ประกาศสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
เรื่อง รายชื่อผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
.........................................................
ตามที่ ประกาศคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเรื่ อ ง
กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลง วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอยางนอย
๓ คน ที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่หนวยงานตนสังกัดขึ้นทะเบียนไวอยางนอย ๑ คน เขามามีสวน
ร ว มในการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษาอย างน อ ยป ล ะ ๑ ครั้ ง นั้ น
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอประกาศรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อดําเนินการ
เปนคณะกรรมการประเมิ นคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตพื้นที่สํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดังตอไปนี้
โรงเรียน
๑. อนุบาลทักษิณสยาม
๒. อนุบาลรุงทิพย
๓. อนุบาลโอบออม
๔. มุสลิมศึกษา
๕. อนุบาลอรอนงค
๖. ภูริภรณชัยศึกษา
๗. ธรรมศาสนวิทยา
๘. พัฒนาการศึกษามูลนิธิ
๙. ทอฝนโรจนวิชญ
๑๐. สามัคคีอิสลามวิทยา
๑๑. จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
๑๒. มําบาอูลอูลูม
๑๓. ดารุลมุอมิน
๑๔. ปยนุสรณศึกษา
๑๕. อนุบาลมุสลิมสตูล
๑๖. ทุงหวาวิทยาคาร
๑๗. ศาสนธรรมวิทยา
๑๘. อันซอเรียะหอัดดีนียะห

ชื่อ - สกุล ผูทรงคุณวุฒิ
นางชอมาลี นาคบรรพต
นายณรงคชัย ศิริไพศาล
นายถาวร สุวรรณเรืองศรี
นายอุมัร อาเก็ม
นายหรรษา โชติไพรัตน
นายสุภาพ เจริญผล
นายกอเดช หลงสมัน
นายประสม วัชรจินดา
นายอดุลย ฝะสกุล
นางอรอุมา เศษแอ
นายหุดดีน อุสมา
นายรมยศรี กะดะ
นายสมมาตร ดาแลหมัน
นายเสรี ศรียาเทพ
นางสาวมาลิณี บินหมาหลี
นางนิภาพร ผิวดี
นางหัทยา ผิวดี
นางจุรีรัตน แคยิหวา

ตําแหนง
ขาราชการบํานาญ อดีตอาจารย ๓
ผูประเมินภายนอก
ขาราชการครูบํานาญ
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอิบนูเอาฟ
ครูชํานาญการ
รอง ผอ.ฝายวิชาการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค
ผอ.โรงเรียนมุสลิมศึกษา
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ
อาจารยพิเศษ
ผอ.โรงเรียนรุงอรุณวิทยานุสรณ
ขาราชการบํานาญ
ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนแสงธรรม
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ
ครู ค.ศ.๒
ผูประเมินภายนอก สมศ
ผอ.โรงเรียนศาสนธรรมวิทยา
ครู ค.ศ.๑
ผอ. โรงเรียนวัดหนาเมือง
/๑๙. นิดาศึกษาศาสตร...

โรงเรียน
๑๙. นิดาศึกษาศาสตร
๒๐. แสงธรรม

ชื่อ - สกุล ผูทรงคุณวุฒิ
นายหมูสา ผิดไรงาม
นายฮาเสด หนูวงศ

๒๑. อัลฟุรกอนวิทยา
๒๒. อนุบาลอมรรัตน
๒๓. แสงประทีบวิทยามูลนิธิ
๒๔. รุงอรุณวิทยานุสรณ
๒๕. ตัรกี้ยะตุลอุมมะห
๒๖. อิสลามดารุลบีร
๒๗. ดารุลอูลูม
๒๘. อรุณศาสนวิทยามูลนิธิ
๒๙. พรรษนันทศึกษา
๓๐. วิทยาพิพัฒน
๓๑. อนุบาลวังใหมศาสนศาสตร
๓๒. สายเพชรศึกษา
๓๓. อนุบาลเพชรกาญจน
๓๔. จงหัว
๓๕. สุไหงอุเปวิทยา
๓๖. อนุบาลทาแพพัฒนา
๓๗. สตูลศานติศึกษา
๓๘. สันติศาสตรศึกษา
๓๙. อิสลามวิทยามูลนิธิ
๔๐. ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ

นายสุนทร จิตรหลัง
นายสุทรรศน จุนณศักดศรี
นายสมมาตร มานะกลา
นางสาวมาลิณี บินหมาหลี
นางอรอุมา เศษแอ
นางวีณา สิทธิพรรณ
นายอนันต หวันอาหลี
นายสามาตร ดาแลหมัน
นายบุญชู กาญจาโน
นายระเริง รัตนเกสร
นางจิราภรณ ขาวเฉาะ
นายวิทยา มิ่งมาก
นายวิทยา มิ่งมาก
นายนิรันดร ทองสุวรรณ
นายลวน หีมปอง
นางมารียะ แดงตี
นายอดุลย มะมิง
นายอิบราเฮม อิสายะ
นางอรอุมา เศษแอ
นายฮาเสด หนูวงค

๔๑. เพชรชูศึกษา

นางลัลธิมา หมาดปูเตะ

ตําแหนง

ครูชํานาญการ คศ.๒
นักบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อดีตขาราชการครู
รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูประเมินภายนอก สมศ
ผอ.โรงเรียนรุงอรุณวิทยานุสรณ
ครูผูทรงคุณคาของแผนดิน
รอง ผอ. โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ขาราชการบํานาญ
ผอ. โรงเรียนอนุบาลรุงทิพย
ผอ. โรงเรียนบานวังปริง
ผอ. โรงเรียนวังตง
ผอ. โรงเรียนวังตง
ขาราชการครูบํานาญ
ครูผูสอน
ขาราชการครู ค.ศ. ๑
ขาราชการบํานาญ
เจาหนาที่พัฒนาระบบ
ผอ.โรงเรียนรุงอรุณวิทยานุสรณ
นักบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผูชวยผูครองนิคมพัฒนาตนเองภาคใต

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐

