ประกาศสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง ผลการคัดเลือก ครู ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) โต๊ะครู/ผู้ช่วยโต๊ะ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
............................................................................................
ตามที่ สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รับสมัครคัดเลือกครู ผู้สอนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) โต๊ะครู/ผู้ช่วยโต๊ะครู ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และผู้บริหารการศึกษาดีเด่น
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกําลังใจ แก่ผู้มีผลงานดีเด่น
บัดนี้ ได้คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ๘ ประเภท จํานวน ๘๘ รางวัล
เป็นที่เรียบร้อยแล้วผลการคัดเลือก ดังนี้
๑. ครูดีศรีตานี จํานวน ๑ รางวัล
นายฮัสสัน ฮาแว
ครูโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
๒. ประเภทครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน ๓๙ รางวัล
๑) ครูปฐมวัย
ระดับดีเด่น
นางสาวอับเซาะ จะปะกิยา ครูโรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน
ระดับดีมาก
นางสาวนุรฮายาตี โย๊ะ
ครูโรงเรียนอามานะศักดิ์
ระดับดี
นางสาวปาอีซะห์ สะเหาะ ครูโรงเรียนซอลีฮียะห์
๒) ครูคณิตศาสตร์
ระดับดีเด่น
นางสาวยาวารี แซมา
ครูโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
ระดับดีมาก
นางสาวอิบฏีซาม หะยีเจ๊ะนะ
ครูโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
ระดับดี
นางสาวรอฮานา นิสะนิ
ครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ
๓) ครูวิทยาศาสตร์
ระดับดีเด่น
นางสาวซาบานะ สือรี
ครูโรงเรียนบํารุงมุสลีมีน
ระดับดีมาก
ระดับดี

นางรอมล๊ะ แมฮะ
นางสาวซากียะห์ สามอ

ครูโรงเรียนอามานะศักดิ์
ครูโรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา

๔) ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับดีเด่น

นางสาวอามีนา มะแซ

ครูโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

ระดับดีมาก

นายอับดุลเลาะ สาหลํา

ครูโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

ระดับดี

นายอับดุลมานะห์ หามะ

ครูโรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา
/๕) ครูสุขศึกษา...

-

๒

-

๕) ครูสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับดีเด่น
นายอาลียะห์ สาเหาะ
ระดับดีมาก
นายอารีย์เพ็น ดาราแมง
๖) ครูศิลปะ
ระดับดีเด่น
นายอับดุลรอมัน ลาเตะ
ระดับดีมาก

นายอาซูวารี กือนิ

ระดับดี
นางสาวสีตีมาเรียม บือราเฮง
๗) ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับดีเด่น
นายฮาซัน กาโฮง
ระดับดีมาก
นางสาวอัลวานีย์ อาแวมะแด
ระดับดี
นางสาวซะรีปะห์ เปาะเตะ
๘) ครูภาษาอังกฤษ
ระดับดีเด่น
นางสาวรัชนี เต๋เอียดหยอ

ครูโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
ครูโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม
ครูโรงเรียนซอลีฮียะห์
ครูสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
ครูโรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา
ครูโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา
ครูโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม
ครูโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
ครูโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

ระดับดีมาก

นายอับดุลการีม มะแซ

ครูโรงเรียนซอลีฮียะห์

ระดับดี
๙) ครูภาษาไทย
ระดับดีเด่น
ระดับดีมาก

นางสาวนาเดีย เฮ็งปียา

ครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

นางสาวสุรัยดา แซแมง
นางสาวมัซรี วันสุไลมาน

ครูโรงเรียนมุสลิมสันติชน
ครูโรงเรียนอัล-กุรอานและ
ภาษากาลามุลลอฮ
ครูโรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ

ระดับดี
นางสีตีรัสน๊ะ แวดือเระ
๑๐) ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับดีเด่น
นายฮัสสัน ฮาแว
ระดับดีมาก
นายมูฟิด วาโซะ
ระดับดี
นายหาซัน บาเหะ
๑๑) ครูอิสลามศึกษา
๑๑.๑) กลุ่มศาสนา
ระดับดีเด่น
นายมาหะมะอาสูแห เจะแม
ระดับดีมาก
นางสาววัรดะห์ เจะหะ
ระดับดี
นายอับดุลเลาะ แวดราแม

ครูโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
ครูโรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ
ครูโรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน

ครูโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
ครูโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
ครูโรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน
๑๑.๒) กลุ่มสังคม...

-

๓ -

๑๑.๒) กลุ่มสังคม
ระดับดีเด่น
นายซัมรี เจ๊ะปอ
ครูโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
ระดับดีมาก
นายอับดุลเลาะ อาแว
ครูโรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา
๑๑.๓) กลุ่มภาษา
ระดับดีเด่น
นางรุซนีย์ โตะหะมะ
ครูโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
ระดับดีมาก
นายสะอารี เปาะเฮง
ครูโรงเรียนเตรียมศึกษา
๓. ครูดีศรี สช. จํานวน ๑๒ รางวัล
๑) ครูดีศรี สช.อําเภอมายอ
นางสาวฮายาตี ตูหยง
ครูโรงเรียนรัศมีสถาปนา
๒) ครูดีศรี สช.อําเภอสายบุรี
นายฮัสสัน ฮาแว
ครูโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
๓) ครูดีศรี สช.อําเภอยะหริ่ง
นายซัมซูดิง เบ็ญสุหลง
ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
นูรลู อิสลามอัลบัรมินียะห์
๔) ครูดีศรี สช.อําเภอไม้แก่น
นายดอเลาะ เจะซือนิ
ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
ดารุสสาลาม
๕) ครูดีศรี สช.อําเภอยะรัง
นางสาวสุไฮนี เจะซามะ
ครูโรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน
๖) ครูดีศรี สช.อําเภอเมืองปัตตานี
นายฮาซัน กาโฮง

ครูโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

๗) ครูดีศรี สช.อําเภอปะนาเระ
นางสาววัรดะห์ เจะหะ

ครูโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม

๘) ครูดีศรี สช.อําเภอกะพ้อ
นางสาวมารีนา สาแมง

ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) มิสบาฮุลมูนี

๙) ครูดีศรี สช.อําเภอทุ่งยางแดง
นางสาวสุมัยยะห์ ลือโมะ

ครูโรงเรียนพัฒนศาสตร์

๑๐) ครูดีศรี สช.อําเภอโคกโพธิ์
นายอับดุลการีม มะแซ

ครูโรงเรียนซอลีฮียะห์
/๑๑) ครูดีศรี สช....

- ๔ ๑๑) ครูดีศรี สช.อําเภอแม่ลาน
นายมูฟีด วาโซะ

ครูโรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ

๑๒) ครูดีศรี สช.อําเภอหนองจิก
นางสาวรอกีเย๊าะ ลามอ

ครูโรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา

๔. ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จํานวน ๔ รางวัล
๑) ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ขนาดเล็กดีเด่น
นายอับดุลเลาะ ลาเตะ
ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
นูรดีนอัลอีลาฮี
๒) ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ขนาดใหญ่
ระดับดีเด่น
นางสาวมารีนา สาแมง ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) มิสบาฮุลมูนีร
ระดับดีมาก
นายซูไฮมี สุบาระ
ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) คูลาฟาอุรรอซีดีนมาโง๊ะ
ระดับดี
นายอิบรอเฮง ยีเงาะ ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) นะห์ฎอตุลอูลูม ปาโต๊ะ
๕. โต๊ะครูหรือผู้ช่วยโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ จํานวน ๒ รางวัล
ระดับดีเด่น
นายมูฮํามัดซูวรี สาแล สถาบันศึกษาปอเนาะอัลฮาซานีวิทยา
ระดับดีมาก

นายนาซอรี ตาเหร์

สถาบันศึกษาปอเนาะลีตัสกีรอติลอูลูม
มีอัซซารีอะห์อิสลามียะห์

๖. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบดีเด่น จํานวน ๘ รางวัล
๖.๑ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบขนาดเล็ก
ระดับดีเด่น
นายฮิลมี มะโซ๊ะ
ผู้อํานวยการโรงเรียนศาสน์อิสลาม
ระดับดีมาก
นายอัสมี เจ๊ะมูเก็ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนแสงธรรมศึกษาปัตตานี
ระดับดี
นายมุฮัมมัดซัลมาน อาจอ่อน ผู้อํานวยการโรงเรียนสรรเสริญ
วิทยาคาร
๖.๒ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบขนาดกลาง
ระดับดีเด่น
นายเพาวัช เล็งสือนิ ผู้อํานวยการโรงเรียนบํารุงมุสลีมีน
ระดับดีมาก

นางฮัซนะห์ ปัตนกุล

ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

ระดับดี

นายนิเลาะ นิเฮง

ผู้อํานวยการโรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา
/๖.๓ ผู้บริหาร…

- ๕

-

๖.๓ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่
ระดับดีเด่น
นายมะซาเหะ เจะแว
ระดับดีมาก
นางสาวสาลีฮา เจะเล๊ะ

ผู้อํานวยการโรงเรียนมัสญิดตะลุบัน
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาล
แสงสันติปอซัน

๗. ผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบดีเด่น จํานวน ๑ รางวัล
นายฮามะ เปาะกือนิ ประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
ตายุลอิสลาม
๘. ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น จํานวน ๑๕ รางวัล
๑) ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ด้านการบริหารการจัดการศึกษา
นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
ชื่อผลงาน การพัฒนาผู้บริหารและผู้สอนสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๒) ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ด้านบริหารการจัดการศึกษา
นายสุกรี แวมูซอ รองผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
ชื่อผลงาน พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดปัตตานี
๓) ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ด้านการส่งเสริมการศึกษา
นางมัสนะห์ สารี รองผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
ชื่อผลงาน การพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๔) ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดศึกษา
นางแวเสาะ แตมามุ ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอเมือง
ชื่อผลงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
เอกชนในระบบอําเภอเมืองปัตตานี ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๖) ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ด้านการบริหารงานวิชาการ
นางวิจิตรา โต๊ะมีนา ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอปะนาเระ
ชื่อผลงาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๗) ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ด้านการบริหารงานวิชาการ
นางกฤติยา จุลยานนท์ ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอยะหริ่ง
ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอยะหริ่ง
๘) ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายสุรเดช หมู่เก็ม ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอยะรัง
ชื่อผลงาน พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนเอกชน
จังหวัดปัตตานี
/๙) ผู้บริหารการ…

- ๖ ๙) ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ด้านการบริหารงานวิชาการ
นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอทุ่งยางแดง
ชื่อผลงาน การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
๑๐) ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ด้านการบริหารงานวิชาการ
นางซากีเราะ เร่งหวัง ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอไม้แก่น
ชื่อผลงาน พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอิสลามศึกษาตามวิถีชีวิตชุมชนไม้แก่น
๑๑) ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ด้านการบริหารงานวิชาการ
นายสุฟยาน แวบือซา ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอกะพ้อ
ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการอ่านภาษามลายู RUMI ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอกะพ้อ
๑๒) ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ด้านการบริหารงานวิชาการ
นายนิเซ็ง แวดาโอะ ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอโคกโพธิ์
ชื่อผลงาน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน
อําเภอโคกโพธิ์
๑๓) ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ด้านการบริหารการศึกษา
นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลาวัติ ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอแม่ลาน
ชื่อผลงาน การจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน
ในระบบ
๑๔) ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ด้านการบริหารงานวิชาการ
นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอหนองจิก
ชื่อผลงาน การพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
๑๕) ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ด้านการบริหาร
นายนิรัน ดะแซ ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอมายอ
ชื่อผลงาน ส่งเสริมการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนเอกชน
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศรับเกียรติบัตรในงานวันครูประจําปี พุทธศักราช ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

