
 
 
 

ข้อมูลบุคลากร 

 

  ผูบ้ริหาร     จาํนวน   2   คน 
  ขา้ราชการครู     จาํนวน  19 คน 
  พนกังานราชการ  ตาํแหน่ง  ครู   จาํนวน  13 คน 
  พนกังานราชการ  ตาํแหน่ง  สายสนบัสนุน จาํนวน  19 คน 
  ครูพิเศษจา้งสอน    จาํนวน    7 คน 
  ลูกจา้งชั%วคราว     จาํนวน   16 คน 
       รวม         76 คน 

 

 

 

ข้อมูลบุคลากร 



 
 
 
 
 

ประเภท จาํนวนบุคลากร รวม
ทั)งสิ)น ปริญญาโท ปริญญาตรี ตํ�ากว่า 

ปริญญาตรี 

รวม 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

1.ผู้บริหาร 2 - - - - - 2 - 2 

2.ข้าราชการครู 4 - 9 6 - - 13 6 19 

3.พนักงานราชการ  

ตําแหน่ง  ครู 

- 1 2 10 - - 3 10 13 

4.พนักงานราชการ  

ตําแหน่ง  สายสนับสนุน 

- - 1 3 12 3 13 6 19 

5.ครูพเิศษจ้างสอน 1 1 3 2 - - 4 3 7 

6.ลูกจ้างชั�วคราว - - 2 4 6 4 8 8 16 

รวมทั)งสิ)น 7 2 17 25 18 7 43 33 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางบุคลากรของสถานศึกษาจําแนกตามประเภท วุฒิทางการศึกษา และเพศ 



ตาราง รายชื�อบุคลากรสถานศึกษา 

ลาํดับที� ชื�อ - สกูล ตําแหน่ง  

1 นายปรีชา เวชศาสตร์ ผูอ้าํนวยการ  
2 นายวรยทุธ์   ชีวรัตน์ รองผูอ้าํนวยการ 

3 นายประวทิย ์ อ๋องสุวรรณ ครู คศ. 2  

4 นายประพนธ์  สกลูหรัง ครู คศ. 1  
5 นายเสถียร เพช็รรัตน์ ครู คศ. 1  

6 นายประพฒัน์ กองแกว้ ครู คศ. 2  

7 นางกิตติวรรณ ชีวรัตน์ ครู คศ. 2  
8 นางนิตยา ดว้งโสน ครู คศ. 2  

9 นายจรัญ ราชนุย้ ครู คศ. 2  

10 นางสาวซูรียานี มะแอ ครู คศ. 1  
11 นายมุสตากีม มะแซ ครู คศ. 1  

12 นายซาฮาบูดิน ยโูซะ ครู คศ. 1  

13 นายปักรูรอซี  บากา ครู คศ. 1  
14 นายนิอบัดุลเล๊าะ ปานาวา ครู คศ. 1  

15 นายอดุลย ์ เมาะอะ ครู คศ. 1  

16 นายนิกร จนัทร์แนม ครู คศ. 1  
17 นายไพโรจน์ โภคยั ครูผูช่้วย  

18 นางสาวจริญญา หนูนุรักษ ์ ครูผูช่้วย  

19 นางสาวสาํเนียง เทียมธรรม ครูผูช่้วย  
20 นายประเทือง โมคทิพย ์ ครูผูช่้วย  

21 นางสาวกะตีเยาะ ครู ครูผูช่้วย  

22 นายกฤตพล ณ พทัลุง พนกังานราชการ (ครู) 
23 นายมะนาเซ ดอเป๊าะ พนกังานราชการ (ครู) 

24 นางสาวธีริศรา คงคาลิมีน พนกังานราชการ (ครู) 

25 นางสาวนุสราสินี ณ พทัลุง พนกังานราชการ (ครู) 
26 นางสาวฉนัทนา มะแอ พนกังานราชการ (ครู) 

27 นางสาวนิลาวลัย ์ เจะ๊เล๊าะ พนกังานราชการ (ครู) 

28 นางสาวเปาอีสะห์ สุหลง พนกังานราชการ (ครู) 



29 นางสาวรูฮานี บาเฮง พนกังานราชการ (ครู) 

30 นางสาวคอมส๊ะ มามุ พนกังานราชการ (ครู) 

31 นางสาวนุรมาร์ เจะมะ พนกังานราชการ (ครู) 
32 นางสาววรรธนี อรุณรัตน์ พนกังานราชการ (ครู) 

33 นางสาวสุภกั อ่อนทอง พนกังานราชการ (ครู) 

34 นางสาวสุมาวดี พวงจนัทร์ พนกังานราชการ (ครู) 
35 นางสาวรอปีซะ ยโูซะ พนกังานราชการ 

36 นายนิเลาะ หะยสีะแม พนกังานราชการ 

37 นางสาวสิริกาญจน์ บุญมาศ พนกังานราชการ 
38 นางสาวอาอีเสาะ ยโูซะ พนกังานราชการ 

39 นางสาวศิรินภาภรณ์ โสสวา่ง พนกังานราชการ 

40 นายสุลาตานคาน แขกปาทาน พนกังานราชการ 
41 นางสาวรอบียะ๊ ดีสะเอะ พนกังานราชการ 

42 นางสาวเจะมาลิณี เจะมะ พนกังานราชการ 

43 นายหาหมะ เจะมะ พนกังานราชการ 
44 นายรุสลนั เจะมะ พนกังานราชการ 

45 นายเกียรติศกัดิG  เบญ็หะยสีะมาแอ พนกังานราชการ 

46 นายอบัดุลรอปา มะรอเซ๊ะ พนกังานราชการ 
47 นายนิมุ สือรี พนกังานราชการ 

48 นายยะยา ยะโกะ พนกังานราชการ 

49 นายมะดาโอะ ลาเตะ พนกังานราชการ 
50 นายมะยเีด็ง มามะ พนกังานราชการ 

51 นายหามะ ยโูซะ พนกังานราชการ 

52 นายมะรูดิน บือราเฮง พนกังานราชการ 
53 นายมูฮาํหมดัไซดี เจะมะ ครูพิเศษจา้งสอน 

54 นางสาวจนัทร์เพญ็ ไชยนุย้ ครูพิเศษจา้งสอน 

55 นายผจญ สิงห์จินดา ครูพิเศษจา้งสอน 
56 นายอานซั ดอเล๊าะ ครูพิเศษจา้งสอน 

57 นายธวฒิุ ทองมิน ครูพิเศษจา้งสอน 

58 นายอาสน สาริเสะ ครูพิเศษจา้งสอน 
59 นางสาวศศิมา ตรีพลอกัษร ครูพิเศษจา้งสอน 



60 นางสาวอาซียะห์ ลือโมะ ครูพิเศษจา้งสอน 

61 นางสาวแวนูรินดา แวยนุุ ลูกจา้งชั%วคราว  

62 นางสาวซีตีหาหวอ ดอเลาะ ลูกจา้งชั%วคราว  
63 นางสาวพิรญา สิทธิโชค ลูกจา้งชั%วคราว  

64 นายสกรรจ ์ ขนุแกว้ ลูกจา้งชั%วคราว  

65 นายมูฮาํหมดั  หะแย ลูกจา้งชั%วคราว  
66 นางสาวรอหานี ดอเล๊าะ ลูกจา้งชั%วคราว  

67 นางสาวตูแวสนะห์ ตูแวกะลิเปาะ ลูกจา้งชั%วคราว  

68 นายภานุชิต นิลตีบ ลูกจา้งชั%วคราว  
69 นายอบัดุลกอเดร์ ลาเตะ ลูกจา้งชั%วคราว  

70 นายรอนิง คาเดร์ ลูกจา้งชั%วคราว  

71 นายสมคิด เส้งสุวรรณ ลูกจา้งชั%วคราว  
72 นางสาวสากีนะห์ ดอเล๊าะ ลูกจา้งชั%วคราว  

73 นายเอกลกัษณ์ อบัดุลเลาะ ลูกจา้งชั%วคราว  

74 นายอารอฟัต   ดอเลาะ ลูกจา้งชั%วคราว  
75 นายสาวภูธดา งามศรีผอ่งใส ลูกจา้งชั%วคราว  

76 นางสาวชาลิสา มณีรัตน์ ลูกจา้งชั%วคราว  

 

 Production: Data and Information Center  

Tel: 0-7333-5364-5 


