
 
ประกาศศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาต าบลจะแนะ-ช้างเผือก 

เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการและฝ่ายงานด าเนินการแข่งขันคัดเลือก 
กิจกรรมมหกรรมวิชาการและวิชาชีพชายแดนใต้ ระดับศูนย์เครือข่ายต าบลจะแนะ – ช้างเผือก   

ประจ าปี  256๓ 
............................................................... 

 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3  จะด าเนินการจัดงานมหกรรมวิชาการ
และวิชาชีพรวิชาชีพชายแดนใต้ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ า  256๓  ในวันที่  ๑๙ – ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. 256๓
และวันที่ ๒๖ – ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. 256๓  เพ่ือด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะวิชาการ และความสามารถของ
นักเรียน  พร้อมทั้งคัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3    
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ และให้การด าเนินการแข่งขันกิจกรรม
มหกรรมวิชาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ า  256๓  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาต าบล 
จะแนะ-ช้างเผือก จะด าเนินการแข่งขันคัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯ ในวันที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  256๓ 
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านจะแนะ  จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการด าเนินการฝ่ายต่างๆ  ดังนี้ 
     

1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และควบคุมการ 
แข่งขันประกวดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

1.1   นายอับดุลรอเปอ สะอุดี  ผอ.รร.บ้านจะแนะ ประธานกรรมการ 
              1.2   นายศักดิ์ชัย เพชรคงทอง ผอ.รร.บ้านละหาร รองประธานกรรมการ 
        1.3   นางยามีละ สาและ  ผอ.รร.บ้านตือกอ  กรรมการ 
        1.4   นายมูฮ ามัด มอลอ  ผอ.รร.บ้านไอร์โซ  กรรมการ 
        1.5   นางนิหัสน๊ะ นุกูล  ผอ.รร.พิทักษว์ิทยากุมุง กรรมการ 

      1.6   นางนาซีลา สาเหาะ    ผอ.รร.ร่วมจิตต์ประชา กรรมการ  
      1.7   นายซายูตี  ดาราโอ๊ะ ผอ.รร.บ้านไอกรอส กรรมการ 
      1.8   นายมะนาซาฮา หะยีหะมะ ผอ.รร.บ้านน้ าวน  กรรมการ  

        1.9   นายมุสตอฟา มะอูเซ็ง  ผอ.รร.บ้านยะออ  กรรมการ 
        1.10 นายมหามะสักรี ยูนัน  ผอ.รร.บ้านปารี กรรมการ/เลขานุการ 
        1.11 นางคอยรียะห์    จันทร์สนิท   ครู รร.บ้านไอร์โซ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

2.  ฝ่ายจัดสถานที่  (สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านจะแนะ)  มีหน้าที่ จัดสถานที่ เพ่ือเตรียมการ 
ให้นักเรียนที่จะเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ให้มีความพร้อม ความสะดวก และเกิดความเรียบร้อย จนกว่าการแข่งขัน 
จะแล้วเสร็จ   ประกอบด้วย 
                     2.1   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจะแนะ     หัวหน้า 
       2.2   คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านจะแนะ    ผู้ช่วย 
  
 
 
 



  3.  ฝ่ายลงทะเบียน  มีหน้าที่  ดูแลการลงทะเบียนของคณะกรรมการและนักเรียนผู้เข้าแข่งขันให้
เรียบร้อย 
       3.1 นางสาวรอซาดา แวมายิ  ครูโรงเรียนร่วมจิตต์ประชา หัวหน้า 

3.2  นางสาวรอฮานี     ฮายีแวจิ ครูโรงเรียนบ้านตือกอ  ผู้ช่วย  
๓.๓ นางนุรยีฮัน         ปิยาตู  ครูโรงเรียนบ้านปารี  ผู้ช่วย   
3.3  นางสาวฮาวารี  ปาเนาะ ครโูรงเรียนบ้านไอกรอส  ผู้ช่วย 
3.4  นางสาวสากีน๊ะ ซุหะแล  ครูโรงเรียนบ้านยะออ  ผู้ช่วย 
3.5 นางดุจดาว หลักทอง ครูโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ผู้ช่วย 

3.6 นางรอฮานิง ยูโซ๊ะ  ครูโรงเรียนบ้านละหาร  ผู้ช่วย    
 

4.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่  ประชาสัมพันธ์งานเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในงาน 
ตามก าหนดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
       4.1 นางสาวมาซีลา บินหะยีสะมะแอ ครูโรงเรียนบ้านจะแนะ  หัวหน้า        

 4.2 นางคอยรียะห์  จันทร์สนิท ครูโรงเรียนบ้านไอร์โซ  ผู้ช่วย     
 

5.  ฝ่ายรับผลคะแนนการคัดเลือกนักเรียน  มีหน้าที่รับผลการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนที่เข้า 
ร่วมการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียน เพื่อส่งผลนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายไปยังเขต
พ้ืนที่การศึกษา ให้เกิดความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

5.1 นางคอยรียะห์ จันทร์สนิท ครูโรงเรียนบ้านไอร์โซ  หัวหน้า        
๕.๒ นางนุรยีฮัน     ปิยาตู  ครูโรงเรียนบ้านปารี  ผู้ช่วย 
๕.๓ นางสาวมาซีลา บินหะยีสะมะแอ ครูโรงเรียนบ้านจะแนะ  ผู้ช่วย 
๕.๔ นางสาวรอฮานี ฮายีแวจิ  ครูโรงเรียนบ้านตือกอ  ผู้ช่วย 
๕.๕ นางสาวฮาวารี  ปาเนาะ ครูโรงเรียนบ้านไอกรอส  ผู้ช่วย 
๕.๖ นางซูไฮลา    ดือรามะ  ครูโรงเรียนบ้านน้ าวน  ผู้ช่วย 
๕.๗ นางสาวสากีน๊ะ ซุหะแล  ครูโรงเรียนบ้านยะออ  ผู้ช่วย   
๕.๘ นางดุจดาว หลักทอง ครูโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ผู้ช่วย 
๕.๙ นางสาวนูดฮูดา   วอลี  ครูโรงเรียนร่วมจิตต์ประชา ผู้ช่วย 
๕.๑๐ นางรอฮานิง ยูโซ๊ะ  ครูโรงเรียนบ้านละหาร  ผู้ช่วย 

 5.11 นายอิสมาแอล   มะแซ  ครูโรงเรียนบ้านไอร์โซ  ผู้ช่วย    
    

6. ฝ่ายจัดท าเกียรติบัตร  มีหน้าที่ จัดท าเกียรติของคณะกรรมการและนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่าย 
จะแนะ – ช้างเผือก 
     ๖.๑ นายซาวาว ี  มามะ  ครูโรงเรียนบ้านจะแนะ  หัวหน้า 

๖.๒ นางสาวฟาตีมะห์  และราซอ  ธุรการโรงเรียนบ้านไอกรอส หัวหน้า 
๖.๓ ว่าที่ ร.ต.แวรอยาลี   หามะ  ธุรการโรงเรียนบ้านยะออ  ผู้ช่วย 
๖.๔ นางสาวแวนาตือเราะ ตาเล๊ะ  ธุรการโรงเรียนบ้านละหาร ผู้ช่วย 
๖.๕ นางสาวนูรไลลา  วาจิ  ธุรการโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ผู้ช่วย 
๖.๖ นางสาวฟาตีมะห์  และราซอ ธุรการโรงเรียนบ้านไอกรอส ผู้ช่วย 
๖.๗ นางสาวนูรีดา  ยาลาแว  ธุรการโรงเรียนร่วมจิตต์ประชา ผู้ช่วย 
๖.๘ นางสาวนูซีรา  ยูโซ๊ะ  ธุรการโรงเรียนบ้านจะแนะ ผู้ช่วย 
๖.๙ นางสาวสารีนา  ศรีวิชัย  ธุรการโรงเรียนบ้านไอร์โซ  ผู้ช่วย 
๖.๑๐นางสาอีด๊ะ  ยือแร  ธุรการโรงเรียนบ้านน้ าวน  ผู้ช่วย 
๖.๑๑นางสาวนูไอนี  หามะ  ธุรการโรงเรียนบ้านตือกอ  ผู้ช่วย 
๖.๑๒นางสาวนาน ี  ซูซามา  ธุรการโรงเรียนบ้านปารี  ผู้ช่วย 



 

 7.  ฝ่ายรับ-ส่งนักเรียน  มีหน้าที่ ควบคุม รับ-ส่ง และพานักเรียนไปแข่งขัน ณ สนาม 
แข่งขันและด าเนินงานตามที่คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการมอบหมาย 
      7.1 นายยาฮารี  ยือแร  ครูโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 
      7.2 นายอาหามะ  สามะ  พนักงานราชการโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 
      7.3 นายมารุต  มะอูเซ็ง  ครโูรงเรียนบ้านตือกอ 
      7.4 นายฮัมซี   มะเซ็ง  ครูโรงเรียนบ้านน้ าวน 
      7.5 นายรุสลาม  บาโด  พนักงานราชการโรงเรียนบ้านละหาร 
      7.6 นายไซปูอัสลี  สัมสูดิง  ครูโรงเรียนบ้านไอกรอส 
            7.7 นายอัดุลเลาะห์  มาแฮ  รปภ.ครูโรงเรียนบ้านไอร์โซ    
      7.7 นายซอบรี  สาเหาะ  ครูโรงเรียนบ้านไอร์โซ 
      7.8 นายฮาเล็ม    หะล๊ะ  พนักงานราชการโรงเรียนบ้านยะออ 
      7.9 นายอาซูวี  เจ๊ะโด  นักการภารโรงโรงเรียนบ้านปารี 
      7.10 นายมูฮัมหมัดอาบีดี เซ็ง  นักการภารโรงโรงเรียนบ้านปารี 
      7.11 นายต่วนอามิง    ต่วนปูเตะ ครูผู้สอนศาสนาโรงเรียนร่วมจิตต์ประชา  
  

  8.  ฝ่ายด าเนินการการแข่งขัน และคัดเลือก  มีหน้าที่ ด าเนินการแข่งขันเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็น
ตัวแทนของศูนย์เครือข่าย ตลอดจนให้ค าปรึกษาตัดสินชี้ขาด และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนเพ่ือให้กิจกรรมการคัดเลือก
นักเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

8.1 นางคอยรียะห์    จันทร์สนิท ครูโรงเรียนบ้านไอร์โซ  หัวหน้า 
8.2 นางนุรยีฮัน     ปิยาตู  ครูโรงเรียนบ้านปารี  ผู้ช่วย 
8.3 นางสาวมาซีลา บินหะยีสะมะแอ ครูโรงเรียนบ้านจะแนะ  ผู้ช่วย 
8.4 นางสาวรอฮานี ฮายีแวจิ  ครูโรงเรียนบ้านตือกอ  ผู้ช่วย 
8.5 นางสาวฮาวารี  ปาเนาะ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านไอกรอส ผู้ช่วย 
8.6 นางซูไฮลา    ดือรามะ  ครูโรงเรียนบ้านน้ าวน  ผู้ช่วย 
8.7 นางสาวสากีน๊ะ ซุหะแล  ครูโรงเรียนบ้านยะออ  ผู้ช่วย   
8.8 นางดุจดาว หลักทอง ครโูรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ผู้ช่วย 
8.9 นางสาวรอซาดา แวมายิ  ครโูรงเรียนร่วมจิตต์ประชา ผู้ช่วย 
๘.๑๐นางรอฮานิง ยูโซ๊ะ  ครูโรงเรียนบ้านละหาร  ผู้ช่วย 
8.11นายอิสมาแอล   มะแซ  ครูโรงเรียนบ้านไอร์โซ  ผู้ช่วย       
 

  9.  คณะกรรมการตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  มีหน้าที่ ตัดสินผล การคัดเลือก
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เพ่ือเป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่ายในการส่งเข้าประกวดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
ด าเนินการเป็นไปตามกิจกรรม/ระดับ/ประเภท ที่ได้วางไว้เกิดความเรียบร้อย ยุติธรรม 
 

1. กิจกรรม ปั้นดินน  ามัน 
ระดับชั น   ปฐมวัย   ประเภท   ทีม   3   คน 

ประกอบด้วย 1. นางสาวนูรีดา  ดือเร๊ะ  คร ู  โรงเรียนบ้านละหาร 
2. นางสาวนิลาฏีฟะ ดือราแม  คร ู  โรงเรียนบ้านยะออ 
3. นางสาปิยะห์  มะลี   คร ู  โรงเรียนบ้านน้ าวน 
2. กิจกรรม  การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 

ระดับชั น   ปฐมวัย   ประเภท   ทีม   3   คน 
ประกอบด้วย 1. นางสาวกามีฮะ ลีโกะ  ครผูู้ช่วย  โรงเรียนบ้านไอร์โซ 

2. นางมัสตูรอ  สาและ  คร ู  โรงเรียนบ้านยะออ 



3. นางนิรดา  มะเยะ  พนักงานราชการ โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 
 

3. กิจกรรม  คัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับชั น   ป. 1-3, ป. 4- 6, ม. 1-3 ประเภท   เดี่ยว 

ประกอบด้วย 1. นายมาหะมะซาตา     เจ๊ะมะ  คร ู  โรงเรียนบ้านละหาร 
2.  นางสาวโนรีมา ดาซามิ  คร ู  โรงเรียนบ้านไอกรอส 
3. นางสาวมายูราวตี มาเละ   คร ู  โรงเรียนบ้านปารี 

 

4. กิจกรรม  การเขียนเรื่องจากภาพ   
ระดับชั น   ป. 1- 3   ประเภท   เดี่ยว 

ประกอบด้วย 1. นางสาวกัรตีณี มะเกะ  คร ู  โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 
2. นางซาเร๊าะ  มะสาแม   คร ู  โรงเรียนบ้านตือกอ 
3. นางอารีดา  หะยีและ คร ู  โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 

 

๕. กิจกรรม  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  (เช้า) 
ระดับชั น   ป. 1- 3   ประเภท   เดี่ยว 

ประกอบด้วย 1. นายอาดัม  ศรีตุลาการ ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านไอร์โซ 
2. นางสาวอุดมลักษณ์ อัพภาสกิจ คร ู  โรงเรียนบ้านปารี 
3.  นางอามีเนาะ  ตวนปูเตะ คร ู  โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 

 

๖. กิจกรรม  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
ระดับชั น   ป. ๑-๓, ป. 4- 6, ม. 1-3  ประเภท   เดี่ยว 

ประกอบด้วย 1. นายอาดัม  ศรีตุลาการ ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านไอร์โซ 
2. นายมะยากี  ฉอ  พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านยะออ 
3.  นางอามีเนาะ  ตวนปูเตะ คร ู  โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 

 
๗. กิจกรรม  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
        ระดับชั น   ป. 4- 6  ประเภท   ทีม  3  คน 

ประกอบด้วย 1. นายมูฮัมหมัดซาฮีด  ตาเฮ  ครอัูตราจ้าง โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 
2. นางกามารียะห์ เจ๊ะแต  พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านปารี 
3. นายมูฮ าหมัด  มะดือเร๊ะ คร ู  โรงเรียนบ้านละหาร 

 

๘. กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว (เช้า) 
ระดับชั น   ป. 1-3   ประเภท   เดี่ยว 

ประกอบด้วย 1. นายนาซือรี  ยูโซ๊ะ  คร ู  โรงเรียนบ้านจะแนะ 
2. นางนูรลีนา  ขาวบก  คร ู  โรงเรียนบ้านไอกรอส 
3. นางสาวลาตีป๊ะ มามะ  คร ู  โรงเรียนบ้านตือกอ 

 

๙. กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ระดับชั น    ป.4- 6 , ม. 1-3  ประเภท   เดี่ยว 

ประกอบด้วย 1. นายนาซือรี  ยูโซ๊ะ  คร ู  โรงเรียนบ้านจะแนะ 
2. นางนูรลีนา  ขาวบก  คร ู  โรงเรียนบ้านไอกรอส 
3. นางสาวลาตีป๊ะ มามะ  คร ู  โรงเรียนบ้านตือกอ 

 
 
 



๑๐. กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั น   ป. 4- 6    ประเภท   ทีม 3 คน 

ประกอบด้วย 1. นางสาวรสุมัยนี ซานา  ครผูู้ช่วย  โรงเรียนบ้านละหาร 
2. นางสาวรูซีตา  ดือราแม็ง คร ู  โรงเรียนบ้านไอร์โซ 
3. นางสาวมาสนา หะยีอูเซ็ง คร ู  โรงเรียนบ้านยะออ 

 

๑๑. กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับชั น   ป.1- 6    ประเภท   ทีม  3  คน 

ประกอบด้วย  
1. นางสาวนุรฮายาตี   ตาเห  พนักงานราชการ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 

2. นายไซปูอัสลี  สัมสูดิง  คร ู  โรงเรียนบ้านไอกรอส 
3.นางอานีซะ  มะดาโอ๊ะ คร ู  โรงเรียนบ้านน้ าวน 
 
๑๒. กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั น   ป. 1 - 6 , ม. 1 - 3 ประเภท   ทีม  2  คน 
ประกอบด้วย 1. นางสาวพาตีเม๊าะห์  ดิงลูกา  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านไอกรอส  

2. นางสาวฮายาตี อีซอ  คร ู  โรงเรียนบ้านละหาร 
3. นายริฟอรรถ  ยะโกะ  ครผูู้ช่วย  โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 
 
๑๓.  กิจกรรม คีตะมวยไทย 

ระดับชั น   ป. 1 - 6   ประเภท   ทีม  7-10  คน 
ประกอบด้วย 1. นายซูดีรือมัน  การียา  คร ู  โรงเรียนบ้านไอกรอส  

2. นายมะยูกี   หะมะ  คร ู  โรงเรียนบ้านจะแนะ 
3. นายอามีรุดดีน อาบูซาแล คร ู  โรงเรียนบ้านไอร์โซ 

 

๑๔. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 
ระดับชั น   ป. 4- 6   ประเภท  ทีม  3  คน 

ประกอบด้วย  1. นางสาวกานารีย๊ะ วานิ  ครูอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านตือกอ 
  2. นางสาวยามีละห์ เจ๊ะโด  พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านยะออ 

   3. นางรุซมีนี  ยีเจ๊ะสะมะ คร ู  โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 
 

๑๕. กิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาด (แบบชื น) 
ระดับชั น   ม. 1-3   ประเภท  ทีม  3  คน 

ประกอบด้วย 1. นายมูฮัมมัดซอบรี มามะ  ครูอิสลามศึกษา โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา  
๒. นายธีระวุธ  หลักทอง คร ู  โรงเรียนบ้านจะแนะ 
๓. นายซายูตี  ดอเลาะ  ครูอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านไอกรอส  
 

๑๖. กิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร  
ระดับชั น   ป. 4- 6   ประเภท  ทีม  3  คน 

ประกอบด้วย 1. นางสาวอารีนี  มะซา  คร ู  โรงเรียนบ้านปารี 
2. นางสาวกีสมะห์ ดะตอ  คร ู  โรงเรียนบ้านจะแนะ  
3.นางนิพุซานี  บากาอาลี พนักงานราชการ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 

 
 
 



๑๗.  กิจกรรม การแข่งขันท าอาหารน  าพริก ผักสด เครื่องเคียง 
ระดับชั น   ป. 4- 6, ม. 1-3  ประเภท  ทีม  3  คน  

ประกอบด้วย 1. นางสาวอาแอเสาะ เจ๊ะยอ  พนักงานราชการ    โรงเรียนบ้านไอกรอส 
2. นางสาวซาวานีย์ รอแม  ครสูอนอิสลามศึกษาโรงเรียนร่วมจิตต์ประชา  
3. นางสาวอุดมลักษณ์ อัมภาสกิจ คร ู   โรงเรียนบ้านปารี 
 

 

๑๘. กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย , หญิง)   
ระดับชั น   ป. 1-6, ม. 1-3  ประเภท    เดี่ยว 

ประกอบด้วย 1. นายเสกสรร  ศรีนุ่นวิเชียร ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านจะแนะ 
2. นางสาวนุรอัยนี แวสุหลง  พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านปารี 
3. นางรอฮานา   ดอเล๊าะ  คร ู  โรงเรียนบ้านจะแนะ 

 

๑๙. กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (ชาย , หญิง)   
ระดับชั น   ป. 1-6, ม. 1-3  ประเภท    เดี่ยว 

ประกอบด้วย 1. นายเสกสรร  ศรีนุ่นวิเชียร ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านจะแนะ 
2. นางสาวนุรอัยนี แวสุหลง  พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านปารี 
3. นางรอฮานา   ดอเล๊าะ  คร ู  โรงเรียนบ้านจะแนะ 

 

๒๐. กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย , หญิง)   
ระดับชั น   ป. 1-6, ม. 1-3  ประเภท    เดี่ยว 

ประกอบด้วย 1. นายเสกสรร  ศรีนุ่นวิเชียร ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านจะแนะ 
2. นางสาวนุรอัยนี แวสุหลง  พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านปารี 
3. นางรอฮานา   ดอเล๊าะ  คร ู  โรงเรียนบ้านจะแน 

 

๒๑. กิจกรรม การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์     
ระดับชั น   ป. 1-3, ป.4- 6  ประเภท   เดี่ยว 

 ประกอบด้วย 1.นายมารุต  มะอูเซ็ง  คร ู  โรงเรียนบ้านตือกอ 
   2.นางสาวซอลีหะห์ สะมาแอดาโอะ ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านไอร์โซ  
   3.นายยาฮารี  ยือแร  พนักงานราชการ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 
 

๒๒. กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี    
ระดับชั น   ป. 1-3, ป.4- 6   ประเภท   เดี่ยว 

ประกอบด้วย 1. นางสาวพารีด๊ะ หะยะก าปง ครผูู้ช่วย  โรงเรียนบ้านไอกรอส 
๒. นายอารือมัน  ตาเฮ  ครูสอนอิสลาม โรงเรียนบ้านไอร์โซ 
๓. นายอุสมาน  สูดี  คร ู  โรงเรียนบ้านจะแนะ 
 
๒๓. กิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี   

ระดับชั น   ม. 1-3   ประเภท  เดี่ยว 
ประกอบด้วย 1. นายมูฮ ามัด  มอลอ  ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านไอร์โซ 

2. นางไซนะ  อาลียะ  คร ู  โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 
3. นางยามีละ  เจ๊ะบู  คร ู  โรงเรียนบ้านจะแนะ 

 
 
 



๒๔. กิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ 
ระดับชั น   ม. 1-3   ประเภท  เดี่ยว 

ประกอบด้วย 1. นายมูฮ ามัด  มอลอ  ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านไอร์โซ 
2. นางไซนะ  อาลียะ  คร ู  โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 
3. นางยามีละ  เจ๊ะบู  คร ู  โรงเรียนบ้านจะแนะ 

 

๒๕.  กิจกรรม การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด    
ระดับชั น   ป. 1-3, ป.4- 6   ประเภท  ทีม  2  คน 

ประกอบด้วย  
  1.นายมารุต  มะอูเซ็ง  คร ู  โรงเรียนบ้านตือกอ 
   2.นางสาวซอลีหะห์ สะมาแอดาโอะ ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านไอร์โซ  
   3.นางไซนะ  อาลียะ  คร ู  โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 
 

๒๖. กิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพลายเส้น 
ระดับชั น   ม. 1-3   ประเภท  เดี่ยว 

ประกอบด้วย 1. นายมูฮ ามัด  มอลอ  ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านไอร์โซ 
2. นางไซนะ  อาลียะ  คร ู  โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 
3. นางยามีละ  เจ๊ะบู  คร ู  โรงเรียนบ้านจะแนะ 

 

๒๗.  กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม   
ระดับชั น   ป. 1-3, ป.4- 6 , ม. 1-3 ประเภท  ทีม  3  คน 

ประกอบด้วย 1. นายรุสลาม  บาโด  พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านละหาร 
2. นายสะมะแอ  มะแซ  พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านไอกรอส 
3. นางฟาตีฮ๊ะ  กาเซ็ง  คร ู  โรงเรียนบ้านจะแนะ  
 

 

๒๘.  กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
ระดับชั น   ป.1-3 ,ป. 4- 6    ประเภท   ทีม  เดี่ยว 

ประกอบด้วย 1. นางสาวอามีน๊ะ ปูหยัง  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านไอร์โซ 
  2. นางสาวซูรีนา  เจ๊ะมะอูเซ็ง คร ู  โรงเรียนบ้านปารี 

3. นางสาวฮายาตี หะยีอาแว คร ู  โรงเรียน พิทักษ์วิทยากุมุง 
 

๒๙.  กิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน Story  Telling 
ระดับชั น   ป.1-3 ,ป. 4- 6 , ม.1-3   ประเภท   ทีม  เดี่ยว 

ประกอบด้วย 1. นางสาวอามีน๊ะ ปูหยัง  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านไอร์โซ 
  2. นางสาวซูรีนา  เจ๊ะมะอูเซ็ง คร ู  โรงเรียนบ้านปารี 

3. นางสาวฮายาตี หะยีอาแว คร ู  โรงเรียน พิทักษ์วิทยากุมุง 
 

๓๐.  กิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ระดับชั น   ป. 4- 6     ประเภท   ทีม  เดี่ยว 

1. นางสาวยูรีนา  บูกุ  ครผูู้ช่วย  โรงเรียนบ้านไอกรอส 
  2. นางสาวสากีน๊ะ ซุหะแล  ครผูู้ช่วย  โรงเรียนบ้านยะออ 

3. นางสาวฟิรดาว แวดอเล๊าะ ครูผู้ช่วย  โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 
 

  
 



๓๑.  กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั น   ป. 4- 6     ประเภท   ทีม  3  คน 

 ประกอบด้วย 1.นางสาวรอกีเย๊าะ เซ็ง  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 
   2.นางสาวซาลีนา  สาแลปาเซ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านไอกรอส  
   3.นางสาวสุฟยาตี อาแวปาเต คร ู  โรงเรียนบ้านละหาร 
 

๓๒. กิจกรรม การแข่งขันคัดอาหรับแบบสร้างสรรค์ 
ระดับชั น   ป.1-3,   ป. 4- 6,  ม.1-3  ประเภท  เดี่ยว 

ประกอบด้วย 1. นายอาหะมะ  สามะ  พนักงานราชการ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 
2. นางสาวมารีนา บาโด  วิทยากรอิสลามฯ โรงเรียนบ้านละหาร  
3. นางฟาฆีต๊ะ  หมาดมานัง ครอิูสลามศึกษา โรงเรียนบ้านจะแนะ 

 

๓๓. กิจกรรม การขับร้องอานาซีดเป็นภาษามลายู 
ระดับชั น   ป.1-3,   ป. 4- 6,  ม.1-3  ประเภท  เดี่ยว 

ประกอบด้วย 1. นางสาวซูไวบะ ตาเห  ครูอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านไอร์โซ 
2. นางสาวสูไฮเราะห์ มะ  ครูอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านจะแนะ  
3. นางคอลือตง  ตาเฮ  คร ู  โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 
 
๓๔. กิจกรรม การประกวดท่องจ าอัลกุรอาน 

ระดับชั น   ป.1-3,   ป. 4- 6,  ม.1-3  ประเภท  เดี่ยว 
ประกอบด้วย 1. นายมะนาเซ  กาเซ็ง  วิทยากรอิสลามฯ โรงเรียนบ้านปารี 

2. นางสาวซูรีนิง  ฮายีแวจิ  วิทยากรอิสลามฯ โรงเรียนบ้านตือกอ 
3. นายโนร์ฮีซัม  ดือรามะ  วิทยากรอิสลามฯ โรงเรียนบ้านจะแนะ 

 

๓๕. กิจกรรม การเล่านิทานคุณธรรม 
ระดับชั น   ป.1-3,   ป. 4- 6,  ม.1-3 ประเภท   ทีม  เดี่ยว 

ประกอบด้วย 1. นางรอฮานา  ดอเล๊าะ  คร ู  โรงเรียนบ้านจะแนะ 
2. นางสาวฟาดีลา ดอเฮง  พนักงานราชการ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง  
3. นางลีเมาะ   เตะ  พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านน้ าวน 

 
 

               ขอให้บุคลากรที่มีรายชื่อตามค าสั่งนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความตั้งใจ 
เต็มความสามารถ ทั้งนี้ให้งานที่รับผิดชอบได้มีการพัฒนาเพ่ือเกิดประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป 
 

        ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                  สั่ง    ณ    วันที่    ๒๓    เดอืน   กันยายน    พ.ศ.   256๓ 
 
 
 

           ลงชื่อ.................... .............................. 
     (นายอับดุลรอเปอ   สะอุดี) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจะแนะ   
                  ประธานศูนย์เครือข่ายจะแนะ –ช้างเผือก 


