
 เรียบเรียงโดย : งานศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศ 
 

 ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา   
วิทยาลัยประมงปัตตานี 

 
ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2555 

สถิติบุคลากรวิทยาลัยปีการศึกษา 2546 – 2555 จ าแนกตามประเภท 
 

ประเภท ปี พ.ศ. 
2546 

ปี พ.ศ. 
2547 

ปี พ.ศ. 
2548 

ปี พ.ศ. 
2549 

ปี พ.ศ. 
2550 

ปี พ.ศ. 
2551 

ปี พ.ศ. 
2552 

ปี พ.ศ. 
2553 

ปี พ.ศ. 
2554 

ปี พ.ศ. 
2555 

ผู้บริหาร 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
ข้าราชการคร ู 1 3 5 14 13 18 18 18 19 21 
พนักงานราชการ(คร)ู - - - 3 3 13 13 13 12 11 
พนักงานราชการ  
(สายสนับสนุน)  

- - - - - 19 19 19 18 18 

ลูกจ้างช่ัวคราว 1 4 11 21 25 19 10 9 13 18 
ครูพิเศษจ้างสอน - - - - - - - - 8 4 

รวม 3 8 18 40 43 72 63 61 72 74 
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จ านวนบุคลากรฯปีการศึกษา 2555 จ าแนกตามประเภท วุฒิการศึกษา และเพศ 
 
ประเภท จ านวนบุคลากร รวมทั้งสิ้น 

ปริญญาโท ปริญญาตร ี ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1.ผู้บริหาร 2      2  2 
2.ข้าราชการครู 6 2 7 6   13 8 21 
3.พนักงานราชการ  
ต าแหน่ง  ครู 

 1 1 9   1 10 11 

4.พนักงานราชการ  
ต าแหน่ง  สายสนับสนุน 

  2 4 10 2 12 6 18 

5.ครูพิเศษจ้างสอน 1  1 2   2 2 4 
6.ลูกจ้างช่ัวคราว   4 6 4 4 8 10 18 

รวมท้ังสิ้น 9 3 15 27 14 6 40 34 74 
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รายนามบุคลากรวิทยาลัยประมงปัตตานี ปีการศึกษา 2555 
 
ล าดับท่ี ชื่อ - สกูล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1 นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อ านวยการ ปริญญาโท  กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

2 นายวรยุทธ์   ชีวรัตน์ รองผู้อ านวยการ ปริญญาโท ศศ.ม. การจัดการพัฒนาสังคม  

3 นายประวิทย์ อ๋องสุวรรณ ครู คศ. 2 ปริญญาโท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

4 นายประพนธ์  สกูลหรัง ครู คศ. 1 ปริญญาโท  กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

5 นายเสถียร เพ็ชรรัตน์ ครู คศ. 1 ปริญญาโท  กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

6 นายประพัฒน์ กองแก้ว ครู คศ. 2 ปริญญาตรีเกษตรกลวิธาน  

7 นางกิตติวรรณ ชีวรัตน์ ครู คศ. 2 ปริญญาตรี  วท.บ. สัตวบาล 

8 นางนิตยา ด้วงโสน ครู คศ. 2 ปริญญาโท ศศ.ม. ภาษาอังกฤษนานาชาติ 

9 นายจรัญ ราชนุ้ย ครู คศ. 2 ปริญญาโท  วท.ม.  
เทคโนโลยีการบริหารสิง่แวดล้อม 

10 นางซูรียานี สาและ ครู คศ. 1 คอ.บ. สัตวศาสตร์ 

11 นายมุสตากีม มะแซ ครู คศ. 1 คอ.บ. สัตวศาสตร์ 

12 นายซาฮาบูดิน ยูโซะ ครู คศ. 1 คอ.บ. พืชศาสตร์ 

13 นายปักรูรอซี  บากา ครู คศ. 1 ปทส. เครื่องกล 

14 นายนิอับดุลเล๊าะ ปานาวา ครู คศ. 1 ปริญญาโทวิศวกรรม 

15 นายอดุลย์ เมาะอะ ครู คศ. 1 ปทส. ไฟฟ้าสื่อสาร 

16 นายนิกร จันทร์แนม ครู คศ. 1 ปริญญาโท  กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

17 นายไพโรจน์ โภคัย ครูผู้ช่วย ปริญญาตรีภาษาอังกฤษ 

18 นางสาวจริญญา หนูนุรักษ์ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรีคหกรรม 

19 นางสาวส าเนียง เทียมธรรม ครูผู้ช่วย ปริญญาตรีเกษตรศาสตร์ 

20 นายประเทือง โมคทิพย์ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรีพืชศาสตร์ 

21 นางสาวกะตีเยาะ ครู ครูผู้ช่วย ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 

22 นางสาวนุสราสินี ณ พัทลุง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี  วท.บ. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

23 นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยนุ้ย ครูผู้ช่วย ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร 

24 นายมะนาเซ ดอเป๊าะ พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี  วท.บ. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
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ล าดับท่ี ชื่อ - สกูล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

26 นางสาวฉันทนา มะแอ พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

27 นางสาวนิลาวัลย์ เจ๊ะเล๊าะ พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาโท วท.ม.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

28 นางสาวเปาอีสะห์ สุหลง พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี  บธ.บ. การตลาด 

29 นางสาวรูฮานี บาเฮง พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี  บธ.บ. บัญชี 

30 นางสาวคอมส๊ะ มามุ พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี  บธ.บ. บัญชี 

31 นางสาวนุรมาร์ เจะมะ พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี  บธ.บ. การตลาด 

32 นางสาววรรธนี อรุณรัตน์ พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี ศศ.บ. สื่อสารมวลชน 

33 นางสาวสุภัก อ่อนทอง พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี  บธ.บ. การตลาด 

34 นางสาวสุมาวดี พวงจันทร์ พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

35 นางสาวรอปีซะ ยูโซะ พนักงานราชการ ปริญญาตรี  บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

36 นายนิเลาะ หะยีสะแม พนักงานราชการ ปริญญาตรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป 

37 นางสาวสิริกาญจน์ บุญมาศ พนักงานราชการ ปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ 

38 นางสาวอาอีเสาะ ยูโซะ พนักงานราชการ ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

39 นางสาวศิรินภาภรณ์ โสสว่าง พนักงานราชการ อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

40 นายสุลาตานคาน แขกปาทาน พนักงานราชการ อนุปริญญา พาณิชย์ศิลป์ 

41 นางสาวรอบีย๊ะ ดีสะเอะ พนักงานราชการ มัธยมศึกษาปีที่ 6 

42 นางสาวเจะมาลิณี เจะมะ พนักงานราชการ มัธยมศึกษาปีที่ 3 

43 นายหาหมะ เจะมะ พนักงานราชการ ประถมศึกษาปีที่ 6 

44 นายรุสลัน เจะมะ พนักงานราชการ ประถมศึกษาปีที่ 6 

45 นายเกียรติศักดิ์ เบ็ญหะยีสะมาแอ พนักงานราชการ ปวส. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

46 นายอับดุลรอปา มะรอเซ๊ะ พนักงานราชการ ปริญญาตรีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

47 นายนิมุ สือรี พนักงานราชการ ประถมศึกษาปีที่ 6 

48 นายยะยา ยะโกะ พนักงานราชการ ประถมศึกษาปีที่ 6 

49 นายมะดาโอะ ลาเตะ พนักงานราชการ มัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ล าดับท่ี ชื่อ - สกูล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

50 นายมะยีเด็ง มามะ พนักงานราชการ ประถมศึกษาปีที่ 4 

51 นายหามะ ยูโซะ พนักงานราชการ อนุปริญญาพัฒนาชุมชน  

52 นายมะรูดิน บือราเฮง พนักงานราชการ ประถมศึกษาปีที่ 4 

53 นายผจญ สิงห์จินดา ครูพิเศษจ้างสอน ปริญญาโทวิศวกรรม 

54 นายอานัซ ดอเล๊าะ ครูพิเศษจ้างสอน ปริญญาตรีอิเล็กทรอนิกส์ 

55 นางสาวศศิมา ตรีพลอักษร ครูพิเศษจ้างสอน ปริญญาตรีวาริชศาสตร์ 

56 นางอาซียะห์ อับดุลเลาะ ครูพิเศษจ้างสอน ปริญญาตรีอุตสาหกรรม 

57 นางสาววันดี หะยีมะสาและ ครูพิเศษจ้างสอน ปริญญาตรีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

58 นายทีระยุทธ์ กองแก้ว ครูพิเศษจ้างสอน ปริญญาตรีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

59 นางสาวแวนูรินดา แวยุนุ ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี บธ.บ การบัญชี 

60 นางสาวซีตีหาหวอ ดอเลาะ ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป 

61 นางสาวพิรญา สิทธิโชค ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. การตลาด 

62 นายมูฮ าหมัด  หะแย ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

63 นางสาวรอหานี ดอเล๊าะ ลูกจ้างชั่วคราว ประถมศึกษาปีที่ 6 

64 นายอับดุลกอเดร์ ลาเตะ ลูกจ้างชั่วคราว ประถมศึกษาปีที่ 6 

65 นางสาวสากีนะห์ ดอเล๊าะ ลูกจ้างชั่วคราว ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

66 นายเอกลักษณ์ อับดุลเลาะ ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี วท.บ. สัตวศาสตร์ 

67 นายอารอฟัต   ดอเลาะ ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการทั่วไป 

68 นายสาวภูธดา งามศรีผ่องใส ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการทั่วไป 

69 นางสาวชาลิสา มณีรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี วท.บ. ประมง 

70 นายอนันต์ ชลเขตต์ ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. ประมง 

71 นางสาวฟาริน   ดามิ ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

72 นายดานิยาน ลาเตะ ลูกจ้างชั่วคราว ประถมศึกษาปีที่ 6 

73 นายอับดุลเลาะ แวจิ ลูกจ้างชั่วคราว ปวส.  

74 นางสาวชฎาพัศธ เอ่ียมศรี ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรีการจัดการ 

 
 


