศึกษา
๑) นางณภัสวรรณ มวงปลอด
๒) นางสุวิด มันตุเตะ
๓) นางรอซีตา หมาดเตะ

จํานวน ๑ หองสอบ จํานวนนักเรียน ๓๗ คน
ผอ.ร.ร.ภูริภรณชัยศึกษา
ประธานสนามสอบ
ครู ร.ร. มุสลิมศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๖)
ครู ร.ร. มุสลิมศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๖)

๖. สนามสอบโรงเรียนมุสลิมศึกษา จํานวน ๔ หองสอบ จํานวนนักเรียน
๑) นายกอเดช หลงสมัน
ผอ.ร.ร.มุสลิมศึกษา
๒) นายณัฐวุฒิ บินตํามะหงง
ครู ร.ร.อนุบาลทักษิณสยาม
๓) นางสาวพิมพณดา ณ นคร
ครู ร.ร.อนุบาลทักษิณสยาม
๔) นางขนิษฐา ชูนินทร
ครู ร.ร.อนุบาลรุง ทิพย
๕) นางสาวปรียาวรรณ ยั่งยืน
ครู ร.ร.อนุบาลรุง ทิพย
๖) นายสมศักดิ์ เหร็บควนเคี่ยม
ครู ร.ร.ภูริภรณชัยศึกษา
๗) นายเอกพล หลงสามะ
ครู ร.ร.ภูริภรณชัยศึกษา
๘) นางสาวสุรีณา ฮะอุรา
ครู ร.ร.อิสลามศึกษาดารุล บิร
๙) นางนิภาวดี ทวีกุล
ครู ร.ร.อิสลามศึกษาดารุล บิร

๑๒๑ คน
ประธานสนามสอบ
หองสอบที่ ๑ (ป.๖)
หองสอบที่ ๑ (ป.๖)
หองสอบที่ ๑ (ป.๖)
หองสอบที่ ๑ (ป.๖)
หองสอบที่ ๓ (ป.๖)
หองสอบที่ ๓ (ป.๖)
หองสอบที่ ๔ (ป.๖)
หองสอบที่ ๔ (ป.๖)

๗. สนามสอบโรงเรียนอิสลามศึกษาดารุลบิร จํานวน ๑ หองสอบ จํานวนนักเรียน ๑๘ คน
๑) นายปริญญา ทวีกุล
ผอ.ร.ร. อิสลามศึกษาดารุล บิร ประธานสนามสอบ
๒) นางสาวมัสตูราห มาลียัน
ครู ร.ร. มุสลิมศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๖)
๓) นางสาวสุกัญญา ยาหลี
ครู ร.ร. มุสลิมศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๖)
๘. สนามสอบโรงเรียนเพชรชูศึกษา จํานวน ๑ หองสอบ จํานวนนักเรียน
๑) นางนงนุช นานานนท
ครู ร.ร. เพชรชูศึกษา
๒) นางสาวสรัลรัตน ขาวหิรัญ
ครู ร.ร. นิดาศึกษาศาสตร
๓) นางสาวอุไรเราะห มะสันติ
ครู ร.ร. นิดาศึกษาศาสตร

๑๗ คน
ประธานสนามสอบ
หองสอบที่ ๑ (ป.๖)
หองสอบที่ ๑ (ป.๖)

๙ .สนามสอบโรงเรียนอนุบาลทาแพพัฒนา จํานวน ๑ หองสอบ จํานวนนักเรียน ๗ คน
๑) นางสิทธินะ อุเซง
ผอ.ร.ร.อนุบาลทาแพพัฒนา
ประธานสนามสอบ
๒) นางสาวเปรมฤดี ใจสมุทร
ครู ร.ร. สตูลศานติศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๖)
๓) นางอะฉะ เกษา
ครู ร.ร. สตูลศานติศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๖)
๑๐. สนามสอบโรงเรียนสตูลศานติศึกษา
๑) นางรัชนี งะสมัน
๒) นางสาวเขมวันต หมาดสะ
๓) นางสาวอาซีซะ ยาหลี
๔) นางสาวฮาบีบะ รอเกต
๕) นางรําไพ สตันนอต

จํานวน ๒ หองสอบ จํานวนนักเรียน ๗๒ คน
ผอ.ร.ร. สตูลศานติศึกษา
ประธานสนามสอบ
ครู ร.ร. นิดาศึกษาศาสตร
หองสอบที่ ๑ (ป.๖)
ครู ร.ร. นิดาศึกษาศาสตร
หองสอบที่ ๑ (ป.๖)
ครู ร.ร. อนุบาลทาแพพัฒนา
หองสอบที่ ๒ (ป.๖)
ครู ร.ร. อนุบาลทาแพพัฒนา
หองสอบที่ ๒ (ป.๖)
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๑๑. สนามสอบโรงเรียนสายเพชรศึกษา
๑) นางผกาพันธุ สรรคสวาสดิ์
๒) นายฑีฆายุ ใจสมุทร
๓) นายอํานาจ ชายเกตุ
๔) นางสาววาสนา แกวนพรัตน
๕) นางสาวรสละห จิมาน

จํานวน ๒ หองสอบ จํานวนนักเรียน ๕๘ คน
ผอ.ร.ร. สายเพชรศึกษา
ประธานสนามสอบ
ครู ร.ร. เพชรชูศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๖)
ครู ร.ร. พรรษนันทศกึ ษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๖)
ครู ร.ร. เพชรชูศึกษา
หองสอบที่ ๒ (ป.๖)
ครู ร.ร. พรรษนันทศกึ ษา
หองสอบที่ ๒ (ป.๖)

๑๒.สนามสอบโรงเรียนพรรษนันทศึกษา
๑) นางเตือนใจ เจะมะ
๒) นางฮาสีซะ ลาลี
๓) นางกุสุมา ปุเตะ

จํานวน ๑ หองสอบ จํานวนนักเรียน ๑๘ คน
ผอ. ร.ร.พรรษนันทศึกษา
ประธานสนามสอบ
ครู ร.ร. สตูลศานติศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๖)
ครู ร.ร. สตูลสานติศึกษา
หองสอบที่ ๑ (ป.๖)

ให ผู ที่ ไ ด รั บ มอบหมายตามคํ า สั่ ง นี้ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายโดยเคร ง ครั ด และ
เต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และตรวจสอบได
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔

