
มหกรรมวิชาการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ อ าเภอเทพา คร้ังที่ 4                                                                             หน้าที่  1

ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันโครงงาน

อาชีพ ป.4-ป.6

เดก็หญิงสวรรณยา ภิรมย์ 

เดก็หญิงเกสรา พรหมสขุ 

เดก็หญิงกรนรินทร์ แกว้มณี

นางยวุนันท์ กลิ่นเลขา นางวาณีย ์

มาชาตรี

2 โรงเรียนบ้านควนหรัน
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันโครงงาน

อาชีพ ป.4-ป.6

1. เดก็หญิงอาริษา ประสทิธิ์

หิมะ 2. เดก็หญิงไซตง สาเม๊าะ

 3. เดก็หญิงนาเดยี มอน็อง

นายฮานูวา ยโุสะ

3 โรงเรียนบ้านพรุตู
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันโครงงาน

อาชีพ ป.4-ป.6

1.ดญ.กรรณิการ์ ขวัญจุล 2.

ดญ.อภิญญา แกว้ตาหวาน 3.

ดช.อภิวัฒน์ วชริปาณี

นายสทิธิ์ ศรีกอ่เกื้อ

1 โรงเรียนบ้านกระอาน
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันจกัสานไม้

ไผ่ ป.4-ป.6

1.เดก็ชายอนัส สโูรโรจน์ 2.

เดก็ชายซอเร หมัดโรโรจน์ 3.

เดก็อสัมาน ทวีพันธ์

นางอาสะหน๊ะ มนิ

2 โรงเรียนบ้านตาแปด
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันจกัสานไม้

ไผ่ ป.4-ป.6

เดก็หญิงสารีย๊ะห์ เจ๊ะโจทย ์

เดก็หญิงอสัมาณี สาอะ 

เดก็หญิงนารียะห์ แมเร๊าะ

นายเชาวฤทธิ ์คงเรือง นายสรุิยะ 

บุญประสทิธิ์

3 โรงเรียนบ้านล าเปา
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันจกัสานไม้

ไผ่ ป.4-ป.6

เดก็ชายเอกพล มะหมัด เดก็

ชายณัฐวุฒิ บาเหม เดก็ชายสุ

รีวัฒน์ เปาะซา

นายเวค ถ่ินเรืองสนิ นางนภาภัส 

ลอยทอง

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันจดัสวน

ถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

เดก็หญงฃิงศริริตา้ มิเจ๊ะนา 

เดห็ญิงสไุรยา หะยียุโสะ เดก็

หญงนาเดยีร์ ทองปาน

นางวาณีย ์มาชาตร ีนายสมคัร ออ่น

ปลอด

2 โรงเรียนบ้านสวรรค์
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขัน การ

แข่งขันจดัสวนถาด

แบบชื้น ป.4-ป.6

1.ด.ญ. สบุดิะ๊ เอยีดหวัง 2.

ด.ญ.ซารีน่า สวุรรณชว่ย

การแข่งขันจดัสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

การแข่งขันจกัสานไมไ้ผ่ ป.4-ป.6

กำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ ป.4-ป.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันจดัสวน

ถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

1 ด.ช.อบิรอเฮม ดอืรามะ 2 

ด.ช.ฟาอฟี และต ี3 ด.ช.อบิรอ

เฮม สะตาเร็ง

นางพิณฑา สขุศรีทอง

4 โรงเรียนบ้านกรงอติ า
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันจดัสวน

ถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

1.ด.ช.มินธดา บอ่เตย 2.ด(.ช.

อบัดลุ เขตเทพา 3.ด.ช.อบัดลุ

ฮากมี เหมหมิง

นางนัฐลดา เรืองปาน นายสวาท โร๊ะ

ศรี

5 โรงเรียนบ้านกระอาน
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันจดัสวน

ถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

1.เดก็ชายอสิราวุฒิ หัดสาแม 

2.เดก็ชายอนันต์ แหเหลม็ 3.

เดก็ชายอสัรี หีมงอย

นางพัชรินทร ์ลาโมะ๊

6 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันจดัสวน

ถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

เดก็ชายซาอดู ียะมะหัด 

เดก็ชายนัสรี หามะ เดก็

ชายอลิยาส เจะเดน็

นายอบัดุลเล๊าะ วาจิ

7 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันจดัสวน

ถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

เดก็หญิงโสรยา สาแหละ 

เดก็หญิงกาญจนา มุตริัตน์ 

เดก็หญิงวรินทร จิแฉะ

นางสาวเสาวลักษณ์ นะห ูนางจรูญ

รัตน์ ตนยะแหละ

8 โรงเรียนบ้านควนหมาก
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันจดัสวน

ถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

เดก็ชายสหรัฐ มิตรสวรรณ์ 

เดก็ชายอดศิกัดิ์ จันทอง 

เดก็ชายพลพิชยั มีนุ่น

นายธนัญชัย เกื้อกอ่ออ่น

9 โรงเรียนบ้านควนหรัน
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันจดัสวน

ถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

1. เดก็หญิงกนัยา หวังแฉะ 2. 

เดก็หญิงสไุรดา โตะ๊โมง 3. 

เดก็หญิงอาซีซะห์ โอลา

นายเกรียงไกร ขะเดหัส

10 โรงเรียนบ้านโคกกอ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันจดัสวน

ถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

1.เดก็ชายวิษณุ เกือ้กอ่บญุ 2.

เดก็ชายคมกฤต แซ่ฉนั 3.เดก็

ชายสณัหณัฐ พรหมด า

นางสาวประสบพร สามแกว้

11 โรงเรียนบ้านตาแปด
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันจดัสวน

ถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

เดก็ชายอาฟันด ีหียีหวัง 

เดก็ชายมนตรี ดอืราแม 

เดก็ชายอฟัวัน ดอเลาะ

นายปรเมษฐ ์โบกกระณีย์

12 โรงเรียนบ้านท่ามว่ง
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันจดัสวน

ถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

เดก็ชายฟิกรี จาโรจน์หมะ 

เดก็ชายบคุคอรี หล าเบน็สะ 

เดก็ชายฟารุก จาโรจน์มะ

นายทรงยศ ราญฎร

13 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันจดัสวน

ถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงยุพิน สวุรรณวิเชยีร

 2.เดก็หญิงมัสยา ยาเล 3.

เดก็หญิงสารีฝ๊ะ สทีอง

1.นางประยรู บุญจริง 2.นางสาว

เสาวณี แกว้สามสี
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

14 โรงเรียนบ้านพรุชิง
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันจดัสวน

ถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

1. เดก็หญิงฟาตนิ มานิ 2. 

เดก็หญิงอาวาตฟิ มากาสะ 3. 

เดก็หญิงซัสมา ยูโซ๊ะ

นายปูกอร ีกาแบ

15 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันจดัสวน

ถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

เดก็ชายสนธยา ตเิอยีดย่อ 

เดก็ชายสมชาย มาหม๊ะ 

เดก็ชายเอกรัตน์ แอหนิ

นางสาวปรียา สนิดุกา

16 โรงเรียนบ้านล าเปา
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันจดัสวน

ถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

เดก็หญิงอบัเสาะ สะวี เดก็

ชายอฟันันท ์บาเหม เดก็ชาย

อสุมัน ปาเนาะ

นางสาวมาล ีเหมหมดั นางศิริพร 

สวัสดี

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันจดัสวน

ถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

เดก็หญิงสภุาวดี พันธุแกว้ 

เดก็หญิงยามีละ๊ โตะ๊โมง 

เดก็หญิงฮาลซีะ หวันหวัง

นางสาวจนัจริา จนัทร์หมะกสติ

2 โรงเรียนบ้านกระอาน
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันจดัสวน

ถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

1.เดก็ชายนริทร์ เลาอะ 2.

เดก็ชายธีรยุทธ อะแดวี 3.

เดก็ชายอสัรี ขาวบก

นางพัชรินทร ์ลาโมะ๊

3 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันจดัสวน

ถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

ด.ญ.กญัญารัตน์ เกตสุวุรรณ 

ด.ญ.มนัญยา เสน็สนิ ด.ญ.

พรรณธิภา กาลมิ๊ะ

นางรุซัยนี ดุนี

4 โรงเรียนบ้านล าเปา
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันจดัสวน

ถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

เดก็ชายรุสดยี ์หมินเย๊าะ 

เดก็ชายสกุกฟิล ีหมัดชดูชู 

เดก็ชายวีรศกัดิ์ มะแซ

นางสาวมาล ีเหมหมดั นางศิริพร 

สวัสดี

5 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันจดัสวน

ถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

1. เดก็ชายภิญโญ ดษิฐ์โสภา 

2. เดก็ชายนฤนาท ย้อยชว่ง 3. 

เดก็ชายณัฐพงษ์ แพงสา

นางจนัเพ็ญ คงศรี

การแข่งขันจดัสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันท าน้ าพริก

 ผักสด เครือ่งเคียง 

ป.4-ป.6

ด.ญ.ปทัมา ฮะซา ด.ญ. ฟาดี

ละห์ กะบตูงิ ด.ญ.อนิสรีน 

มอลอ

นางพิณฑา สขุศรีทอง

2 โรงเรียนบ้านกระอาน
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันท าน้ าพริก

 ผักสด เครือ่งเคียง 

ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงมาลยีา เกตพุันธ์ 2.

เดก็หญิงมารีเยาะ บญุโรจน์ 3.

เดก็หญิงญารินดา ลา่กดู

นางอาสะหน๊ะ มนิ

3 โรงเรียนบ้านคลองขุด
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันท าน้ าพริก

 ผักสด เครือ่งเคียง 

ป.4-ป.6

เดก็หญิงซารีปะ๊ สล าบอ่ 

เดก็หญิงซาลน่ีา หวานนวล 

เดก็หญิงมารีย๊ะ หะยีสาแม

นางวนิดา สงัรี

4 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันท าน้ าพริก

 ผักสด เครือ่งเคียง 

ป.4-ป.6

เดก็หญิงสนิุตา ประดู ่

เดก็หญิงบสิมิน้ แกน่วงศ์
นางจรูญรัตน์ ตนยะแหละ

5 โรงเรียนบ้านโคกพยอม
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันท าน้ าพริก

 ผักสด เครือ่งเคียง 

ป.4-ป.6

1.เดก็ชายพิธิวัฒน์ วรรณจันทร์

 2.เดก็หญิงทวีวรรณ ปราบ

พาลา 3.เดก็หญิงศริิลกัษณ์ 

รักร่วม

นางเนตรนภา ถาวรสวุรรณ

6 โรงเรียนบ้านแซะ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันท าน้ าพริก

 ผักสด เครือ่งเคียง 

ป.4-ป.6

1.ด.ญ.อมรรัตน์ วุ่นซิ่งซี ่2.

ด.ญ.รัตนารี เจ๊ะเอยีด 3.ด.ช.

ศราวุฒิ รัตนมุณี

นางสาวปริชาต ิใหมค่ง

7 โรงเรียนบ้านท่าไทร
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันท าน้ าพริก

 ผักสด เครือ่งเคียง 

ป.4-ป.6

เดก็หญิงสนิุสา แซ่ลิม่ เดก็

หญิงวรรณิศา ปานจรูญ 

เดก็หญิงวีรยา หนูแกว้

นางสนีุย์ ทองใบเพ็ชร

8 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันท าน้ าพริก

 ผักสด เครือ่งเคียง 

ป.4-ป.6

1. ด.ญ.ชลติา ทองอนิทร์ 2. 

ด.ญ.สมฤทยั แดงบวัทอง 3. 

ด.ญ.กญัญารัตน์ แซ่ลิม่

นางนุชจรีย์ เพ็ชรจรูญ

การแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครือ่งเคียง ป.4-ป.6



มหกรรมวิชาการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ อ าเภอเทพา คร้ังที่ 4                                                                             หน้าที่  5

ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

9 โรงเรียนบ้านเทพา
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันท าน้ าพริก

 ผักสด เครือ่งเคียง 

ป.4-ป.6

ุุ1. เดก็หญิงพิมพ์ใจ หนูเกือ้ 2. 

เดก็หญิงอชริญา อดุมพืช 3. 

เดก็หญิงวรัญญา กลุภักดี

นางนิตย์ จนัทร์นวล

10 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันท าน้ าพริก

 ผักสด เครือ่งเคียง 

ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงสารีฝ๊ะ สทีอง 2.

เดก็หญิงรุจิกาญจน์ หวังนุรักษ์

 3.เดก็หญิงพรฟิรเดาว์ สร

ประสทิธิ์

1.นางสาวสธุสริิ สรเพ็ชร 2.นางสาว

สาวินี แซ่เล่า

11 โรงเรียนบ้านป่าโอน
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันท าน้ าพริก

 ผักสด เครือ่งเคียง 

ป.4-ป.6

1.ด.ญ.อาทติยา บยููโสะ๊ 2.

ด.ญ.ประวีณา หมูนี 3.ด.ญ.กฟิ

ฟาณี หมันและ

นางสาวภัตมา แหลหมนั

12 โรงเรียนบ้านล าเปา
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันท าน้ าพริก

 ผักสด เครือ่งเคียง 

ป.4-ป.6

เดก็หญิงวิลาสนีิ มามุ 

เดก้หญิงอมีาน จินารง เดก็

หญิงพัครียะห์ อาหวัง

นางนภาภัส ลอยทอง นายเวค ถ่ิน

เรืองสนิ

13 โรงเรียนบ้านใหม่
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันท าน้ าพริก

 ผักสด เครือ่งเคียง 

ป.4-ป.6

เดก็หญิงรุสนี ยะนายเดมิ 

เดก็หญิงอสิวารา ตาเฮร์ 

เดก็หญิงไลลา ยีมามะ

นางสพุรรณี หนิแสะ๊

14 โรงเรียนวัดคลองยอ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันท าน้ าพริก

 ผักสด เครือ่งเคียง 

ป.4-ป.6

ด.ญ.ขวัญฤด ีอทุยัแจ่ม ด.ญ.

ณิชา ทองปาน ด.ญ.สชุาวด ี

มนทริาลยั

น.ส.จนัทรัสม ์ไหมจา้ย

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันท าน้ าพริก

 ผักสด เครือ่งเคียง 

ม.1-ม.3

เดก็หญิงสตีนูีรีฮนั ดอืราแม 

เดก็หญิงกรรณิการ์ ทวีรัตน์ 

เดก็หญิงฟาตอนะุะห์ แฉะ

นางสาวจนัจริา จนัหมะกสติ นางสาว

จ าเนียน เอยีดแกว้

การแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครือ่งเคียง ม.1-ม.3



มหกรรมวิชาการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ อ าเภอเทพา คร้ังที่ 4                                                                             หน้าที่  6

ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

2 โรงเรียนบ้านกระอาน
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันท าน้ าพริก

 ผักสด เครือ่งเคียง 

ม.1-ม.3

1.เดก็หญิงมณฑาวดี หมันหมู้ 

2.เดก็หญิงสพุัตรา ขาวบก 3.

เดก็หญิงสดุารัตน์ ตุง้โรจน์

นางสมจติ ออ่นแกว้

3 โรงเรียนบ้านตูหยง
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันท าน้ าพริก

 ผักสด เครือ่งเคียง 

ม.1-ม.3

เดก็หญิงเพ็ญนภา สงัรี 

เดก็หญิงชลธิชา มาหามะ 

เดก็หญิงสวารีย์ บาเห็ม

นางสวุรรณี หัดสาหมดั

4 โรงเรียนบ้านล าเปา
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันท าน้ าพริก

 ผักสด เครือ่งเคียง 

ม.1-ม.3

เดก็หญิงศริตา้ อสัแสง 

เดก็ชายฮาฟิส สบี ู

เดก็หญิงคทัรียา โดยมัน

นางนภาภัส ลอยทอง นายเวค ถ่ิน

เรืองสนิ

1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันท าอาหาร

คาวจานเดียว 

(ประเภทเสน้) และ

อาหารหวาน (ขนม

ไทย) ป.4-ป.6

ด.ญ.ดารารัตน์ เรืองเพ็ง ด.ญ.

ซาฟีอะห ์มะสาแม ด.ญ.

รุสนานี บอืราเฮง

นางพิณฑา สขุศรีทอง

2 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันท าอาหาร

คาวจานเดียว 

(ประเภทเสน้) และ

อาหารหวาน (ขนม

ไทย) ป.4-ป.6

ุ้เดก็หญิงอาลซีา ขรีดาโอะ ุ้

เดก็หญิงสวุรรณี ยามิง
นางภัทรียา หะยหีวัง

การแข่งขันท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเสน้) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6



มหกรรมวิชาการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ อ าเภอเทพา คร้ังที่ 4                                                                             หน้าที่  7

ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

3 โรงเรียนบ้านคลองขุด
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันท าอาหาร

คาวจานเดียว 

(ประเภทเสน้) และ

อาหารหวาน (ขนม

ไทย) ป.4-ป.6

เดก็หญิงบสุริน เขียวยับ 

เดก็หญิงนุจลี และหวัง 

เดก็หญิงซอฟีย๊ะฮ ์นิปะสกิิ

นางวนิดา สงัรี

4 โรงเรียนบ้านท่าไทร
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันท าอาหาร

คาวจานเดียว 

(ประเภทเสน้) และ

อาหารหวาน (ขนม

ไทย) ป.4-ป.6

เดก็หญิงวรีรัตน์ จีนหมวกด า 

เดก็หญิงฐาปนิก เหลา่พิทกัษ์

พงษ์ เดก็หญิงองิลดา บตุรภูมิ

นางสนีุย์ ทองใบเพ็ชร

5 โรงเรียนบ้านเทพา
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันท าอาหาร

คาวจานเดียว 

(ประเภทเสน้) และ

อาหารหวาน (ขนม

ไทย) ป.4-ป.6

1. เดก็หญิงอรีรัตน์ ชว่ยนุกลุ 2.

 เดก็หญิงปนัดดา รักทองอนิ 3.

 เดก็หญิงสดุารัตน์ หวันหวัง

นางนิตย์ จนัทร์นวล

6 โรงเรียนบ้านพระพุทธ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันท าอาหาร

คาวจานเดียว 

(ประเภทเสน้) และ

อาหารหวาน (ขนม

ไทย) ป.4-ป.6

เดก็หญิงนาลติา อหิม าุเหม 

เดก็หญิงวรัญญา เตะหมัดหมะ

 เดก็หญิงฯณัฎฐณิชา 

หวันปรัตน์

นางปราณี แกว้ซัง

7 โรงเรียนบ้านโคกพยอม
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

รแข่งขันท าอาหาร

คาวจานเดียว 

(ประเภทเสน้) และ

อาหารหวาน (ขนม

ไทย) ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงสริิพร หนูคง 2.

เดก็หญิงชนิสรา โนรดี 3.

เดก็ชายวีระเชษฐ ์ทองเสน

นางเนตรนภา ถาวรสวุรรณ



มหกรรมวิชาการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ อ าเภอเทพา คร้ังที่ 4                                                                             หน้าที่  8

ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

1 โรงเรียนบ้านพระพุทธ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันท าอาหาร

คาวจานเดียว 

(ประเภทเสน้) และ

อาหารหวาน (ขนม

ไทย) ม.1-ม.3

เดก็หญิงอนุสรา ขะหงี 

เดก็หญิงสไุลดา เตะหมัดหมะ 

เดก็หญิงซูฟาฮาุมี อมูาสะ

นางสาวดารัตน์ หมานมาด

1 โรงเรียนบ้านป่าโอน
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์

กระทงดอกไมธู้ป

เทียนแพ ม.1-ม.3

1.ด.ญ.จิราพร หมานนุ้ย 2.

ด.ญ.วรรณกานต์ แยนา 3.ด.ญ.

เสาวนีย์ หัดขะเจ 4.ด.ญ.นา

ดญีา หมัดและ 5.ด.ญ.อภิสรา 

มูณี 6.ด.ญ.สาธนี หัสมัด

นางสาวยภุารัตน์ รามนัเซะ

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์

ของใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถ่ิน 

ป.4-ป.6

เดก็หญิงณัฐธิชา วงศจ์ินดา 

พิชญาพา เกือ้สง เดก็หญิงสุ

มนตช์นก พิรุณ

นางมาซีเราะ ซา นางวาณีย ์มาชาตรี

2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์

ของใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถ่ิน 

ป.4-ป.6

ด.ช.ฟาอฟี และต ีด.ช.อบิรอ

เหม ดอืรามะ ด.ช.บบิาล นิแม

เร๊าะ

นางพิณฑา สขุศรีทอง

การแข่งขันท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเสน้) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1 -ม.3

การแข่งขันประดิษฐก์ระทงดอกไมธู้ปเทียนแพ ม.1-ม.3

การแข่งขันประดิษฐข์องใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน ป.4-ป.6



มหกรรมวิชาการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ อ าเภอเทพา คร้ังที่ 4                                                                             หน้าที่  9

ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

3 โรงเรียนบ้านกระอาน
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์

ของใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถ่ิน 

ป.4-ป.6

1.เดก็ชายอสราวุฒิ หัดสาแม 

2.เดก็ชายซอเร หมัดโรโรจน์ 

3.เดก็ชายอสัมาน ทวีพันธ์

นางสาวสธุาสนีิย์ สงัข์สง

4 โรงเรียนบ้านท่าไทร
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์

ของใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถ่ิน 

ป.4-ป.6

เดก็ชายพรชยั ศรีพล 

เดก็ชายภาสกร ประสมชาต ิ

เดก็ชายจิรัฏฐ ์ศริิกลุ

นางสนีุย์ ทองใบเพ็ชร

5 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์

ของใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถ่ิน 

ป.4-ป.6

1. ด.ญ.กลุธิดา เฒ่าแกว้ 2. 

ด.ญ.ญาระมิน มาแกว้สอง 3. 

ด.ญ.นฤมล พันธ์แกว้

นางนุชจรีย์ เพ็ชรจรูญ

6 โรงเรียนบ้านนาจวก
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์

ของใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถ่ิน 

ป.4-ป.6

1.ดช.อนัวา หมัดเหร็ม 2.ดช.

ฮลิมีย์ บากาสะ 3.ดช.อนิรุจ 

เปาะมา

นายวีรศักดิ ์กฤษณาพันธ์

7 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์

ของใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถ่ิน 

ป.4-ป.6

ด.ญ.อวัสดา เจะดหุมัน ด.ญ.

ไหมชรัตน์ ยะมันยะ ด.ญ.

พรรธษา ชายแม

นางวิภารัตน์ หลีมะพรรณ

8 โรงเรียนบ้านป่าโอน
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์

ของใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถ่ิน 

ป.4-ป.6

1.ด.ญ.ซากนีะฮ ์หัดกาเจ 2.

ด.ญ.นุรอยันีย์ หัสมัด 3.ด.ช.

ศกัดิช์ยั หัสมัด

นางสาวภัตมา แหลหมนั
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

9 โรงเรียนบ้านพระพุทธ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์

ของใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถ่ิน 

ป.4-ป.6

เดก็ชายรุสด ียะสงิ เดก็หญิง

สภุาดา นิยมเดชา เดก็หญิง

นาบลีะห์ ย๊ะ

นางปราณี แกว้ซัง

10 โรงเรียนบ้านล าเปา
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์

ของใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถ่ิน 

ป.4-ป.6

เดก็ชายบรูฮาน เจะมะ เดก็

ชายณ ฐวุฒิ หนูลเิตะ๊ เดก็ชาย

วาริส โสะ๊ชดูชู

นายดิเรก หมา่เหร็ม

11 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์

ของใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถ่ิน 

ป.4-ป.6

ด.ญ.ญาลลีะ๊ หวังจิ ด.ญ.ชลธิ

ชา แฉะ ด.ช.ซูเฟียน มีเดง็
นางวันเพ็ญ จนัทนุพงศ์

12 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์

ของใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถ่ิน 

ป.4-ป.6

1. เดก็ชายอารีฟ เตะย่อ 2. 

เดก็หญิงลาลติา มามะ 3. เดก็

หญิงนูรไฮดา กเุดร์ดาเกง็

นางสาวจาริณี อตัถเจริญสขุ

13 โรงเรียนวัดปริก
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์

ของใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถ่ิน 

ป.4-ป.6

1. ด.ญ.อาทติยิา แซ่ลิม่ 2. 

ด.ญ.อาทติยา สกุแกว้มณี 3. 

ด.ญ.ณัฏฐา แกว้เจริญ

นางดรุณี กลุศิริ

1 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์

ของใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถ่ิน 

ม.1-ม.3

ด.ญ.โมลซิ่า กาละน๊ะ ด.ช.

เจษฎา หีมละ๊ ด.ช.สดุงิ หมัด

ระเดน่

นางวิภารัตน์ หลีมะพรรณ

การแข่งขันประดิษฐข์องใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน ม.1-ม.3
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

2 โรงเรียนบ้านป่าโอน
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์

ของใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถ่ิน 

ม.1-ม.3

1.ด.ญ.อภิสรา มูณี 2.ด.ญ.น าุ

ฝน หัดหวัง 3.ด.ช.ยุทธนา 

หมูณี

นางสาวภัตมา แหลหมนั

3 โรงเรียนบ้านพระพุทธ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์

ของใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถ่ิน 

ม.1-ม.3

เดก็หญิงกสัมา หวันตหุมัน 

เดก็หญิงสมุัยยา หวันมุ 

เดก็หญิงฝาดาร์ เตะหมัดหมะ

นายอภิชาต ิหมานมาด

4 โรงเรียนบ้านล าเปา
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์

ของใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถ่ิน 

ม.1-ม.3

เดก็ชายภูวนาท สะอดี 

เดก็ชายจารุภัก เพ็งเลาะ 

เดก็ชายอนิรุตย์ เตะเหร็ม

นายเวค ถ่ินเรืองสนิ นางนภาภัส 

ลอยทอง

5 โรงเรียนบ้านวังใหญ่
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์

ของใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถ่ิน 

ม.1-ม.3

นางสาวลดาวัลย์ ขุนไกร 

นางสาวปาจารีย์ แววสวุรรณ 

นางสาวปฆัณิตฐา ทอง

นวลจันทร์

นางประจวบ แกว้ทองราช

6 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์

ของใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถ่ิน 

ม.1-ม.3

1. เดก็หญิงลลดิา ชณิวงศ์ 2. 

เดก็ชายอฐันาญ เหลา๊ะหวัง 3. 

เดก็ชายณัฐวุฒิ ไชยสทิธิ์

นางภัทราวด ีราชรองวังนุชิต

1 โรงเรียนบ้านป่าโอน
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์

พานพุ่มสกัการะ ป.4-

ป.6

1.ด.ญ.อารียา หีมย ิ2.ด.ญ.อทิ

ตา หีมย ิ3.ด.ญ.อารีนา หล า

โสะ๊ 4.ด.ญ.อสัมาอ ์บปุผาดง 

5.ด.ญ.ยามีละ๊ ติง่ไหลเสม 6.

ด.ญ.โรซีตา สอโสะ๊

นางสาวยภุารัตน์ รามนัเซะ

การแข่งขันประดิษฐพ์านพุ่มสกัการะ ป.4-ป.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันแปรรูป

อาหาร ป.4-ป.6

เดก็หญิงธิดารัตน์ แสงแกว้ 

เดก็หญิงอญัญา ลอ่งหิ้น 

เดก็หญิงสดุารัตน์ ขวัญเลศิ

นางยวุนันท์ กลิ่นเลขา นางวาณีย ์

มาชาตรี

2 โรงเรียนบ้านตาแปด
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันแปรรูป

อาหาร ป.4-ป.6

เดก็หญิงมาวาตี บาเห็ม 

เดก็หญิงบสิมิลลา สาและ 

เดก็หญิงปภัสรา มิง

นายเชาวฤทธิ ์คงเรือง นางกิ่ง

กาญจน์ ศิริเสถียร

3 โรงเรียนบ้านเทพา
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันแปรรูป

อาหาร ป.4-ป.6

1. เดก็หญิงมัลลกิา หัดขะเจ 2.

 เดก็หญิงจิรัชยา พรมเอยีด 3. 

เดก็หญิงอนัธดา สอืนิ

นางนิตย์ จนัทร์นวล

4 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันแปรรูป

อาหาร ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงมัสยา ยาเล 2.

เดก็หญิงรุจิกาญจน์ หวังนุรักษ์

 3.เดก็หญิงเกวลนิ ดนหมาน

1.นางสาวสาวินี แซ่เล่า 2.นางสาวสธุ

สริิ สรเพ็ชร

5 โรงเรียนบ้านล าไพล
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันแปรรูป

อาหาร ป.4-ป.6

เดก็หญิงรุณา เดชนวล 

เดก้หญิงกญัญารัตน์ ขุ้ยดว้ง 

เดก็หญิงอริศรา ขุนด า

นางสาวเกศสดุา สาคะรินทร์

1 โรงเรียนบ้านพระพุทธ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันแปรรูป

อาหาร ม.1-ม.3

เดก็ชายอามัน สะมะแอ 

เดก็หญิงสนิุสา สะแม เดก็

ชายวรวุธ สาและ

นางสาวดารัตน์ หมานมาด

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันหุ่นยนต์

บังคับมอื ป.1-ป.6

เดก็ชายนฤคม สขุเกือ้ 

เดก็ชายปฏิพัทธ์ บญุหรังชว่ย 

เดก็ชายสทิธิเดช เพชรสขุ

นางสาวรัตน์ถาพร สทุธิโพธิ์

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การแข่งขันหุ่นยนต์

อตัโนมตัิ ป.1-ป.6

1. เดก็ชายนฤคม สขุเกือ้ 2. 

เดก็ชายปฏิพัทธ์ บญุหวังชว่ย 

3. เดก็ชายสทิธิเดช เพชรสขุ

นางสาวรัตน์ถาพร สทุธิโพธิ์

การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมอื ป.1-ป.6

การแข่งขันหุ่นยนต์อตัโนมตัิ ป.1-ป.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

1 โรงเรียนบ้านวังใหญ่
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การค้นหาอจัฉริยะไอ

ทีคอมพิวเตอร ์ม.1-ม.3

1.ด.ญ.นุชนาถ ไชยสทิธิ ์2.

ด.ญ.ธนาพรรณ ทองบญุลอ้ม
นางนฤมล หัสบดี

2 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การค้นหาอจัฉริยะไอ

ทีคอมพิวเตอร ์ม.1-ม.3

เดก็ชายปตัทวี ประสทิธิ์นุ้ย 

เดก็ชายกติศิกัดิ์ แกว้มาก
นายมารุต ภิรมย์

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation)

 ป.4-ป.6

เดก็ชายธนพนธ์ แกว้ยอด 

เดก็ชายบรูณ์พิภพ จินดาราม
นายสทุัศน์ จนัทร์รัตน์

2 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation)

 ป.4-ป.6

เดก็หญิงยามีละห์ แวเตะ 

เดก็หญิงอาซีสะ๊ บอืราเฮง
นายอบัดุลเล๊าะ วาจิ

3 โรงเรียนบ้านคลองประดู่
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation)

 ป.4-ป.6

1.เดก็ชายอฟัฟาน ดอืราแม 2.

เดก็หญิงบณัฑิตา สามะ
นางจนัทร์เพ็ญ ด าคง

4 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation)

 ป.4-ป.6

เดก็หญิงนิรชา สแีหละ 

เดก็ชายอนาวิล พรมสู
นายยทุธพงค ์มณีรัตน์

5 โรงเรียนบ้านควนหรัน
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation)

 ป.4-ป.6

1. เดก็ชายฮาฟิต ยีเจะอาแว 2.

 เดก็ชารีฟ โอลา่
นางสาวนาวียะ๊ เหล็มดี

การค้นหาอจัฉริยะไอทีคอมพิวเตอร ์ม.1-ม.3

การใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

6 โรงเรียนบ้านโคกกอ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation)

 ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงสจุิตรา ชสูขุ 2.

เดก็หญิงอภิชญา พรหมเพ็ชร์
นางสาวพรวฤณ ด าสโิก

7 โรงเรียนบ้านตาแปด
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation)

 ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงนัยยูวา บอ่ส ู2.

เดก็หญิงสไุรยา สาและ๊
นายเชาวฤทธิ ์คงเรือง

8 โรงเรียนบ้านเทพา
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation)

 ป.4-ป.6

1. เดก็ชายอนุพงศ์ อตัถเจริญ

สขุ 2. เดก็ชายสริภัทร สนิสรชยั

9 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation)

 ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงกติมิา ปาแต 2.

เดก็ชายสงิหา หวันหมะ

1.นางสาวอรวรรณ เจะ๊แว 2.นางสาว

สาวินี แซ่เล่า

10 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation)

 ป.4-ป.6

ด.ช.ธีรภัทร ยะมันยะ ด.ช.จตุ

พร แทน่ทอง
นางสาวกนกกช วัชรวรานนท์

11 โรงเรียนบ้านป่ากอ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation)

 ป.4-ป.6

เดก็หญิงฟาฏิน หลงมิหนา นายเอกภาพ มทุจนัทร์

12 โรงเรียนบ้านป่าโอน
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation)

 ป.4-ป.6

1.ด.ช.ยูนุส มุเซะ 2.ด.ช.นูรุด

ดนี หมานสนิท
นางสาวสาวิตร ีแซ่เล่า

13 โรงเรียนบ้านพระพุทธ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation)

 ป.4-ป.6

เดก็หญิงมัสกนัดา เปาะแม 

เดก็ชายหมัดอามีน หมันหลนิ
นางสาวนภัสกร สภุาพงษ์

14 โรงเรียนบ้านพรุชิง
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation)

 ป.4-ป.6

1. เดก็หญิงซัซวาย์ สามันดี 

ป.๖ 2. เดก็หญิงซัรฟา มากาสะ

 ป.๖

นางสาวศิริรัตน์ ศสธีร
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

15 โรงเรียนบ้านพรุตู
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation)

 ป.4-ป.6

1.ดช.เจษฎา โพธิสาราช 2.

ดญ.วรางคณา ม่วงทอง
นายนคเรศ คงได้สทิธิ์

16 โรงเรียนบ้านมว่งถ ้า
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation)

 ป.4-ป.6

ด.ญ.กลุธิดา สนิ ด.ญ. อะรีนา 

บรูณะ
นางกอซียะ๊ ผอมเขียว

17 โรงเรียนบ้านแมท่ี
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation)

 ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงรัตนา หะแย 2.

เดก็หญิงอสัมะ วาเยาะ
นางธัญสริิ มนีู

18 โรงเรียนบ้านวังใหญ่
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation)

 ป.4-ป.6

1.ด.ช.ธนนชยั เรืองรักษ์ 2.

ด.ช.ธันวพล บวัมาศ
นางนฤมล หัสบดี

19 โรงเรียนบ้านสวรรค์
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation)

 ป.4-ป.6

1. ด.ญ.อสัมา สวุรรณชว่ย 2. 

ด.ญ.ณัฐรียา การดี
นายอาบูบากาศ ผอมเขียว

20 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation)

 ป.4-ป.6

1. ด.ช.ฟาอชิ เตมิเคยีน 2. 

ด.ช.ฟาฮซั เตมิเคยีน 3. ด.ญ.

นูรเดยีนาร์ สาเหาะ

คุณครูวงศ์ดาว เดเระมะ

21 โรงเรียนวัดคลองยอ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation)

 ป.4-ป.6

ด.ญ.ประภารัตน์ มณีรัตน์ 

ด.ญ.กรรณิการ์ ขันชนะสงคราม
นางสาววนิดา แกว้วิชิต

22 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การใช้โปรแกรม

น าเสนอ ป.4 - ป.6

1. ด.ช.คริชภัทร ออ่นค า 2. 

ด.ญ.พัชริตา รักษ์เพ็ญไทย
นางสาวสรุิยะ อนันทบริพงค์
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การวาดภาพด้วย

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ป.1-ป.3

เดก็หญิงอลสิดา ตาเซะ 

เดก็หญิงมาวารณีย์ ยูโซะ
นายสมคัร ออ่นปลอด

2 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การวาดภาพด้วย

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ป.1-ป.3

เดก็หญิงอาวาตฟิ มะ 

เดก็หญิงรุสนานี ลอเซ็ง
นายอบัดุลเล๊าะ วาจิ

3 โรงเรียนบ้านคลองประดู่
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การวาดภาพด้วย

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ป.1-ป.3

1.เดก็หญิงสทุธิดา เจ๊ะหวัง 2.

เดก็หญิงอาทติยา ชแูกว้
นายยะฝาด นิแหม

4 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การวาดภาพด้วย

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ป.1-ป.3

เดก็หญิงเทน่า ชมชดิ 

เดก็หญิงฐิตมิา สรีวมสนิ
นายยทุธพงค ์มณีรัตน์

5 โรงเรียนบ้านควนหรัน
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การวาดภาพด้วย

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ป.1-ป.3

1. เดก็หญิงมัสวารี สเิดร์ 2. 

เดก็หญิงซีตฮีาฟีซะห์ หมีนเสน็
นางสาวนาวียะ๊ เหล็มดี

6 โรงเรียนบ้านโคกกอ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การวาดภาพด้วย

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ป.1-ป.3

1.เดก็หญิงสริิวิมล ทองบริบรูณ์

 2.เดก็ชายเหินฟ้า นวลเจริญ
นางสาวพรวฤณ ด าสโิก

การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

7 โรงเรียนบ้านตาแปด
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การวาดภาพด้วย

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ป.1-ป.3

เดก็ชายมูฮาหมัด สะอ ิเดก็

ชายอลิยาส วาเลง
นายเชาวฤทธิ ์คงเรือง

8 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การวาดภาพด้วย

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ป.1-ป.3

1.เดก็หญิงณัฐชา สาและ 2.

เดก็หญิงเปมิกา พรมขวัญ
1.นางสาวสาวินี แซ่เล่า

9 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การวาดภาพด้วย

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ป.1-ป.3

ด.ญ.ภัทราวดี แทน่ทอง ด.ช.

ชนรัฐ ดนีุ
นางสาวกนกกช วัชรวรานนท์

10 โรงเรียนบ้านป่าโอน
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การวาดภาพด้วย

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ป.1-ป.3

1.ด.ช.ซุนกฟิล ีบปุผาดง 2.

ด.ช.ภูณภัทร มุตริัตน์
นางสาวสาวิตร ีแซ่เล่า

11 โรงเรียนบ้านพระพุทธ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การวาดภาพด้วย

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ป.1-ป.3

เดก็ชายมูฮมัหมัด หัดขะเจ 

เดก็ชายธีรภัทร์ หมะปิ
นางกนัต์ณภัชญ์ เหมะตะศิลป์

12 โรงเรียนบ้านพรุชิง
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การวาดภาพด้วย

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ป.1-ป.3

เดก็หญิงฟัตมาย์ มากาสะ นางสาวศิริรัตน์ ศสธีร
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

13 โรงเรียนบ้านมว่งถ ้า
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การวาดภาพด้วย

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ป.1-ป.3

ด.ญ.กลุญา สนิ ด.ช. ประณต 

สนิ
นางกอซียะ๊ ผอมเขียว

14 โรงเรียนบ้านแมท่ี
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การวาดภาพด้วย

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ป.1-ป.3

1.เดก็หญิงกณิกา ขุนทอง 2.

เดก็ชายมุสลมิ หัดขะเจ
นายนพวริทธิ ์ศุภสนินันทภัทร์

15 โรงเรียนบ้านล าไพล
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การวาดภาพด้วย

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ป.1-ป.3

เดก็ชายณัฐดนัย บญุมี นางสาวเกศสดุา สาคะรินทร์

16 โรงเรียนบ้านสวรรค์
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การวาดภาพด้วย

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ป.1-ป.3

1. ด.ช.สมชาย เตะย่อ 2. ด.ช.

อนัวาร์ เตะ๊เหย๊าะ
นายอาบูบากาศ ผอมเขียว

17 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การวาดภาพด้วย

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ป.1-ป.3

1. ด.ช.อลิยาส หะยีสาแม 2. 

ด.ช.อารีฟีน จิใจ
คุณครูวงศ์ดาว เดเระมะ
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

1 โรงเรียนบ้านมว่งถ ้า
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การสร้าง Webpage 

ประเภท Web Editor 

ป.4-ป.6

ด.ญ.นชมา ขุนด าริห์ ด.ช.วีร

ยุทธ อสิลาม
นางกอซียะ๊ ผอมเขียว

1 โรงเรียนบ้านป่าโอน
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การสร้าง Webpage 

ประเภท Web Editor ม.

1-ม.3

1.ด.ช.วัชรกร เจะโก 2.ด.ช.รุชดี

 มะแอ
นางสาวสาวิตร ีแซ่เล่า

2 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การสร้าง Webpage 

ประเภท Web Editor ม.

1-ม.3

เดก็หญิงสาธิดา ยิม้แกว้ 

เดก็หญิงพัชราพร แกว้เขียว
นายมารุต ภิรมย์

1 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การสร้างเกม

สร้างสรรค์จาก

คอมพิวเตอร ์ป.4-ป.6

ด.ช.อบัดลุมูเซาวิร ผอมเขียว 

ด.ญ.ซัซวานี ผอมเขียว
นางสาวกนกกช วัชรวรานนท์

2 โรงเรียนบ้านสวรรค์
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การสร้างเกม

สร้างสรรค์จาก

คอมพิวเตอร ์ป.4-ป.6

1. ด.ช.มูฮมัหมัด เจะอาแว 2. 

ด.ช.อยัยบ เตะย่อ
นายอาบูบากาศ ผอมเขียว

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร ์ป.4-ป.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การสร้างหนังสอื

อเิล็กทรอนิกส์ 

(E-book) ป.4-ป.6

เดก็หญิงพิมศริิ ขันเงิน 

เดก็ชายเกยีตยิศ ซ่านเซ่ง
นายสทุัศน์ จนัทร์รัตน์

2 โรงเรียนบ้านคลองประดู่
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การสร้างหนังสอื

อเิล็กทรอนิกส์ 

(E-book) ป.4-ป.6

1.เดก็ชายวีระยุทธ หวันหวัง 2.

เดก็หญิงอาอดีะ๊ ดาโตะ๊
นางจนัทร์เพ็ญ ด าคง

3 โรงเรียนบ้านควนหรัน
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การสร้างหนังสอื

อเิล็กทรอนิกส์ 

(E-book) ป.4-ป.6

1. เดก็หญิงอามีนา ลา่หวัง 2. 

เดก็หญิงรอฮาญา ยิสนั
นางสาวนาวียะ๊ เหล็มดี

4 โรงเรียนบ้านแซะ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การสร้างหนังสอื

อเิล็กทรอนิกส์ 

(E-book) ป.4-ป.6

1.ด.ญ.พลอยไพลนิ โพธิ์วัตตะ

 2.ด.ญ.วรดา จิตมัน่
นายสถาพร จฬุามณี

5 โรงเรียนบ้านเทพา
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การสร้างหนังสอื

อเิล็กทรอนิกส์ 

(E-book) ป.4-ป.6

1. เดก็ชายรุสลฟี ีลยีาด ี2. 

เดก็ชายพิสรุัตน์ หม่อมทา่

นางวรรณา พระไพร ีนางสาวสนิุสา 

มามะ

6 โรงเรียนบ้านพรุตู
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การสร้างหนังสอื

อเิล็กทรอนิกส์ 

(E-book) ป.4-ป.6

1.ดช.วศลิ โสภารัตน์ 2.ดช.

ชยพล บวัปลอม
นางนิจติร สโุนคบุตร

7 โรงเรียนบ้านแมท่ี
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การสร้างหนังสอื

อเิล็กทรอนิกส์ 

(E-book) ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงจัสมิน ขุนทอง 2.

เดก้หญิงซากเีราะห์ ยาโงะ
นางธัญสริิ มนีู

8 โรงเรียนบ้านวังใหญ่
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การสร้างหนังสอื

อเิล็กทรอนิกส์ 

(E-book) ป.4-ป.6

1.ด.ช.ธีรภัทร สงัข์ทอง 2.

ด.ช.ณภัทร นวลชว่ย
นางนฤมล หัสบดี

การสร้างหนังสอือเิล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
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9 โรงเรียนบ้านสวรรค์
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การสร้างหนังสอื

อเิล็กทรอนิกส์ 

(E-book) ป.4-ป.6

1. ด.ญ.มารียะห ์มะประสทิธิ ์2.

 ด.ช.มัลดน่ีี เตะย่อ
นายอาบูบากาศ ผอมเขียว

10 โรงเรียนวัดคลองยอ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การสร้างหนังสอื

อเิล็กทรอนิกส์ 

(E-book) ป.4-ป.6

ด.ช.ศกัดิน์รินทร์ นิลอนิจันทร์ 

ด.ญ.ภูษนิศา หนูสคีง
นางสาววนิดา แกว้วิชิต

7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การสร้างหนังสอื

อเิล็กทรอนิค (E - 

book) ป.4 - ป.6

1. ด.ช.ศรัญย ูคงเอยีง 2. ด.ช.

ชยัณรงค์ นาคะวิโรจน์
นางสาวสรุิยะ อนันทบริพงค์

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การสร้างหนังสอื

อเิล็กทรอนิกส์ 

(E-book) ม.1-ม.3

เดก็ชายนครินทร์ ผุดละออง 

เดก็ชายธนวัฒน์ บญุสง่
นายสทุัศน์ จนัทรัตน์

2 โรงเรียนบ้านพระพุทธ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การสร้างหนังสอื

อเิล็กทรอนิกส์ 

(E-book) ม.1-ม.3

เดก็หญิงซูฟาฮามี อมูาสะ 

เดก็หญิงซูไบเดาะห์ อหิม าุเหม
นางสาวนภัสกร สภุาพงษ์

3 โรงเรียนบ้านวังใหญ่
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การสร้างหนังสอื

อเิล็กทรอนิกส์ 

(E-book) ม.1-ม.3

1.นายฉตัรนที แสงเนตร 2.

นายสรุศกัดิ์ จงเหยือกกลาง
นางนฤมล หัสบดี

4 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การสร้างหนังสอื

อเิล็กทรอนิกส์ 

(E-book) ม.1-ม.3

1. เดก็ชายสหัสวรรษ รัตนพงษ์

 2. เดก็หญิงนุชนาถ ศรีไชย
นางภัทราวด ีราชรองวังนุชิต

5 โรงเรียนวัดคลองยอ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การสร้างหนังสอื

อเิล็กทรอนิกส์ 

(E-book) ม.1-ม.3

นางสาวชฎาพร ทองแกว้ 

เดก็หญิงทกัษิณา แกว้ประสทิธิ์
นางสาวสวิุมล ทองค าหอม

การสร้างหนังสอือเิล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
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6 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การสร้างหนังสอื

อเิล็กทรอนิกส์ 

(E-book) ม.1-ม.3

เดก็ชายวีรยุทธ์ ทองรัตน์ 

เดก็หญิงนิตกิาร รัตนสวุรรณ
นายมารุต ภิรมย์

1 โรงเรียนวัดคลองยอ
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

การออกแบบสิ่งของ

เครือ่งใช้ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 ม.1-ม.3

น.ส.กมลชนก ไชยเจริญ น.ส.

อาทติยา สุม่นาค
น.ส.สวิุมล ทองค าหอม

1 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียน

เรียนร่วม)

การจดัสวนถาดแบบ

ชื้น ประเภทบกพร่อง

ทางการเรียนรู ้ไม่

ก าหนดช่วงชั้น

เดก็ชายเกยีรตศิกัดิ์ แวนิ 

เดก็ชายอสิมาน สาและ๊ 

เดก็ชายอสิมาดี สาและี

นางจรูญรัตน์ ตนยะแหละ

1 โรงเรียนบ้านบ่อเตย กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6
๑.ด.ญ.มารียา ดอเลา๊ะ ๒.ด.ช.

พีรพงศ์ เจ๊ะกอบะ๊
น.ส.จนัจริา หมดุหวัน

2 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6
1.เดก็ชายจิรภัทร ม่วงกอ่เกือ้ 

2.เดก็ชายกติตธิัช กาญจนถาวร
นางอาภรณ์ นวลมณี

3 โรงเรียนบ้านเทพา คณิตศาสตร์ A Math ป.1-ป.6
1. เดก็หญิงบษุยมาศ เพชร

ไพร 2. เดก็ชายสรุิยา สยัง
นางนงลักษณ์ หะยหีวัง

4 โรงเรียนวัดปริก กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6
1. ด.ช.พรเพชร ชทูิง่ 2. ด.ช.

จักริน แกว้รง
นางสาวสตุิมา พรหมเมศร์

การออกแบบสิ่งของเครือ่งใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ม.1-ม.3

การจดัสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู ้ไมก่ าหนดช่วงชั้น

A Math ป.1-ป.6
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1 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3
1.เดก็ชายอภิรักษ์ ชขูาว 2.

เดก็ชายภควัต วิจิตร
นางมนิา อาญาพิทักษ์

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6

1.เดก็ชายอารีฟีน มิแย 2.

เดก็ชายรุสล ีมูหิตาปี
นางสาวปลายรุง่ พุทสมสู

2 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6
เดก็ชายฟาดลิล์ มามะ 

เดก็หญิงโซเฟีย แวเดง็
นางสาวสกุญัญา เหล็มสะ

3 โรงเรียนบ้านตูหยง กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6
เดก็ชายนาฟิล ยูนุ เดก็ชายรุ

สด ีตาเห
นางสวุรรณี หัดสาหมดั

4 โรงเรียนบ้านเทพา กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6
1. เดก็ชายอมัมาร์ หวังยี 2. 

เดก็หญิงนูรซัยตน มามุ

นางสาวเนาวรัตน์ รามญัเซะ นางจารุ

วรรณ นาบุญ

5 โรงเรียนบ้านพระพุทธ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6
เดก็หญิงญารอดะ๊ สะมะแอ 

เดก็หญิงสมุัยย๊ะ ยีบอซู
นางสาวรอปีอะ๊ หลีสหุลง

1 โรงเรียนบ้านตูหยง กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3
เดก็หญิงเพ็ญนภา สงัรี เดด็

หญิงไซหนับ ดอเลาะ
นางสวุรรณี หัดสาหมดั

2 โรงเรียนบ้านพระพุทธ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3
เดก็ชายธนาเทพ สนัประเสริฐ 

เดก็หญิงจินตนา สาและ
นางสาวรอปีอะ๊ หลีสหุลง

Cross word ป.1-ป.6

Cross word ม.1-ม.3

A Math ม.1-ม.3
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1 โรงเรียนบ้านพระพุทธ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจดัการค่ายพัก

แรม ม.1-ม.3

เดก็ชายอตันัน บอ่เตย เดก็

ชายณัฐวุฒิ ชศูรี เดก็ชาย

วิทยา โตะสะอ ิเดก็ชายวรวุธ 

สาและ เดก็ชายทศพร 

พวงมาลยั เดก็ชายอดนัิท ์เตะ๊

ย่อ เดก็ชายมูฮมัหมัดฮมัดี 

ขะหรี เดก็ชายรอยะ อบัดลุขะ

เด

นายบวีระพันธ ์อนุสสรางค์กลู

2 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจดัการค่ายพัก

แรม ม.1-ม.3

เดก็ชายทวีศกัดิ์ แกว้เกาะ

สะบา้ เดก็ชายกติตศิกัดิ์ 

ประสทิธิ์นุ้ย เดก็ชายรัชชา

นนท ์ประสทิธิ์ศรี เดก็ชายชิ

นาธิป แกว้เกาะสะบา้ เดก็

ชายอคัคเดช พันธ์ทองเพ็ชร 

เดก็ชายภูวดล แกว้มรกฎ 

เดก็ชายเรืองรอง จันทร์จิตร 

เดก็ชายสรุยศ คตชัง่ เดก็ชาย

อรรถกร วัดฑะทอง

นายชนะ วรรณจนัทร ์นายมารุต ภิรมย์

1 โรงเรียนบ้านป่ากอ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศ ป. 4 - 6

เดก็ชายอนาวิล ไชยลาภ เดก็

ชายศภุกจิ อแิอ เดก็หญิงไซ

ตน หัดขะเจ เดก็หญิงอาซีซัง

 ลา่บรุี เดก็ชายณัฐภัทร บากา

โชติ

นางสาวเพียงเพ็ญ สขุพิพัฒน์ นาง

พิรุฬห์ลักษณ์ หมอ่มท่า

การจดัการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

การใช้เข็มทิศ ป. 4 - 6
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2 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
การใช้เข็มทิศและ

การคาดคะเน ป.4-ป.6

ด.ช.อนุ หมูนี ด.ช.สงิหา 

หวันหมะ ด.ช.อนัวาร์ มะมิน 

ด.ช.อาฟิต ยาเล ด.ช.ภาราดร 

สหีัด ด.ช.อมรินทร์ สาและ 

ด.ญ.กติมิา ปาแต ด.ญ.นูรฮดูา

 สาและ

นายจริะเดช มะ นางธีรมาส สวุรรณ

ชาติ

3 โรงเรียนบ้านสวรรค์ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
การใช้เข็มทิศและ

การคาดคะเน ป.4-ป.6

1.ด.ช.วุฒิชยั ยะมันยะ 2.ด.ช.

วรพล โสะ๊โกะ๊ 3.ด.ช.ปณชยั 

สอ่ร่าโสะ๊ 4.ด.ช.มนตรี จันทร์

พิทกัษ์ 5.ด.ช.นิตพินธ์ เขียน

นา 6.ด.ช.อาซาน การดี 7.ด.ช.

รุตซล แกว้นพรัตน์ 8.ด.ช.

นวพล การดี

นายระวี สนิ

1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสอื

เล่มเล็ก ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงธันยานุช หนูแกว้ 2.

เดก็หญิงวันวิสาข์ กมิาคม 3.

เดก้หญิงปริยฉตัร รุง่เรือง

นางสาวสภุาภรณ์ หลี

2 โรงเรียนบ้านโคกกอ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสอื

เล่มเล็ก ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงพิมนภา เฒ่าตน้เดมิ

 2.เดก็หญิงชลดิา บญุเลศิ 3.

เดก็หญิงอริสา ธระจิตสม

นายณรงค ์หรับจนัทร์

3 โรงเรียนบ้านเทพา กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสอื

เล่มเล็ก ป.4-ป.6

1. เดก็หญิงวรัญญา ตแูวหมะ 

2. เดก็หญิงหทยัทพิย์ แกว้ศรี

นวม 3. เดก็หญิงพรรณกร 

บ ารุงพงศ์

นางปณิตา แกว้จงัหวัด

4 โรงเรียนบ้านนาจวก กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสอื

เล่มเล็ก ป.4-ป.6

1.ดญ.พริมา เจ๊ะเตะ๊ 2.ดญ.นูรมี

 อมุาร์ 3.ดญ.รอมละ๊ มอน๋อง
ว่าที ่รต.อภิชาต ิสวุรรณรัตน์

5 โรงเรียนบ้านบ่อเตย กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสอื

เล่มเล็ก ป.4-ป.6

๑.ด.ญ.ยาวารี เตะ๊หมะ ๒.ด.ญ.

นูรา หมะหมิน ๓.ด.ญ.น

ภัสวรรณ มะสะ

นางอสันายาต ีนุ้ยสมนั

6 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสอื

เล่มเล็ก ป.4-ป.6

ด.ญ.รุสนา บนิสาแม ด.ญ.อาลิ

สา ขุนอกัษร ด.ญ.นูรฮดูา สา

และ

นางประยรู บุญจริง นางสาวเสาวณี 

แกว้สามสี

การประกวดหนังสอืเล่มเล็ก ป.4-ป.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

7 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสอื

เล่มเล็ก ป.4-ป.6

ด.ช.อคัรินทร์ เดยีวเลา๊ะ ด.ช.

อดศิกัดิ์ เตะ๊เหย๊าะ ด.ช.ฟูอา

ดยี์ สนัหัส

นางนิชาภา แหล๊ะหิ้น

8 โรงเรียนบ้านพระพุทธ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสอื

เล่มเล็ก ป.4-ป.6

เดก็หญิงนูซูลา มะเม๊าะ 

เดก็ชายนัสลนั หมานสนิท 

เดก็หญิงตสันีม ดอเลาะ

นางเครือวรรณ ค าสงัข์

9 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสอื

เล่มเล็ก ป.4-ป.6

เดก็หญิงหทยัชนก มณีโชติ 

เดก็หญิงชนม์นิภา รักสม
นางสวุรรณี ทองนวลจนัทร์

10 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสอื

เล่มเล็ก ป.4-ป.6

ด.ญ.ฟาดลีา หมีนเจ๊ะ ด.ญ.

อารีกะห ์ดอืรามะ ด.ญ.อามี

ซ๊ะห ์กาเจ

น.ส.ไพรัตน์ หมดัอาดัม

11 โรงเรียนบ้านใหม่ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสอื

เล่มเล็ก ป.4-ป.6

เดก็หญิงนูรฟาตนีี เซ็ง 

เดก็หญิงสานูรี สาหมะ 

เดก็หญิงรุวัยดา กามา

นางสาวอนิสรา จติรประวัติ

12 โรงเรียนวัดคลองยอ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสอื

เล่มเล็ก ป.4-ป.6

ด.ญ.เพรชรัตน์ แกง้ของแกว้ 

ด.ญ.พัณณ์ชติา ชมุมะ ด.ญ.

เครือวัลย์ บวัสวุรรณ์

น.ส.จนัทรัสม ์ไหมจา้ย

1 โรงเรียนบ้านป่าโอน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสอื

เล่มเล็ก ม.1-ม.3

1.ด.ญ.ภัครมัย หมินเสน็ 2.

ด.ญ.นูรีซ่า หล าหัด 3.ด.ญ.อร

ดา ทองสดี า

นางสาวองัสนา สตีะพงศ์

2 โรงเรียนบ้านพระพุทธ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสอื

เล่มเล็ก ม.1-ม.3

เดก็หญิงจินตนา สาและ 

เดก็หญิงสไุลดา เตะหมัดหมะ 

เดก็หญิงอนุสรา ขะหงี

นางวิไล ตระกลูกลกติ

การประกวดหนังสอืเล่มเล็ก ม.1-ม.3
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

1 โรงเรียนบ้านเทพา กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
การผูกเง่ือน เดินทรง

ตัวและโยนบอล

1. เดก็ชายภาณุวัฒน์ หมาด

เสน็ 2. เดก็ชายภูวิศ แสงมณี 

3. เดก็ชายพรเทวา ตาแกว้ 4. 

เดก็ชายไพชอ้ล มามะ 5. 

เดก็ชายปณุยธร เพชรจ ารัส 6. 

เดก็ชายธนภัทร ใหม่เกลีย้ง

นางสาวผาสขุ แกว้พรหม

2 โรงเรียนบ้านคลองขุด กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเง่ือน เดินทรง

ตัวและโยนบอล ป.1-

ป.3

ด.ช.ฟิตรี เจ๊ะหะ ด.ช.ซาฮรีัน 

และหวัง ด.ช.อบัดลุรอหมาน 

อาล ีด.ช.ธีรยุทธ เดหล า ด.ช.

กริฟาน ดอเลา๊ะ ด.ช.อบัดลุกา

รีม อาหลมีุสอ

นายยงยทุธ หลงมหีนา

3 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเง่ือน เดินทรง

ตัวและโยนบอล ป.1-

ป.3

เดก็ชายอนุวัฒน์ อนิน้ าหอม 

เดก็ชายมูฮ าหมัดซูฟียัน 

ปลอ่งหอย เดก็ชายอาซัน ด า

ปุ้ เดก็ชายดนฮาฟิส มะสนั 

เดก็ชายอสัมี แลแรมะ 

เดก็ชายอาดลีนั สอืแม

นายลิขิต สนิ

4 โรงเรียนบ้านควนหรัน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเง่ือน เดินทรง

ตัวและโยนบอล ป.1-

ป.3

1. เดก็หญิงฟาตอนียะห์ ยุโซะ

 2. เดก็หญิงซูไรณี หะยีมะแซ 

3. เดก็หญิงฟารีดา โอลา่ 4. 

เดก็หญิงอลสิซา ฮะมะ 5. เดก็

ชายซัรนูซีฮ ์ประสทิธิ์หิมะ 6. 

เดก็ชายมูฮมัหมัดรุสกี สหุลง

นายนิรันดร ์เหล็มโสะ๊

5 โรงเรียนบ้านโคกกอ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเง่ือน เดินทรง

ตัวและโยนบอล ป.1-

ป.3

เดก็ชายธนวัฒน์ ชโูชติ 

เดก็ชายภัคศรันย์ ชเูชดิ 

เดก็ชายจารุวิทย ์แซ่ลิม่ 

เดก็ชายพรศกัดิ์ สขุแดงพรม 

เดก็ชายพีรพัฒน์ พลแกว้ 

เดก็ชายอลงกต เวชสทิธิ์

นางสาวพรรณวด ีนวลทอง

การผูกเง่ือน เดินทรงตัวและโยนบอล
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

6 โรงเรียนบ้านโคกกอ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเง่ือน เดินทรง

ตัวและโยนบอล ป.1-

ป.3

1. เดก็ชายธนวัฒน์ ชโูชติ 2. 

เดก็ชายจารุวิทย ์แซ่ลิม่ 3. 

เดก็ชายพรศกัดิ์ สขุแดงพรม 4.

 เดก็ชายพีรพัฒน์ พลแกว้ 5. 

เดก็ชายอลงกต เวชสทิธิ์ 6. 

เดก็ชายสมรักษ์ รุง่เรือง

นางสาวพรรณวด ีนวลทอง

7 โรงเรียนบ้านโคกพยอม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเง่ือน เดินทรง

ตัวและโยนบอล ป.1-

ป.3

1.เดก็ชายณัฐวุฒิ บญุโท 2.

เดก็ชายอดสิรณ์ เอยีดยอด 3.

เดก็หญิงศภุาวรรณ ประสทิธิ์

สร 4.เดก็หญิงวรรณดี เบญ็

พาด 5.เดก็หญิงญาณภัทร โน

รดี

1.นายอาราฟัต หัดหนิ 2.นายมานิตย ์

จนัทรจติร

8 โรงเรียนบ้านเทพา กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเง่ือน เดินทรง

ตัวและโยนบอล ป.1-

ป.3

1. เดก็ชายภานุวัฒน์ หมาดเสน็

 2. เดก็ชายภูวิศ แสงมณี 3. 

เดก็ชายธนภัทร ไหมเกลีย้ง 4.

 เดก็ชายพรเทวา ตาแกว้ 5. 

เดก็ชายไพซ้อล มามะ 6.เดก็

ชาบปณุยธร เพชรจ ารัส

นางสาวผาสขุ แกว้พรหม

9 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเง่ือน เดินทรง

ตัวและโยนบอล ป.1-

ป.3

1.เดก็ชายนิตภูิมิ เหาะสนั 2.

เดก็ชายมะนาวีย์ ปาแต 3.

เดก็ชายรอมฎอน บนิสาแม 4.

เดก็ชายศรายุทธ หลเีลม็ 5.

เดก็ชายมุสตอฟา หมูนี 6.

เดก็ชายอานนท์ โสป๊เรือง

1.นายจริะเดช มะ 2.นางสาวอรวรรณ 

เจะ๊แว

10 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเง่ือน เดินทรง

ตัวและโยนบอล ป.1-

ป.3

ด.ช.นวพล สงคงคา ด.ช.

ศภุณัฐ คงบญุ ด.ช.ศภุชยั 

บตุรสาน ด.ช.ฮาริส เสะยามา 

ด.ช.ชนรัฐ ดนีุ ด.ช.ณัฐวุฒิ ศริิ

อภัย

นายศักรินทร ์ยาเล๊าะ

11 โรงเรียนบ้านพระพุทธ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเง่ือน เดินทรง

ตัวและโยนบอล ป.1-

ป.3

เดก็ชายซอลาฮดูดนี เจะมะ 

เดก็ชายพิเลศชยั บรูากรณ์ 

เดก็ชายณัฐวุฒิ กริดรัมย ์

เดก็ชายอมัรัน หวันมุ เดก็ชาย

สพุนัน ขะเหร็ม เดก็ชายรังสิ

มันต์ วาแม

นายยงยนื พงษ์พันธ์
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

12 โรงเรียนบ้านล าเปา กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเง่ือน เดินทรง

ตัวและโยนบอล ป.1-

ป.3

เดก็ชายอายุทธ เจะแต 

เดก็ชายอภินันท์ วาเซ็ง 

เดก็ชายอนันต์ สรุิยะ เดก็ชาย

ฮาคอรี ดอืราแม เดก็ชาย

อรรถพล อบัดลุเลา๊ะ เดก็

หญิงอลัฟาลา อบัดลุเลา๊ะ 

เดก็หญิงรุสนานี บอืราเฮง

นางสาวพรรณหทัย เคล้าดี

13 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเง่ือน เดินทรง

ตัวและโยนบอล ป.1-

ป.3

1. ด.ช.ธีรภัทร เสม็ชชูตูิ 2. 

ด.ญ.แทนตะวัน สขุจรุง่ 3. 

ด.ญ.อญัชสิา เอยีดแกว้ 4. 

ด.ช.อฟัฟาน มุณี 5. ด.ช.อะห

มัด แอหมอ 6. ด.ญ.ยัสมี สตา

ปอ

คุณครูภิญโญ จติต์รัตน์

14 โรงเรียนบ้านป่ากอ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเง่ือน ป.1 - 3

เดก็ชายฟาดิล้ นิสนั เดก็ชาย

ภูธเนศ ประดษิฐ ์เดก็ชายอา

ราฟัต สภัุทรสมัย เดก็หญิง

โซฟีย๊ะ โตะ๊ปิ เดก็หญิงสไุรดา

 หัดขะเจ เดก็หญิงฟุรกอ๊น 

หลงมีหนา

นางพิรุฬห์ลักษณ์ หมอ่มท่า นางสาว

สารีป๊ะ บือราเฮง

1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ค าคม ป.1-ป.6
ด.ญ.อนิสรีน มอลอ ด.ญ.

ซาฟีอะห ์มะสาแม
นางพิณฑา สขุศรีทอง

2 โรงเรียนบ้านพรุตู กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ค าคม ป.1-ป.6
1.ดญ.อธิชา พรหมชแูกว้ 2.

ดญ.สธุิสา เจียมจรัสศรี
นายชวน แกว้เกาะสะบ้า

3 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ค าคม ป.1-ป.6
1. เดก็หญิงปานไพลนิ มณีรัส

ยากร 2. เดก็หญิงสริิมา วุ่นซิงซี่
นางสาวกไุรฟะฮ ์รับประยรู

1 โรงเรียนบ้านพรุตู กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดก ุป.1-ป.6 ดช.ปริญญา บญุยิง่ นางนิจติร สโุนคบุตร

2 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดก ุป.1-ป.6
เดก็ชายกฤษฎา บาเห็ม 

เดก็ชายสะอดู ีวาเซ็ง
นางบุตรสด ีหะมะ

ซูโดก ุป.1-ป.6

ค าคม ป.1-ป.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

3 โรงเรียนบ้านคลองขุด กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดก ุป.1-ป.6
ด.ญ.ฟัยรูซ หมานหมีน ด.ญ.

มาซีเตา๊ะ สาและ
นายยงยทุธ หลงมหีนา

4 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดก ุป.1-ป.6 เดก็ชายอนัส เพ็ชรฆาต นางดวงนภา สวุรรณพิมล

5 โรงเรียนบ้านตาแปด กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดก ุป.1-ป.6
เดก็หญิงสารีฮะ๊ หะรงค์ เดก็

หญิงปภัสรา มิง
นางสาวร่อมเล๊าะ จาโรจน์ยา

6 โรงเรียนบ้านบ่อเตย กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดก ุป.1-ป.6 ๑.ด.ช.ฟาเดล ยาหะมุ นางวนิดา เปาะแม

7 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดก ุป.1-ป.6
ด.ญ.นัทรียา ตรุะเสต ด.ญ.มา

รีน่า อเุซ็ง
นางแวฬาร์ติฟัส หมนียะลา

8 โรงเรียนบ้านพระพุทธ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดก ุป.1-ป.6
เดก็ชายนัสรูน เหนาะบู 

เดก็ชายธีระพัฒน์ มะปิ
นางสาวรอปีอะ๊ หลีสหุลง

9 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดก ุป.1-ป.6 เดก็ชายปฏิภัทร แกว้เกาะสะบา้ นางสาวกไุรฟะฮ ์รับประยรู

10 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดก ุป.1-ป.6 1.เดก็ชายธัญธรณ์ แซ่หว่อง นางอาภรณ์ นวลมณี

11 โรงเรียนวัดปริก กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดก ุป.1-ป.6
1. ด.ญ.วริศรา เพ็ชรบรูณ์ 2. 

ด.ญ.พรยมล พรมเรืองโชติ
นางชัชฎา พรมสู

1 โรงเรียนบ้านตูหยง กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดก ุม.1-ม.3 เดก็หญิงสนิุตา สาและ นางสาวยามลี๊ะ สา่หัส

2 โรงเรียนบ้านพระพุทธ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดก ุม.1-ม.3
เดก็ชายอเูซ็น อบัดลุขะเด 

เกก็หญิงหาลมีะห์ ยีสล า
นางสาวรอปีอะ๊ หลีสหุลง

3 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดก ุม.1-ม.3
1. เดก็ชายนฤนาท ย้อยชว่ง 2. 

เดก็ชายณัฐพงษ์ แพงสา
นางภัทราวด ีราชรองวังนุชิต

4 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดก ุม.1-ม.3 เดก็หญิงสาวิตรี พรหมยะ นางภัทราวด ีราชรองวังนุชิต

5 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดก ุม.1-ม.3 1.เดก็หญิงวิไลพร จันทร์จิต นางมนิา อาญาพิทักษ์

6 โรงเรียนบ้านเทพา กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดก ุป.1-ป.6 เดก็หญิงนันทนา คงเตม็ นางนงลักษณ์ หะยหีวัง

ซูโดก ุม.1-ม.3
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

1 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
นักเรียนเพื่อนที่

ปรึกษา ม.1-ม.3

1.นางสาวศนัินญา ประศทิธิ์ศรี

 2.นางสาวนันทรัตน์ เกือ้กอ่

แกว้ 3.นางสาวรจนา ทองออ่น

 4.เดก็หญิงนิตกิาร รัตนสวุรรณ

 5.เดก็หญิงจินจุฑา อ าพันรัตน์

นางสมพิศ คงเวช

1 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3

1.เดก็หญิงศนัินญา ประสทิธิ์

ศรี 2.เดก็หญิงจารุวรรณ แกว้

ประสทิธิ์ 3.เดก็หญิงณัฐกานต์

 แกว้เกาะสะบา้ 4.เดก็หญิงวุ

ชนาฎ ยักพันธ์ 5.เดก็หญิงอลิ

สา ว่องวิริยะ 6.เดก็หญิงจารุ

วรรณ อนิทสวุรรณ 7.

เดก็หญิงพรทพิา ทานัน 8.

เดก็ชายวีรยุทธ์ ทองรัตน์ 9.

เดก็ชายสชุติ ม่วงออ่น 10.

เดก็ชายภูวดล แกว้มรกฎ

นางอาภรณ์ นวลมณี

1 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 เดด็ชายกติตศิกัดิ์ ห้วยหล่ า น.ส.กนกวรรณ สรุะสงัวาลย์

2
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 เดก็หญิงนุรฮายาตี เจะเเละ นายสมคัร ออ่นปลอด

3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ด.ช. มโนทศั นุ่นเกลีย้ง นางอรนุช ปิ่นทองพันธุ์

4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ด.ญ.ฮาวา เคีย้นหิ้น นางสาวยวิุตา นิสนั

5 โรงเรียนบ้านกรงอติ า คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ด.ญ.อุน่เรือน สมเกษร น.ส.วรรณี วิริโย

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3

คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

สภานักเรียน ม.1-ม.3
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

6 โรงเรียนบ้านกระอาน คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 1.เดก็หญิงณัฐริกา หมัดแมเราะ นางสาวชลิตา บูดาเล็ง

7 โรงเรียนบ้านเขาน้อย คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

เดก็หญิงวิริยา หลเีจริญ 

เดก้หญิงชยาดา ชายหัด 

เดก้หญิงสกลุรัตน์ มะประสทิธิ์

อ ไพศาล พนาศรัณย์

8 โรงเรียนบ้านคลองขุด คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 เดก็หญิงนูรีซ้า ดาหมิ นายยงยทุธ หลงมหีนา

9 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 เดก็หญิงสปุราณี สามะ นางสาวอะมาเลีย มณีู

10 โรงเรียนบ้านควนหรัน คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 เดก็หญิงฟารีดา โอลา่ นางสาววราทิพย ์บุญศรี

11 โรงเรียนบ้านโคกกอ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 1.เดก็ชายภูวเรศ บญุอนันต์ นางพวงน้อย เหล่าประชาวิทย์

12 โรงเรียนบ้านโคกพยอม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 เดก็หญิงศภุาวรรณ์ ประสทิธิ์สร นางปารยน์ภัส แสงสวุรรณ

13 โรงเรียนบ้านแซะ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 1.ด.ญ.กาญจนา บญุสิง่สี นายสถาพร จฬุามณี

14 โรงเรียนบ้านตาแปด คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 เดก็หญิงฟารีดะ๊ สอเฮาะ นายสมชาย มณีโชติ

15 โรงเรียนบ้านตูหยง คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 เดก็ชายอฟิฟาน แลแรมะ นายธีระยทุธ์ สะมะแอ

16 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 1. ด.ช.กติตศิกัดิ์ ห้วยหล่ า นางสาวกนกวรรณ สรุะสงัวาลย์

17 โรงเรียนบ้านเทพา คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 เดก็หญิงนาเดยี เภอสะสะและ นางสาวยพุิน สขุบุญพันธ์

18 โรงเรียนบ้านนาจวก คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ดช.อาริส แดวอสนุง นางสายจติต ์ไกรษร

19 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ด.ญ.วาซินีย์ สขุสมจิตร์ นายดลซอหมดั มทุะจนัทร์

20 โรงเรียนบ้านป่าโอน คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ด.ญ.รินรดา สนัหมุด นางลลนา อแิอ

21 โรงเรียนบ้านพระพุทธ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 เดก็ชายบรูฮาน ขันด าริ นายยงยนื พงษ์พันธ์

22 โรงเรียนบ้านพรุชิง คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 เดก็หญิงฟัตมาย์ มากาสะ นางฮาสเมาะ แวดอเล๊าะ

23 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
เดก็หญิงชญานิษฐ์ สทุธิ

ประดษิฐ์
นางอารีย ์ติเอยีดยอ่

24 โรงเรียนบ้านล าเปา คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 เดก็หญิงวราภรณ์ ระยะหลง นางสาวฮาลีมะ๊ หวันเตะ

25 โรงเรียนบ้านล าไพล คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 1.เดก็หญิงชนาภา แซ่ตนั นางเตือนใจ ค าตัน

26 โรงเรียนบ้านสวรรค์ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ด.ญ.นัยนา ซาหีมซา นางยวุนิจ เกื้อข า

27 โรงเรียนบ้านสวรรค์ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 1.ด.ญ.นัยนา ซาหีมซา

28 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ด.ญ.ซูไวดา สาตเีมาะ นางฟานาซีเราะห ์เล๊าะโสะ๊
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

29 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
เดก็หญิงวรรณิสา แดงทอง

เกลีย้ง
นางเสาวรส พิลากรณ์

30 โรงเรียนวัดคลองยอ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ด.ช.ธนากร ศรีกอ่เกือ้ นายพงศธร นุ้ยสมนั

31 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 เดก็หญิงกนัยารัตน์ มุนี นางทัศนา นวลนาค

32 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 1.เดก็ชายณัฎภัทร สวุรรณรัตน์ นางณัฐสมิา ดาเหล็น

1 โรงเรียนบ้านเทพา คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6
เดก็หญิงมณีรัตน์ บรรณ

ประเสริฐ
นางนงลักษณ์ หะยหีวัง

2
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 เดก็ชายภูริเดช ขวัญพัทลงุ

นางกรุณา พร้อมญาต ินายวิวัฒน์ 

ภักดี

3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 1.เดก็หญิงวรรณภา หนูค าสงิห์ นางฐติินันท์ สทิธิสทุธิ์

4 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 เดก็หญิงสมฤทยั สกลุหนู นางสาวกนกวรรณ สรุะสงัวาลย์

5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ด.ช.อบิรอเฮม ดอืรามะ นางสาวยวิุตา นิสนั

6 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 เดก็ชายสบืสกลุ เม๊าะสนิ นางสาวนูรีหยะ๊ จนัทรุง่โรจน์

7 โรงเรียนบ้านกรงอติ า คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ด.ช.ขจรศกัดิ์ สมเกษร นางพยอม อาญาพิทักษ์

8 โรงเรียนบ้านกระอาน คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 1.เดก็หญิงสไุรณี มะโร๊ะ นางอาสะหน๊ะ มนิ

9 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 เดก็ชายอบัดลุคอเลด็ อาแว นางบุตรสด ีหะมะ

10 โรงเรียนบ้านคลองขุด คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 เดก็หญิงหฤทยั รามัญเศษ นายอดินันท ์หมานหมนี

11 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ด.ญ.ณัฐริกา หมัดเหร็ม คุณครูวิทยา จติต์รัตน์

12 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 เดก็หญิงอมูัยย๊ะ บาเห็ม นางดวงนภา สวุรรณพิมล

13 โรงเรียนบ้านควนหรัน คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 เดก็ชายฮาฟิต ยีเจะอาแว นางสพุรรณี อายิ

14 โรงเรียนบ้านโคกกอ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1.เดก็ชายคมนตรี มณีนวล 2.

เดก็หญิงพิยดา สวุรรณบรรดษิ
นายอบัดุล อซีอ

15 โรงเรียนบ้านโคกพยอม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 เดก็หญิงตรีรัตน์ พรหมยะ นางเนตรนภา ถาวรสวุรรณ

16 โรงเรียนบ้านตาแปด คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 เดก็หญิงสารีฮะ๊ หะรงค์ นางสาวร่อมเล๊าะ จาโรจน์ยา

17 โรงเรียนบ้านตูหยง คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 เดก็หญิงฟาตฮีะห์ โตะ๊เฮง นายเกษม หมดุประเสริฐ

คิดเลขเร็ว ป.4-6



มหกรรมวิชาการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ อ าเภอเทพา คร้ังที่ 4                                                                             หน้าที่  34

ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

18 โรงเรียนบ้านท่าไทร คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 เดก็หญิงปยิะวรรณ จันทร์เกตุ นายเที่ยง อนิทองชุม

19 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 1. ด.ญ.สมฤทยั สกลุหนู นางสาวกนกวรรณ สรุะสงัวาลย์

20 โรงเรียนบ้านเทพา คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
เดก็หญิงมณีรัตน์ บรรณ

ประเสริฐ
นางนงลักษณ์ หะยหีวัง

21 โรงเรียนบ้านนาจวก คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ดช.ฮากมิ จูเกะ นางสายจติต ์ไกรษร

22 โรงเรียนบ้านป่าโอน คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ด.ช.อนันต์ เหลม็สา นางพราวภร จนัทรของชุม

23 โรงเรียนบ้านพระพุทธ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 เดก็ชายหมัดอามีน หมันหลนิ นางสาวอไุร เสม็หยง้

24 โรงเรียนบ้านมว่งถ ้า คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ด.ญ. อมลวรรณ บญุมา นางมะลินี หนูมาก

25 โรงเรียนบ้านแมท่ี คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ด.ญ.ฟิรดา ปลูา นางชุติมา เมฆหมอก

26 โรงเรียนบ้านล าเปา คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 เดก็หญิงอามีเนาะ สะอะ นางสาวกสัมา ยตีะหวี

27 โรงเรียนบ้านล าไพล คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 เดก็ชายสริภพ จันทร์ครีี นายสนุทร พรมเรืองโชติ

28 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 เดก็ชายณัทกร น้อยผา นางสาวฝาติหมะ๊ หัสหมดั

29 โรงเรียนบ้านสวรรค์ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ด.ญ.นารีมา เข่ือนสวุรรณ นายระวี สนิ

30 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ด.ช.สรูีมัน สามะ นางฟานาซีเราะห ์เล๊าะโสะ๊

31 โรงเรียนบ้านใหม่ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 เดก็หญิงอานีซะห์ หัดบู นายดาโอะ โตะทา

32 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 เดก็หญิงนูรีดา เจะหะ นางจนัเพ็ญ คงศรี

33 โรงเรียนวัดคลองยอ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ด.ญ.จิราวรรณ เวียงหงษ์ นางซีตีฟาตีมะฮ ์หมนีหวัง

34 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 1.เดก็หญิงกลัยกร ทองศรี นางอาภรณ์ นวลมณี

1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 1.เดก็หญิงพนิดา บวัปาน นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน

2 โรงเรียนบ้านกระอาน คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 1.เดก็หญิงมณฑาวดี หมันหมู้ นางมาล ีสาลีมี

3 โรงเรียนบ้านป่าโอน คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ด.ญ.วรรณกานต์ แยนา นางพราวภร จนัทรของชุม

4 โรงเรียนบ้านพระพุทธ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 เดก็หญิงซูฟาฮามี อมูาสะ นางสาวอไุร เสม็หยง้

5 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 เดก็หญิงสาวิตรี พรหมยะ นางภัทราวด ีราชรองวังนุชิต

6 โรงเรียนวัดคลองยอ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 เดก็หญิงสทุธิดา สวุรรณจ่าง นางสาวสวิุมล ทองค าหอม

คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

7 โรงเรียนวัดคลองยอ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ด.ญ.สทุธิดา สวุรรณจ่าง น.ส.สวิุมล ทองค าหอม

8 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 1. นายเอกพล ไชยจิต นางมนิา อาญาพิทักษ์

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
คณิตศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์

 ป.4-ป.6

1 ด.ช.อามีน มอลอ 2 ด.ช.ซุล

กฟิล ีสะตยีา 3 ด.ญ.อนิสรีน 

มอลอ

นางพิณฑา สขุศรีทอง

2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์

 ป.4-ป.6

1 ด.ช.อามีน มอลอ 2 ด.ช.

ซุลกฟีล ีสะตยีา 3 ด.ญ.อนิสรีน

 มอลอ

นางพิณฑา สขุศรีทอง

3 โรงเรียนบ้านบ่อเตย คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์

 ป.4-ป.6

๑. ด.ช. ดนุยา มุสอกะ ๒. ด.ช.

 อดศิกัดิ์ จันทรจิตจริงใจ ๓. 

ด.ช. สทุธิพงษ์ หยีปเูตะ

นางสาวจนัจริา หมดุหวัน

1 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์

 ม.1-ม.3

1. เดก็หญิงนุจรี สาและ 2. 

เดก็หญิงโสมฤดี มนตรี 3. 

เดก็หญิงนฤมล สวุรรณโล

นางภัทราวด ีราชรองวังนุชิต

2 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์

 ม.1-ม.3

1.เดก็ชายณัฐวัตร ทองรักษ์ 2.

เดก็ชายพีรพงศ์ จันทร์จิต

จริงใจ 3.เดก็ชายอดศิกัดิ์ มณี

นางมนิา อาญาพิทักษ์

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
คณิตศาสตร์

สร้างสรรค์ผลงาน

คณิตศาสตร์โดยใช้

โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

เดก็หญิงปณัฐดา สทุธิรักษ์ 

เดก็ชายพีระพัฒน์ ไชยรัตน์

นายวิวัฒน์ ภักด ีนายฉลอง ศรีไตร

รัตน์

โครงงานคณิตศาสตร ์ป.4-ป.6

โครงงานคณิตศาสตร ์ม.1-ม.3

สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 คณิตศาสตร์

สร้างสรรค์ผลงาน

คณิตศาสตร์โดยใช้

โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงอาทติยา คงบญุ 2.

เดก็หญิงวราภรณ์ ธรรมรัตน์
นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน

3 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม คณิตศาสตร์

สร้างสรรค์ผลงาน

คณิตศาสตร์โดยใช้

โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

ด.ช.อบัดลุมูเซาวิร ผอมเขียว 

ด.ช.วรพล แกว้สขุแสง
นางแวฬาร์ติฟัส หมนียะลา

4 โรงเรียนวัดปริก คณิตศาสตร์

สร้างสรรค์ผลงาน

คณิตศาสตร์โดยใช้

โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

1. ด.ญ.ภูษณิศา พริกเบญ็จะ 2.

 ด.ญ.กนกรัตน์ เพ็ชรคงออ่น
นางสาวสตุิมา พรหมเมศร์

1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 คณิตศาสตร์

สร้างสรรค์ผลงาน

คณิตศาสตร์โดยใช้

โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

1.เดก็ชายอาชา มีสขุ 2.

เดก็ชายปรเมศวร์ ด าดี
นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน

2 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ คณิตศาสตร์

สร้างสรรค์ผลงาน

คณิตศาสตร์โดยใช้

โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

1. เดก็หญิงนุจรี สาและ 2. 

เดก็หญิงนฤมล สวุรรณโล
นางภัทราวด ีราชรองวังนุชิต

3 โรงเรียนวัดคลองยอ คณิตศาสตร์

สร้างสรรค์ผลงาน

คณิตศาสตร์โดยใช้

โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

นางสาวอาทติยา สุม่นาค 

นางสาวกมลชนก ไชยเจริญ
นางสาวสวิุมล ทองค าหอม

สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

4 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ คณิตศาสตร์

สร้างสรรค์ผลงาน

คณิตศาสตร์โดยใช้

โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

เดก็หญิงจิราภรณ์ ศวิะปะ 

เดก็ชายอภิรักษ์ ชขูาว

นางมนิา อาญาพิทักษ์ นายมารุต 

ภิรมย์

1 โรงเรียนบ้านป่ากอ คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
เดก็หญิงอาสาน๊ะ ยีกบัจี นางพิรุฬห์ลักษณ์ หมอ่มท่า

2
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
คณิตศาสตร์

อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
เุดก็ชายวัชรพงศ์ ศริิรักษ์ นายสมคัร ออ่นปลอด

3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
ด.ญ.มารีญา กาซา นางสาวยวิุตา นิสนั

4 โรงเรียนบ้านคลองขุด คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
เดก็หญิงนาปซี๊ะ กะนอง นายยงยทุธ หลงมหีนา

5 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
เดก็หญิงสทุธิดา เจ๊ะหวัง นางวันด ีบ่อเตย

6 โรงเรียนบ้านควนหมาก คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
ด.ช.อบัดลุฟาตะ๊ เจะและ นางเกษราภรณ์ พิทยาวิรุฬห์

7 โรงเรียนบ้านควนหรัน คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
เดก็หญิงซูไรณี หะยีมะแซ นางสาวนาวียะ๊ เหล็มดี

8 โรงเรียนบ้านโคกกอ คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
1.เดก็ชายธนชยั พันธ์ดวง นางพวงน้อย เหล่าประชาวิทย์

9 โรงเรียนบ้านตาแปด คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
เดก็หญิงซาวาตี สาและ นายสมชาย มณีโชติ

10 โรงเรียนบ้านท่าไทร คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
เดก็หญิงสไบทพิย์ ทองขาว นางพรเพ็ญ แกว้เกาะสะบ้า

อจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

11 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
1. ด.ช.กติตศิกัดิ์ ห้วยหล่ า นางสาวกนกวรรณ สรุะสงัวาลย์

12 โรงเรียนบ้านเทพา คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
เดก็ชายรพีภัทร หมูณี นางสาวยพุิน สขุะบูญพันธ์

13 โรงเรียนบ้านนาจวก คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
ดญ.สอฝะห ์โมะยาเสง็ นางสายจติต ์ไกรษร

14 โรงเรียนบ้านพรุชิง คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
เดก็หญิงศรุดา สะลมีิง นางฮาสเมาะ แวดอเล๊าะ

15 โรงเรียนบ้านแมท่ี คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
ด.ช.ลาวีย์ บนิดนี นางชุติมา เมฆหมอก

16 โรงเรียนบ้านล าเปา คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
เดก็ชายริฟด ีหัดเร๊ะ นางสาวฮาลีมะ๊ หวันเตะ

17 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
ด.ญ.เนตรนภา ตา่ง นางนฤมล หัสบดี

18 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
ด.ญ.จารุมน หีมยิ คุณครูยวุร ีแลบา

19 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.1-ป.3

เดก็หญิงวรรณิสา แดงทอง

เกลีย้ง
นายชิโน อาญาพิทักษ์

20 โรงเรียนวัดคลองยอ คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
ด.ญ.สพุรรษา วรรณวงศ์ นายพงศธร นุ้ยสมนั

21 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
เดก็หญิงนูรไอนี สามาแห นางทัศนา นวลนาค

22 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
1.เดก็ชายพศวัต อาญาพิทกัษ์ นางณัฐสมิา ดาเหล็น

23 โรงเรียนวัดปริก คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
เดก็ชายยอดชาย ร่มโพธิ์ นางสาวสตุิมา พรหมเมศร์
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

24 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
ด.ช. คมเพชร ภูมีเมฆ นางอรนุช ปิ่นทองพันธุ์

25 โรงเรียนบ้านล าเปา คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
เดก็ชายริฟด ีหัดเร๊ะ นางสาวฮาลีมะ๊ หวันเตะ

1 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.4 - 6
ด.ญ.ปะตมิ๊ะ เตะ๊ย่อ นางแวใรติฟัส หมนียะลา

2 โรงเรียนบ้านกรงอติ า คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.4 - ป.6
ด.ช.อบัดลุลาเตะี ดาโห๊ะ นางพยอม อาญาพิทักษ์

3 โรงเรียนบ้านเทพา คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.4-6
เดก็หญิงปยิาพัชร หนูทอง นางนงลักษณ์ หะยหีวัง

4
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
คณิตศาสตร์

อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.4-ป.6
เดก็หญิงสธุิดา คงทอง นายฉลอง ศรีไตรรัตน์

5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงอจัฉราภรณ์ เทพ

สภุา
นางฐติินันท์ สทิธิสทุธิ์

6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.4-ป.6
ด.ช.อามีน มอลอ นางสาวยวิุตา นิสนั

7 โรงเรียนบ้านกระอาน คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.4-ป.6
1.เดก็หญิงญารินดา ลา่กดู นางอาสะหน๊ะ มนิ

8 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.4-ป.6
เดก็ชายชลธี เพ็ชรแกว้ นายวุฒิพงค ์เดชสขุ

9 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.4-ป.6
ด.ญ. จิราพร ชชูืน่ คุณครูวิทยา จติต์รัตน์

อจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร ์ป.4 - 6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

10 โรงเรียนบ้านควนหรัน คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.4-ป.6
เดก็หญิงอาริษา ประสทิธิ์หิมะ นางสพุรรณี อายิ

11 โรงเรียนบ้านโคกกอ คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.4-ป.6

1.เดก็ชายคมนตรี มณีนวล 2.

เดก็หญิงพิยดา สวุรรณบรรดษิ
นายอบัดุล อซีอ

12 โรงเรียนบ้านตาแปด คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.4-ป.6
เดก็หญิงสารีฮะ๊ หะรงค์ นางสาวร่อมเล๊าะ จาโรจน์ยา

13 โรงเรียนบ้านตูหยง คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.4-ป.6
เดก็ชายฟัฎลนั มะแซ นางสาวยามลี๊ะ สา่หัส

14 โรงเรียนบ้านท่าไทร คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.4-ป.6
เดก็ชายธนพัฒน์ ชายพรมแกว้ นายเที่ยง อนิทองชุม

15 โรงเรียนบ้านท่ามว่ง คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.4-ป.6
1. ด.ช.วีรศกัดิ์ รามันเสะ นางกอรีเยา๊ะ หรีมสกลุ

16 โรงเรียนบ้านเทพา คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.4-ป.6
เดก็หญิงปยิาพัชร หนูทอง นางนงลักษณ์ หะยหีวัง

17 โรงเรียนบ้านนาจวก คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.4-ป.6
ดญ.อามาน บากาสะ นางสายจติต ์ไกรษร

18 โรงเรียนบ้านพระพุทธ คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.4-ป.6
เดก็ชายฮานาน หัดเลาะ นายชัชวาล จนัทร์จติร

19 โรงเรียนบ้านแมท่ี คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.4-ป.6
ด.ช.อริฟาน แวดามะ นางชุติมา เมฆหมอก

20 โรงเรียนบ้านล าเปา คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.4-ป.6
เดก็หญิงตอยยีบะ๊ อาหวัง นางสาวกสัมา ยตีะหวี

21 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.4-ป.6
เดก็หญิงเกษราภรณ์ มณีโชติ นางสาวฝาติหมะ๊ หัสมดั

22 โรงเรียนบ้านใหม่ คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.4-ป.6
เดก็หญิงรูซีตา บาสอลอ นายดาโอะ โตะทา
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

23 โรงเรียนวัดคลองยอ คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.4-ป.6
ด.ญ.สาลนีิ แกว้มณีโชติ นางซีตีฟาตีมะฮ ์หมนีหวัง

24 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.4-ป.6
1.เดก็ชายถิรภัทร ประสทิธิ์พรม นางอาภรณ์ นวลมณี

25 โรงเรียนบ้านล าไพล คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงวานิสา ขันทะสามล

 2.เดก็หญิงภารดี อรัญภาค 3.

เดก็หญิงวราพร โตะ๊ขา

นางจสพุร ทองหนูรุง่

1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ม.1-ม.3
1.เดก็หญิงภัทราวดี ศรีสขุ นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน

2 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ม.1-ม.3
ด.ญ.จันสดุา ศรีไชย นางภัทราวด ีราชรองวังนุชิต

3 โรงเรียนวัดคลองยอ คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ม.1-ม.3
น.ส.เกศริณทร ์เเกว้รัตน์ น.ส.สวิุมล ทองค าหอม

4 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ คณิตศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ม.1-ม.3
1.เดก็ชายภานุ พิทกัษ์สกลุศริิ นางมนิา อาญาพิทักษ์

1 โรงเรียนบ้านสวรรค์ ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

1. ด.ช.วงศกร สวุรรณรัตน์ 2. 

ด.ช.มะรอซ ีดอเลาะ 3. ด.ญ.

วรรณฤด ีสอ่ร่าโสะ๊

1.นางสาวอาซีซะห ์การดี 2.นาย

เกรียงศักดิ ์สาและ

2
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ปฐมวัย

การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

เดก็ชายวสนิธร ดวงสวุรรณ 

เดก็หญิงณัฐพร ทองเกลีย้ง 

เดก็หญิงณัฎฐ์ปภัสร์ แกว้มะโน

นางมลฤทัย มณีโชติ นางมาซีเราะ ซา

3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

1 ด.ช.อลิฮมั มอลอ 2 ด.ช.

อบิรอเฮง กาซอ 3 ด.ช.ไซฟุล

เลาะ กาซา

นายอสิมาแอ แสมเน็ง

อจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร ์ม.1-ม.3

การปั้นดินน้ ามนั ปฐมวัย
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4 โรงเรียนบ้านกระอาน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

1.เดก็ชายฮานาฟี โตะปู 2.

เดก็ชายธีระภัทร ขาวบก 3.

เดก็หญิงประภาวดี แสงทอง

1.นางกมลลักษณ์ นนทะสร 2.

นางสาวกลัยาณี แลหาด 3.นางสาว

รอฮานี เป๊าะมา

5 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

เดก็ชายยูโซ๊ะ ป ิเดก็ชายอสิ

มาแอ ขรีดาโอะ เดก็หญิงหัซ

นานี หนิหลง

นางสาวสไุรยา ใบมะอู

6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

ด.ช.วิชานนท์ กเูตะ๊ ด.ญ.

สวุรรณี สมาน ด.ญ.นูรไอนี แวยี
นางประทีป เมฆฉาย

7 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

เดก็ชายมะรุฟ ปลอ่งหอย 

เดก็หญิงวชริญาณ์ บตุรอดี 

เดก็หญิงฟาตนิ มุตริัตน์

นางจรูญรัตน์ ตนยะแหละ นางไซ

หนับ เบ็ญหีม

8 โรงเรียนบ้านควนหรัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

1. เดก็ชายฮานาฟี โอลา่ 2. 

เดก็ชายอารฟัร มันอ ิ3. 

เดก็หญิงจุฑาพร เหมปนัดนั

นางสาวองค์นาฏ เกื้อกอ่แกว้

9 โรงเรียนบ้านโคกกอ ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

1.เดก็หญิงวาสนา โตประเสริฐ

 2.เดก็ชายวีรภาพ ส านุตโต 3.

เดก็ชายพงศกร คงกระพันธ์

นางสาวพรวฤณ ด าสโิก นางสาวอา

ภัสรา อาญาพิทักษ์

10 โรงเรียนบ้านโคกพยอม ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

1.เดก็ชายนัณชยั บญุโท 2.

เดก็หญิงชนันภรณ์ พระไพรี 3.

เดก็หญิงชนกานต์ แกว้ศรี

1.นางอมัพันธ์ สรประสทิธิ์

11 โรงเรียนบ้านแซะ ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

1.ด.ช.ศทุธิกร พรมราช 2.ด.ญ.

อนุศรา ประยูรเตม็ 3.ด.ญ.ปริ

ชาต ิอนิทร์เอม

1.นางสาวสายกมล พัทบุร ี2.นางสาว

วิไลพร สะสสิจัจงั

12 โรงเรียนบ้านตูหยง ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

เดก็หญิงนัสเราะ สะเลม็ดอ 

เดก็ชายธนพัฒน์ มาหามะ 

เดก็หญิงฮมัดา มะแซ 

เดก็หญิงฝาตฮีะห์ หะยีดอแม

นางแพรวพรรณ หะยสีนัติ์ นางกนัยา

 หลีสหุลง

13 โรงเรียนบ้านท่าไทร ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

เดก็หญิงอโรชา มณีรัตน์ 

เดก็หญิงนลนินิภา หนูขาว 

เดก็หญิงนวนภัส จรูญสอน

นางสมจติร มณีุศรี

14 โรงเรียนบ้านท่ามว่ง ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

1.ด.ช.ซาฟาวีย ์เฮาะ 2.ด.ญ.ว

รินญา อมุา 3.ด.ญ.ฟาตนิ เตะ๊

หมัดมะ

นางสาวกฤษณา พัชนี
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15 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

1. ด.ช.เกรียงไกร สสีวนแกว้ 2.

 ด.ญ.ชนนิกา ทองอนิทร์ 3. 

ด.ช.บญุรอด สทีางสาย

นางนุชจรีย์ เพ็ชรจรูญ

16 โรงเรียนบ้านเทพา ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

1. เดก็ชายณัฐวูฒิ มามุ 2. 

เดก็ชายอลัวา พึ่งรุง่ 3. 

เดก็ชายปยิพัทธ์ โสสะ

นางซ่อนกลิ่น สง่แสง

17 โรงเรียนบ้านนาจวก ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

1.ดช.อสิมาแอ สะมะแอ 2.

ดญ.พัตมา สาและ 3.ดญ.นูร

ฟาดา สาเร๊ะ

นางณริน แกว้มณี

18 โรงเรียนบ้านบ่อเตย ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

๑. ด.ญ.นูรีซา เตะหมะ ๒. 

ด.ญ.แอนนา นาบู ๓. ด.ญ.สุ

ไวบะ เตะหมะ

นางจนิตนา เจะดือเระ

19 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้ ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

1.เดก็ชายวงศธร อาหลี 2.

เดก็หญิงวันนิสา หวังมณ๊ 3.

เดก็หญิงสนิุษา ผุดบอ่น้อย

นางสาวสาวินี แซ่เล่า

20 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

ด.ช.ดลอาซีด โตะ๊เหย็ม ด.ญ.

ชยานันท ์เตะ๊เหย๊าะ ด.ญ.อรจิ

รา ยะมันยะ

นางสาวสภุารัตน์ กาเสม็

21 โรงเรียนบ้านป่ากอ ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

1.เดก็ชายฟารูด หัดขะเจ 2.

เดก็ชายอาชวิน ไชยลาภ 3. 

เดก็ชายมาลกี ีเมาะหนิ

นางจรวย เพชรสวุรรณ

22 โรงเรียนบ้านป่าโอน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

1.ด.ญ.นูกตีา้ หัดกาเจ 2.ด.ญ.

วานิตา ยีกบัจ ี3.ด.ญ.วิชตุา 

สสีาแม

นางประจวบ วาจาสจุริต

23 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

เดก็ชายอารีฟีน แวป ิเดก็ชาย

ซาอดุ ีมามะ เดก็หญิงเดยีวตี 

โดยหมะ

24 โรงเรียนบ้านพรุชิง ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

1. เดก็ชายอซิฆอม ปาแซ 2. 

เดก็ชายอาฟัร มอนะ 3. 

เดก็หญิงสไุวบะ๊ห์ มะตเีย๊าะ

นางสาวริษา คงสม

25 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

เดก็ชาย อดนัินท์ มะประสทิธิ ์

เดก็หญิงนาตยา แอหนิ 

เดก็หญิงอานาตี นันโอะ๊

นางรุง่ระวี อาญาพิทักษ์
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26 โรงเรียนบ้านมว่งถ ้า ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

ด.ช. ฟาตาฮ ์มาหลง ด.ช.

ณัฎฐภาคย์ โสะ๊หมัด ด.ญ. จิ

ราภรณ์ เสน็อาลามีน

นางสาวปริศนา สขุแกว้

27 โรงเรียนบ้านแมท่ี ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

เดก็หญิงซูไฮละห์ สหุลง 

เดก็หญิงอมาดลีา จันทรทะนา

 เดก็หญิงนัซศณานีย์ เดเระมะ

นางภัชรียา เนสะแหละ

28 โรงเรียนบ้านล าเปา ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

เดก็ชายอามีน สมาแฮ 

เดก็ชายธีรยุทธ ์ลาเตะ๊ เดก็

ชายซุฟยัน มณีหิยา

นางสาวพัฎชร ีสขุจรุง่

29 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

ด.ญ. กรชนก หนักทอง ด.ญ. 

ณัฏฐา ช านัญพิทกัษ์วงค์ ด.ช.

 โกวิทย์ กาลานุสนธิ์

นางสภุาพร บุญรัตน์ นางสาวอรุณ

รัตน์ เกยีรติอปุถัมภ์

30 โรงเรียนบ้านสวรรค์ ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

1.ด.ช.วงศกร สวุรรณรัตน์ 2.

ด.ช.มะรอซ ีดอเลาะ 3.ด.ญ.

วรรณฤด ีสอ่ร่าโสะ๊

นางสาวอาซีซะห ์การดี

31 โรงเรียนบ้านใหม่ ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

เดก็หญิงฟารินดา เรืองนุ้ย 

เดก็หญิงนูรอยัณี อาแว 

เดก็หญิงตแูวนาดยีา ลา่เตะ๊

นางสวุรรณา คงมณี

32 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

1. ด.ญ.ซูนิตา บูุ่เอยีด 2. 

ด.ญ.วรัทญา หมานเสน็ 3. 

ด.ญ.ปทัมา เนตรวงษ์

คุณครูจติติญา มะสวุรรณ

33 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

1. เดก็ชายพีรพล นวลบญุ 2. 

เดก็ชายชวัลวิทย์ จันทสวุรรณ

โณ 3. เดก็หญิงจิราพร วุ่นซิงซี่

นางแวรอสยีะ๊ มดูอ

34 โรงเรียนวัดคลองยอ ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

ด.ช.นพรุจน์ แกว้กอ่เกือ้ ด.ช.

ธเนศพล ชายขวัญแกว้ ด.ช.

เอกวิทย ์วรรณะ

น.ส.ฐติินันท์ ขุนรอด

35 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

1.เดก็หญิงสริิประภา นวลมณี 

2.เดก็ชายปฏิพงศ์ ประสทิธิ์นุ้ย

 3.เดก็ชายนัทธพงศ์ ชสูงิห์แค

นางสาวฐฏิิมาศ คงได้สทิธิ์ นางอรชร

 แุกว้มาก

36 โรงเรียนวัดปริก ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั 

ปฐมวัย

1.ด.ญ.สนิุษา กาญจนชาติ 2.

ด.ญ.ณัฐสภุา หน่อแกว้ 3.ด.ญ.

ดจุดวงหทยั แกว้รุง่

นางวรรณา ศิริ
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37 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั

ปฐมวัย

ด.ช.ดลอาซีด โตะ๊เหย็ม 

ด.ญ.ชญานันท ์เตะ๊เหย๊า ด.ญ.

ธัญวรัตน์ สะมาแห

นางสาวสภุารัตน์ กาเสม็

38 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ปฐมวัย
การปั้นดินน้ ามนั

ปฐมวัย

เดก็หญิงซูไรยา สาตเีมาะ 

เดก็หญิงฟิตรี ลา่เตะ๊ เดก็ชาย

จีรเดช มะสะ

นางสณีุย์ รัตนโชติ

1 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ปฐมวัย
การเล่านิทาน

ประกอบสื่อ ปฐมวัย
ด.ญ.อรจิรา ยะมันยะ นางสาวสภุารัตน์ กาเสม็

2 โรงเรียนบ้านสวรรค์ ปฐมวัย
การเล่านิทาน

ประกอบสื่อ ปฐมวัย
1.ด.ญ.ชารีฟะฮ ์การดี นางสาวอาซีซะห ์การดี

3
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ปฐมวัย

การเล่านิทาน

ประกอบสื่อ ปฐมวัย
เดก็ชายอลงกรณ์ กฤตสมัพันธ์

นางสมพิศ ไชยพยญั นางวันด ีวุฒิ

ประดิษฐ์

4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ปฐมวัย
การเล่านิทาน

ประกอบสื่อ ปฐมวัย
เดก็หญิงจิราวรรณ สวุรรณะ นางวัชราภรณ์ กาญจนเพ็ญ

5 โรงเรียนบ้านกระอาน ปฐมวัย
การเล่านิทาน

ประกอบสื่อ ปฐมวัย
1.เดก็ชายดลิภัทร์ ลา่กดู

1.นางกมลลักษณ์ นนทะสร 2.

นางสาวกลัยาณี แลหาด 3.นางสาว

รอฮานี เป๊าะมา

6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ปฐมวัย
การเล่านิทาน

ประกอบสื่อ ปฐมวัย
ด.ญ.อาซาน๊ะ ชายเหาะ นางประทีป เมฆฉาย

7 โรงเรียนบ้านควนหรัน ปฐมวัย
การเล่านิทาน

ประกอบสื่อ ปฐมวัย
เดก็หญิงสารีปะ๊ สาเม๊าะ นายแวหะมะ แวสหุลง

8 โรงเรียนบ้านท่าไทร ปฐมวัย
การเล่านิทาน

ประกอบสื่อ ปฐมวัย
เดก็หญิงวิภาวรรณ อ าไพพันธ์ นางสมจติร มณีุศรี

9 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ปฐมวัย
การเล่านิทาน

ประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. ด.ช.พิตตนัินท์ ศรีสมบรูณ์ นางธัญญา แกว้ทอง

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
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10 โรงเรียนบ้านเทพา ปฐมวัย
การเล่านิทาน

ประกอบสื่อ ปฐมวัย
เดก็ชายกรกานต์ แซ่ลุง่ นางซ่อนกลิ่น สง่แสง

11 โรงเรียนบ้านนาจวก ปฐมวัย
การเล่านิทาน

ประกอบสื่อ ปฐมวัย
ดญ.กฮูามานี กโูนะ นางณริน แกว้มณี

12 โรงเรียนบ้านป่ากอ ปฐมวัย
การเล่านิทาน

ประกอบสื่อ ปฐมวัย
เดก็หญิงไลลา เจ๊ะสาแม นางจรวย เพชรสวุรรณ

13 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ปฐมวัย
การเล่านิทาน

ประกอบสื่อ ปฐมวัย
เดก็หญิงพีระญา เตะหมัดหมะ นางวิไล โตีะมสูอ

14 โรงเรียนบ้านมว่งถ ้า ปฐมวัย
การเล่านิทาน

ประกอบสื่อ ปฐมวัย
ด.ญ.ชญาดา โสะ๊หมัด นางสาวดุษด ีโสะ๊หมดั

15 โรงเรียนบ้านแมท่ี ปฐมวัย
การเล่านิทาน

ประกอบสื่อ ปฐมวัย
เดก็หญิงปาลติา หมะขจร นางสาวมลธารัตน์ ชูอนิทร์

16 โรงเรียนบ้านล าเปา ปฐมวัย
การเล่านิทาน

ประกอบสื่อ ปฐมวัย
เดก็หญิงซุลฟา บาเหม นางเสาวนิตย ์อทุัยพันธุ์

17 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ปฐมวัย
การเล่านิทาน

ประกอบสื่อ ปฐมวัย
ด.ญ.จิตตวด ีสรุิยนต์ นางสภุาพร บุญรัตน์

18 โรงเรียนบ้านสวรรค์ ปฐมวัย
การเล่านิทาน

ประกอบสื่อ ปฐมวัย
ด.ญ.ชารีฟะฮ ์การดี นางสาวอาซีซะห ์การดี

19 โรงเรียนวัดคลองยอ ปฐมวัย
การเล่านิทาน

ประกอบสื่อ ปฐมวัย
ด.ช.ภูวดล เดชะพันธ์ นางจติวิไล สงชู

20 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ ปฐมวัย
การเล่านิทาน

ประกอบสื่อ ปฐมวัย
เดก็ชายรัฐนนท ์มีเถาะ นางสาวจณัิฏฐติา เอกวุช

21 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ปฐมวัย
การเล่านิทาน

ประกอบสื่อ ปฐมวัย
1.เดก็หญิงเจนจิรา หน่อทอง

นางสาวฐฏิิมาศ คงได้สทิธิ์ นางอรชร

 แกว้มาก
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1 โรงเรียนบ้านสวรรค์ ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการ

 ฉีก ตัด ปะ กระดาษ

1. ด.ช.ยามาล มะประสทิธิ ์2. 

ด.ญ.พิยดา แกว้พิทกัษ์ 3. 

ด.ญ.อนุธิดา สอืมาแอ

นายเกรียงศักดิ ์สาและ นางสาวอาซี

ซะห์ การดี

2
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

เดก็ชายคเณศวร หนองเทา 

เดก็ชายอสุมาน อมูา เดก็

หญิงฟาซูรา เปาะเลง๊

นางวันด ีวุฒิประดิษฐ์ นางสมพิศ 

ไชยพยญั

3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

1.ด.ญ.ญารินดา นุ้ยประสทิธิ์ 

2.ด.ญ.วาซิน่ีย์ เหมียนเอยีด 3.

ด.ญ.สชุาวด ีเพ็ชรบรูณ์

นางนฤมล สง่เสริมสขุ

4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

1 ด.ช.มะห์รอมมัย สะตาเร็ง 2 

ด.ญ.นุรฮยัมี สะตาเร็ง 3 ด.ช.

ซาฟีอ ีมะสาแม

นายอสิมาแอ แสมเน็ง

5 โรงเรียนบ้านกระอาน ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

1.เดก็หญิงมุสซีรา ดาอะ 2.

เดก็หญิงอรปรียา หมัดโรโรจน์

 3.เดก็หญิงนูรนาเดยี ทวีพันธ์

1.นางกมลลักษณ์ นนทะสร 2.

นางสาวกลัยาณี แลหาด 3.นางสาว

รอฮานี เป๊าะมา

6 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

เดก็ชายอาดนัีน เจะและ๊ เดก็

หญิงซัยนะ อาแว เดก็ชาย

สมบตัิ มะแสะ

นางสาวสไุรยา ใบมะอู

7 โรงเรียนบ้านคลองขุด ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

ด.ญ.อนุสรา อกัษร ด.ญ.โรส

ไมนี เฮาะ ด.ช.ซารีสนั และหวัง
นางละไม ออ่นปลอด

8 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

1. ด.ญ.นูรฮายาตี มะล ี2. ด.ช.

อริฟาน บาโงยสะนอ 3. ด.ญ

อนงคน์าถ แกว้มณี

คุณครูกจิจา จนัทภาโส

การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ
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9 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

เดก็ชายอภิสทิธิ์ ดลหมาน 

เดก็หญิงณัฎฐณิชา สงัรี 

เดก็หญิงนนทชิา เทศเซ็น

นางไซหนับ เบญหีม นางจรูญรัตน์ 

ตนยะแหละ

10 โรงเรียนบ้านควนหมาก ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

1. ด.ญ.นัสริน และเซ็ง 2. ด.ญ.

อามีเนาะ สะตาเร็ง 3. ด.ญ.ฑิ

ฆัมพร บตุรด า

1. นางเยาวด ีทองไฝ 2. นางสพุรรษา

 เกตุรัตน์ 3. นางสาวรสรินทร ์แกว้

บรรดาล

11 โรงเรียนบ้านควนหรัน ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

1. เดก็ชายอนุสร ประสทิธิ์หิมะ

 2. เดก็ชายอบัดลุฮากมี ยีและ๊ 

3. เดก็ชายมูฮมัหมัดสะตี ยุโซะ

นายแวหะมะ แวสหุลง

12 โรงเรียนบ้านโคกกอ ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

1.เดก็ชายศรัณย์พร เฒ่าตน้

เดมิ 2.เดก็หญิงอาทติยา ใช

ยม่อม 3.เดก็หญิงมาลนีิ อาแว

นางสาวพรวฤณ ด าสโิก นางสาวอา

ภัสรา อาญาพิทักษ์

13 โรงเรียนบ้านโคกพยอม ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

1.เดก็ชายนัณชยั บญุโท 2.

เดก็หญิงชนันภรณ์ พระไพรี 3.

เดก็หญิงชนกานต์ แกว้ศรี

ว่าที ่รต.หญิงจฑุาทิพย์ ตันติฉายากลุ

14 โรงเรียนบ้านแซะ ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

1.ด.ญ.ณัฐวดี วงกระสานต์ 2.

ด.ญ.สริิพรรณ จิตมัน่ 3.ด.ญ.

อรอมุา บญุเรืองรุง่

1.นางสาวสายกมล พัทบุร ี2.นางสาว

วิไลพร สะสสิจัจงั

15 โรงเรียนบ้านท่าไทร ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

เดก็หญิงกฐัรัตน์ แกว้รุง่ 

เดก็หญิงกนกพร คงถาวร 

เดก็หญิงประภัสสร ขวัญพรมศรี

นางสมจติร มณีุศรี

16 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

1. ด.ญ.สริิวัญ เพชรชว่ย 2. 

ด.ญ.ขวัญประภา เพชรชว่ย 3. 

ด.ญ.ธัญนุช คงพูน

นางนุชจรีย์ เพ็ชรจรูญ

17 โรงเรียนบ้านเทพา ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

1.เดก็หญิงโนรีตา มะหล ี2. 

เดก็หญิงณีรนุช ทา้วค าแสน 3.

 เดก็หญิงนิสริน หล าสะ

นางซ่อนกลิ่น สง่แสง
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18 โรงเรียนบ้านนาจวก ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

1.ดญ.นูรฟาณี มะโร๊ะ 2.ดญ.

วันฮดูา มะมิง 3.ดช.ตว่นนูร 

กแูม

นางณริน แกว้มณี

19 โรงเรียนบ้านบ่อเตย ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

๑. ด.ญ. ไรฮาน สอมะล ี๒. 

ด.ญ. บสีมี บอ่เตย ๓. ด.ญ. สุ

ไรยา จะจ้า

นางจนิตนา เจะดือเระ

20 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

ด.ช.ยุทธนา เศวตะดลุ ด.ชง

อนัวา ซาหีมซา ด.ญ.ญดา 

เสน็อาลามีน

นางสาวสภุารัตน์ กาเสม็

21 โรงเรียนบ้านป่ากอ ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

1.เดก็ชายภูวดล ประดษิฐ ์2.

เดก็หญิงซินฟารีน่ี มูณี 3.

เดก็หญิงเนตรนภา เหร็นเร๊ะ

นางจรวย เพชรสวุรรณ

22 โรงเรียนบ้านป่าโอน ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

1.ด.ญ.วันวิสาข์ สงัแกว้ 2.

ด.ญ.ศริภัสสร บญุประสทิธิ์ 3.

ด.ญ.ลริตา้ ยีหมัดเสน็

นางประจวบ วาจาสจุริต

23 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

เดก็หญิงมรฑกานณ์ ชายเตม็ 

เดก็หญิงอามานีย์ แวอาล ี

เดก็ชายธนภัทร แวกอืจิ

นางวิไล โต๊ะมสูอ

24 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

เดก็หญิง หน่ึงฤทยั สวุรรณสนิ

 เดก็หญิงปานิดา ชเูขียว 

เดก็ชายอาชาครินทร์ สอนา

นางรุง่ระวี อาญาพิทักษ์

25 โรงเรียนบ้านแมท่ี ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

เดก็ชายกฤตเมธ แลบา 

เดก็หญิงรูวัยดา มาลาสนั 

เดก็หญิงนูรูฟาตหีะฮ์ สะนิ

นางซานีตา เจะจาโรจน์

26 โรงเรียนบ้านล าเปา ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

เดก็หญิงซูรีนา ปซูู เดก็หญิง

อาฟณี หลงมิหนา เดก็

หญิงอฎาล สาเม็ง

นางศิริพร สวัสดี
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

27 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

ด.ญ.ปาลติา ยกซ้วน ด.ญ.

พิราอร พรหมจันทร์ ด.ช.ธวัช

ชยั อนิโท

นางสภุาพร บุญรัตน์ , นางสาวอรุณ

รัตน์ เกยีรติอปุถัมภ์

28 โรงเรียนบ้านสวรรค์ ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

1.ด.ช.ยามาล มะประสทิธิ ์2.

ด.ญ.พิยดา แกว้พิทกัษ์ 3.

ด.ญ.อนุธิดา สอืมาแอ

นายเกรียงศักดิ ์สาและ

29 โรงเรียนบ้านใหม่ ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

เดก็ชายซาฟารี บาสอลอ 

เดก็หญิงบารอเราะห์ เตะ

หมัดหมะ เดก็หญิงซอฟียะห์ 

มะดอืเระ

นางสวุรรณา คงมณี

30 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

1. ด.ญ.นุรมา บางป ู2. 

ด.ญ.วรัทญา หมานเสน็ 3. 

ด.ญ.สนัุนญ่า มะอิ

คุณครูจติติญา มะสวุรรณ

31 โรงเรียนวัดคลองยอ ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

ด.ญ.อสิฎาพร ทองชชูว่ย 

ด.ญ.วรรณพร เกษแกว้ ด.ญ.

แวฮายาดา โตะ๊เนาะ

นางอาร ีสสีวุรรณ์

32 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

1. เดก็ชายอดศิร อาบ ู2. 

เดก็ชายฮาซาน หมีนเหลบ็ 3. 

เดก็หญิงพิมพิศา หมันหลนิ

นางสาวจณัิฏฐติา เอกวุช

33 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

1.เดก็หญิงอภิชญา ทองเนียม 

2.เดก็หญิงศศธิร บนิยีหมาน 3.

เดก็หญิงปยิธิดา ชมเชย

นางสาวฐฏิิมาศ คงได้สทิธิ์ นางอรชร

 แกว้มาก

34 โรงเรียนวัดปริก ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วย

การฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย

1.ด.ช.จิรเดช คงเอยีง 2.ด.ช.

อนัวา ชว่ยบญุ 3.ด.ช.สทุธิรักษ์

 คงสแีกว้

นางวรรณา ศิริ
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ภาษาต่างประเทศ

Multi Skills Competition

 ป.4-ป.6
เดก็หญิงณัฏฐากร บญุศรี นางสาวปลายรุง่ พุทสมสู

2 โรงเรียนบ้านเทพา ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition

 ป.4-ป.6
เดก็ชายมูฮ าหมัด หะยีสนัต์

นางสาวเนาวรัตน์ รามญัเซะ นางจารุ

วรรณ นาบุญ

3 โรงเรียนบ้านป่ากอ ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition

 ป.4-ป.6
เดก็ชายชยัวัฒน์ เจ๊ะโสะ๊ นางนาฏยา หวันสนิ

4 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition

 ป.4-ป.6
เดก็หญิงวรัญญา เตะหมัดหมะ นางสาวรอปีอะ๊ หลีสหุลง

5
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ภาษาต่างประเทศ

Multi Skills Competition

 ป.4-ป.6
เดก็หญิงยามีละห์ แวเตะ นางสาวสกุญัญา เหล็มสะ

1 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition

 ม.1-ม.3
เดก็หญิงซูฟาฮามี อมูาสะ นางสาวรอปีอะ๊ หลีสหุลง

2 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition

 ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชนาถ ไชยสทิธิ์ นางสาวพนิดา ศรีเสง้

3 โรงเรียนวัดคลองยอ ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition

 ม.1-ม.3
ด.ญ.สทุธิดา สวุรรณจ่าง นางสาวพิชา เซ่งล่าย

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 เดก็หญิงกฤษณา หนองเทา นางสาวกศุล สะหะคะโร

2 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 เดก็ชายฟิรฮาน หวันหวัง นางสาวชดาษา จนัพรมทอง

Multi Skills Competition ป.4-ป.6

Multi Skills Competition ม.1-ม.3

Spelling Bee ป.1-ป.3



มหกรรมวิชาการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ อ าเภอเทพา คร้ังที่ 4                                                                             หน้าที่  52

ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

3 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 ด.ญ. นูรีดา การี คุณครูจมิจริา สขุเดิมรอด

4 โรงเรียนบ้านตูหยง ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 เดก็หญิงหฤทยั แกว้เรืองฤทธิ์ นายธีระยทุธ์ สะมะแอ

5 โรงเรียนบ้านเทพา ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3
เดก็หญิงภัทชริษา วิทยโสภา

นนท์

นางจารุวรรณ นาบุญ นางสาว

เนาวรัตน์ รามญัเซะ

6 โรงเรียนบ้านป่ากอ ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 เดก็หญิงฮาสาน๊ะ ยีกบัจี นางสาวสารีป๊ะ บือราเฮง

7 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 เดก็หญิงสติานัน ขะหงี นางสาวรอปีอะ๊ หลีสุุหลง

8 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 เดก็หญิงพัลภา หนูประดบั นายณัฐกานต์ หนักทอง

9 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3
ด.ช.มูฮมัหมัดไฟย์ฏอล ดอืรา

มะ
นายอาวุธ ขุนบุญจนัทร์

10 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3
เดก็หญิงปณุยนุช ย้อยเสริฐ

สทุธิ์
นางมลิวรรณ บุญจริง

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 เดก็หญิงนูรีฮนั กาซอ นางสาวปลายรุง่ พุทสมสู

2 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 เดก็หญิงมารีแย นิสาเมาะ นางสาวสกุญัญา เหล็มสะ

3 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 เดก็หญิงสกุญัญา มะเด นางสาวชดาษา จนัพรมทอง

4 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 ด.ญ. อทติยา มุณี คุณครูจมิจริา สขุเดิมรอด

5 โรงเรียนบ้านตูหยง ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 เดก็หญิงซากเีร๊าะ หมัดสาเร๊ะ นางสวุรรณี หัดสาหมดั

6 โรงเรียนบ้านท่าไทร ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 เดก็หญิงณัฐณิชา สมัครพงศ์ นางณัชพร มณีรัตน์

7 โรงเรียนบ้านเทพา ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 เดก็หญิงซูฟีย์ อซีอ
นางจารุวรรณ นาบุญ นางสาว

เนาวรัตน์ รามญัเซะ
8 โรงเรียนบ้านบ่อเตย ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 ๑. ด.ญ. นูรีซ๊ะ สาแม น.ส.มญัทนา ปูเต๊ะ

9 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 เดก็หญิงฮาฟีซ๊อน เจ๊ะดอืเร๊ะ นางสาวรอปีอะ๊ หลีสหุลง

10 โรงเรียนบ้านพรุชิง ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 เดก็หญิงฟาตนิ มานิ นายศุภวัทน์ อหิม่ าเหม

11 โรงเรียนบ้านแมท่ี ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 เดก็ชายซุบฮ ีเจะหลง นายอบัดนเราะหมาน เดเระมะ

12 โรงเรียนบ้านล าไพล ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 เดก็ชายเนตธิร ยัง้เลง่ นางอารินี อจิิ

Spelling Bee ป.4-ป.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

13 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 เดก็หญิงกมลชนก อปุการ นางสดุสวาท น้อยผา

14 โรงเรียนบ้านสวรรค์ ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 ด.ช.บนิลาเดน การดี นางฮาสาน๊ะ สา่หัส

15 โรงเรียนบ้านสวรรค์ ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 1. บนิลาเดน การดี

16 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 ด.ญ.สมิตตา เสม็ชชูตูิ คุณครูปัทมา ผดุง

17 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 เดก็ชายปฏิภัทร แกว้เกาะสะบา้ นางสาวปิยาณี ซาหีมซา

18 โรงเรียนวัดคลองยอ ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 ด.ญ.สาธิตา อวยชยั นางสาวพิชา เซ่งล่าย

19 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 1.เดก็หญิงพิมพ์ชนก บญุเตม็ นางนงค์ลักษณ์ วรรณโณกจิ

1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 เดก็หญิงวิริยาภรณ์ จิตภักดี นางสธุีรา หนูคล้าย

2 โรงเรียนบ้านตูหยง ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 เดก็หญิงไซหนับ ดอเลาะ นางสวุรรณี หัดสาหมดั

3 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 เดก็หญิงกสัมา หวันตหุมัน นางสาวรอปีอะ๊ หลีสหุลง

4 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1. ด.ญ. วิรัชนา จะนะจินา นางสาวพนิดา ศรีเสง้

5 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 เดก็หญิงวิรัชนา จะนะจินา นางสาวพนิดา ศรีเสง้

6 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3
เดก็หญิงเบญจวรรณ พรม

ทองคง
นางสาวปิยาณี ซาหีมซา

7 โรงเรียนวัดคลองยอ ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 ด.ญ.กาญจนา แกว้รัตน์ นางสาวพิชา เซ่งล่าย

Spelling Bee ม.1-ม.3
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

1-ป.3

เดก็หญิงณัฐนิช จินดาราม นางสาวกศุล สะหะคะโร

2 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

1-ป.3

เดก็หญิงพิตตา้ ลาเตะ๊ นางสาวชดาษา จนัพรมทอง

3 โรงเรียนบ้านควนหรัน ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

1-ป.3

เดก็หญิงฟาตอนียะห์ ยุโซ๊ะ นางสาวอามนีา สาและ

4 โรงเรียนบ้านเทพา ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

1-ป.3

เดก็หญิงหน่ึงฤทยั หัดขะเจ
นางสาวเนาวรัตน์ รามญัเซะ นางจารุ

วรรณ นาบุญ

5 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

1-ป.3

ด.ญ.ภัทรวดี แทน่ทอง นางธัญลักษณ์ พร้อมมลู

6 โรงเรียนบ้านป่ากอ ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

1-ป.3

เดก็ชายเจ๊ะฟาลมิ มามุ นางสาวสารีป๊ะุ บือราเฮง

7 โรงเรียนบ้านแมท่ี ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

1-ป.3

ด.ช.อบัดลุชโูกร ช านาญธุระกจิ นางซอเฟียฮ ์นิสนั

8 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

1-ป.3

เดก็หญิงศศวิรรณ นิลแสง นายณัฐกานต์ หนักทอง

การพูดภาษาองักฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

9 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

1-ป.3

เดก็หญิงพรพิมล เสอืชาวนา นางสาวกณัหา ช่วยพันธุ์

10 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

1-ป.3

เดก็หญิงตน้กลา้ ถาวร นางมลิวรรณ บุญจริง

11 โรงเรียนวัดคลองยอ ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

1-ป.3

ด.ญ.ณัฐกานต์ เกือ่กอ่แกว้ นาง วรารัตน์ ศรีวัชรวงศ์

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

4-ป.6

เดก็หญิงณัฐกานต์ ชแูกว้ นางสาวปลายรุง่ พุทสมสู

2 โรงเรียนบ้านกรงอติ า ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

4-ป.6

ด.ญ.วารี บอ่เตย น.ส.กลุระวี แกว้กระจา่ง

3 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

4-ป.6

เดก็ชายฟาดลิล์ มามะ นางสาวสกุญัญา เหล็มสะ

4 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

4-ป.6

เดก็หญิงบณัฑิตา สามะ นางสาวชดาษา จนัพรมทอง

5 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

4-ป.6

เดก็ชายอฟัฟัณท ์มะแอ นางสาวรับขวัญ สะตือบา

การพูดภาษาองักฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

6 โรงเรียนบ้านเทพา ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

4-ป.6

เดก็หญิงนูรฮนันาน แวมามุ
นางสาวเนาวรัตน์ รามญัเซะ นาง

จารุววรณ นาบุญ

7 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

4-ป.6

ด.ญ.อรนิชา เดน็ยี นางธัญลักษณ์ พร้อมมลู

8 โรงเรียนบ้านป่ากอ ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

4-ป.6

เดก็ชายชยัวัฒน์ เจ๊ะโสะ๊ นางนาฏยา หวันสนิ

9 โรงเรียนบ้านพรุชิง ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

4-ป.6

เดก็หญิงอามานี แอโนด นายศุภวัทน์ อหิม่ าเหม

10 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

4-ป.6

เดก็ชายอฟัฏ๊อล หมีนหีม นางสาวนูรีหยะ๊ จนัทรุง่โรจน์

11 โรงเรียนบ้านแมท่ี ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

4-ป.6

เดก็หญิงนุรนา อาตมาตร นายอบัดนเราะหมาน เดเระมะ

12 โรงเรียนบ้านล าไพล ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

4-ป.6

เดก้ชายอภิสทิธิ์ บวัสาย นางอารินี อจิิ

13 โรงเรียนบ้านใหม่ ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

4-ป.6

เดก็หญิงนิซาบารียะห์ นิลี นายดาโอะ โตะทา

14 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

4-ป.6

ด.ญ.นูรีซา มามะ นางปัทมา ผดุง
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

15 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.

4-ป.6

1.เดก็หญิงณัฐณิชา สนุทร นางนงค์ลักษณ์ วรรณโณกจิ

1 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ม.

1-ม.3

1. นางสาววุชนารถ ยักพันธ์ นางนงเยาว์ อั้วจนัทึก

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ภาษาต่างประเทศ

การเล่านิทาน (Story 

Telling) ป.4-ป.6
เดก็หญิงฮฟันาลณ์ อมูา นางสาวปลายรุง่ พุทสมสู

2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story 

Telling) ป.4-ป.6
ด.ช.อสุมาน เคีย้นหิ้น นางพิณฑา สขุศรีทอง

3 โรงเรียนบ้านควนหรัน ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story 

Telling) ป.4-ป.6
เดก็หญิงนาเดยี มอน็อง นางสาวอามนีา สาและ

4 โรงเรียนบ้านเทพา ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story 

Telling) ป.4-ป.6
เดก็หญิงฟาเดยี มูณี

นางสาวเนาวรัตน์ รามญัเซะ นางจารุ

วรรณ นาบุญ

5 โรงเรียนบ้านบ่อเตย ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story 

Telling) ป.4-ป.6
๑. ด.ญ. สากน๊ีะ เตะหมัดหมะ นางสาวมญัทนา ปูเต๊ะ

6 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story 

Telling) ป.4-ป.6
ด.ญ.มณีรัตน์ หมุนเมฆ นางธัญลักษณ์ พร้อมมลู

7 โรงเรียนบ้านป่าโอน ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story 

Telling) ป.4-ป.6
ด.ญ.วรรณรญา หัดขะเจ นายอเุสน็ นิสนั

8 โรงเรียนบ้านพรุชิง ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story 

Telling) ป.4-ป.6
เดก็หญิงฮาบบี สาเร๊ะ นายศุภวัทน์ อหิม่ าเหม

การพูดภาษาองักฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

9 โรงเรียนบ้านแมท่ี ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story 

Telling) ป.4-ป.6
เดก็หญิงพฤกษา เลรักมาน นายอบัดนเราะหมาน เดเระมะ

10 โรงเรียนบ้านล าไพล ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story 

Telling) ป.4-ป.6
เดก้หญิงศริิพร ไชศรี นางอารินี อจิิ

11 โรงเรียนบ้านสวรรค์ ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story 

Telling) ป.4-ป.6
ด.ช.ศริวิทย์ เตะ๊เหย๊าะ นางฮาสาน๊ะ สา่หัส

12 โรงเรียนวัดคลองยอ ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story 

Telling) ป.4-ป.6
ด.ญ.สทุธิดา ศริิวัฒน์ นาง วรารัตน์ ศรีวัชรวงศ์

13 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story 

Telling) ป.4-ป.6

เดก็หญิงกนกพิชญ์ แกว้เกาะ

สะบา้
นางนงค์ลักษณ์ วรรณโณกจิ

14 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story 

Telling) ป.4-ป.6
เดก็ชายมนัสวี นันโอะ๊ นางสาวนูรีหยะ๊ จนัทรุง่โรจน์

15 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story 

Telling) ป.4-ป.6
เดก็ชายปฏิภัทร์ แกว้เกาะสะบา้ นางสาวปิยาณี ซาหีมซา

1 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story 

Telling) ม.1-ม.3
ด.ญ.ณุทยัทพิย์ เสะยามา นางธัญลักษณ์ พร้อมมลู

2 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story 

Telling) ม.1-ม.3
เดก็หญิงกติยิา วุ่นซิงซี่ นางสาวปิยาณี ซาหีมซา

3 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story 

Telling) ม.1-ม.3
นางสาววิลยัลกัษณ์ เกดิทรัพย์ นางนงเยาว์ อั้วจนัทึก

การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ภาษาไทย

การแต่งบทร้อยกรอง 

(กลอนสี ่) ป.4-ป.6

เดก็หญิงลลติา ไกรกราย เดก็

ชายศภุวิชญ์ ทองแกว้
นางสวุพัชร แสงอรุณ

2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง 

(กลอนสี ่) ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงธันยานุช หนูแกว้ 

ป.5 2.เดก็หญิงปริยฉตัร 

รุง่เรือง ป.5

นางสาวสภุาภรณ์ หลี

3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง 

(กลอนสี ่) ป.4-ป.6

1 ด.ช.อามีน มอลอ 2 ด.ช. 

ซุลกฟีล ีสะตยีา
นางฉลวย ไชยมณี

4 โรงเรียนบ้านกระอาน ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง 

(กลอนสี ่) ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงมารีเยาะ บญุโรจน์ 

2.เดก็หญิงอสัรีนา แอโนด
นางสาวชมยัพร ท่อนทอง

5 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง 

(กลอนสี ่) ป.4-ป.6

เดก็หญิงมารีแย นิสาเมาะ 

เดก็ชายฟาดลิล์ มามะ
นางนูรีหยะ๊ ยสีะอุ

6 โรงเรียนบ้านควนหรัน ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง 

(กลอนสี ่) ป.4-ป.6

เดก็หญิงอารียา ประสทิธิ์หิมะ 

เดก็หญิงนาตบีะ๊ ยีและ๊
นายนิรันดร ์เหล็มโสะ๊

7 โรงเรียนบ้านโคกกอ ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง 

(กลอนสี ่) ป.4-ป.6

1.เดก็ชายอนันต์ แกว้สามเขียว

 2.เดก็ชายปรินทร ฉนัทะ
นายณรงค ์หรับจนัทร์

8 โรงเรียนบ้านแซะ ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง 

(กลอนสี ่) ป.4-ป.6

1.ด.ญ.สริินดา ค าปนัปู 2.ด.ช.

วราเทพ ร่างถ่ินแกว้
นางปริชาต ิใหมค่ง

9 โรงเรียนบ้านท่าไทร ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง 

(กลอนสี ่) ป.4-ป.6

เดก็หญิงพนารัตน์ สวุลกัษณ์ 

เดก็หญิงฐิตมิา สขุสด
นางปิยะรัตน์ แกว้รงค์

10 โรงเรียนบ้านเทพา ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง 

(กลอนสี ่) ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงมารีนา มุสอหมะ 2. 

เดก็หญิงรสริน อมุา
นางปณิตาแกว้จงัหวัด

11 โรงเรียนบ้านนาจวก ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง 

(กลอนสี ่) ป.4-ป.6

1.ดญ.อริญญา มะล ี2.ดญ.ฟา

ตมีะ ดอแม
นางกญัญา เภาประดิษฐ์

12 โรงเรียนบ้านบ่อเตย ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง 

(กลอนสี ่) ป.4-ป.6
เดก็ชายดนุยา มูสอกะ นางอสันายาต ีนุ้ยสมนั

การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี ่) ป.4-ป.6
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13 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้ ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง 

(กลอนสี ่) ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงอาลสิา ขุนอกัษร 2.

เดก็หญิงนูรฮดูา สาและ

1.นางประยรู บุญจริง 2.นางสาว

เสาวณี แกว้สามสี

14 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง 

(กลอนสี ่) ป.4-ป.6

เดก็หญิงอซัซูน่า คงคาลหิมีน 

เดก็หญิงนูรฮาซีกนี สาและ
นางนงเยาว์ มากชูชิต

15 โรงเรียนบ้านพรุตู ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง 

(กลอนสี ่) ป.4-ป.6
ดช.ศราวุฒิ บญุยิง่ นายชวน แกว้เกาะสะบ้า

16 โรงเรียนบ้านแมท่ี ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง 

(กลอนสี ่) ป.4-ป.6

ด.ญ.ฟิรดา ปลูา ด.ญ.อศัมาวา

ต ีมอลอ
นางแกว้ใจ แสงอรุณ

17 โรงเรียนบ้านสวรรค์ ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง 

(กลอนสี ่) ป.4-ป.6

1.ด.ญ.นาวีซ้า บมูาสอ 2.ด.ญ.

ฟาตมี๊ะ สาหีมสระ
นางอรสา โต๊ะเสน็

18 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง 

(กลอนสี ่) ป.4-ป.6

ด.ญ.ฟาดลีา หมีนเจ๊ะ ด.ญ.ฟิร

ดาวส์ เพ็งเลาะ
น.ส.ไพรัตน์ หมดัอาดัม

19 โรงเรียนบ้านสวรรค์ ภาษาไทย
แต่งบทร้อยกรอง

(กลอนสี)่ ชั้น ป.4-ป.6

1. ด.ญ.นาวีซ้า บมูาสอ 2. 

ด.ญ.ฟาตมี๊ะ สาหีมสระ
นางอรสา โต๊ะเสน็

20 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้ ภาษาไทย
แต่งบทร้อยกรอง

(กลอนสี)่ ชั้น ป.4-ป.6
ด.ญ.อาลสิา ขุนอกัษร

นางประยรู บุญจริง นางสาวเสาวณี 

แกว้สามสี

21 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ภาษาไทย
แต่งบทร้อยกรอง

(กลอนสี)่ ชั้น ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงนุสรา หลสีนิ 2.

เดก็หญิงสไุวบะ๊ เพ็งเลา๊ะ
นางอรุณรัตน์ โสภิกลุ

22
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ภาษาไทย

แต่งบทร้อยกรอง

(กลอนสี)่ ชั้น ป.4-ป.6
ด.ญ. อาลสิา ขุนอกัษร

นางประยรู บุญจริง นางสาวเสาวณี 

แกว้สามสี

1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง 

(กาพยย์านี 11) ม.1-ม.3

1.เดก็ชายสมพงศ์ พรหมศรี 2.

เดก็หญิงชญานิน รัตนะ
นางวรรณี ราชแกว้

การแต่งบทร้อยกรอง (กาพยย์านี 11) ม.1-ม.3
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2 โรงเรียนบ้านกระอาน ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง 

(กาพยย์านี 11) ม.1-ม.3

1.เดก็หญิงนูรีดา แหเหลม็ 2.

เดก็หญิงองัคณา แกว้วิเชยีร
นางสมจติ ออ่นแกว้

3 โรงเรียนบ้านป่าโอน ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง 

(กาพยย์านี 11) ม.1-ม.3

1.ด.ญ.นาดญีา หมัดและ 2.

ด.ญ.มารีมาร์ หมินตะเหละ๊
นางสาวองัสนา สตีะพงศ์

4 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง 

(กาพยย์านี 11) ม.1-ม.3

เดก็หญิงซูไบเดา๊ะ อหิม าเหม 

เดก็หญิงมาซีเตา๊ะ สมัสู
นางวิไล ตระกลูกลกติ

5 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง 

(กาพยย์านี 11) ม.1-ม.3

1. เดก็หญิงจันสดุา ศรีไชย 2. 

เดก็หญิงณัฐชนัน คงเพ็ชร
นายจนัทโรจน์ กี้ติ๊ก

2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3
ด.ญ. กรธิดา เพชรแกว้ทอง นางอรนุช ปิ่นทองพันธุ์

3 โรงเรียนบ้านกระอาน ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3
1.เดก็หญิงณัฐริณีย์ สล าเหม นางสาวชลิตา บูดาเล็ง

4 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3
เดก็หญิงเฟียนุชไดอาน่า แม นางนูรีหยะ๊ ยสีะอุ

5 โรงเรียนบ้านคลองขุด ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3
เดก็หญิงนูรีซัน เดหล า นายยงยทุธ หลงมหีนา

6 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3
เดก็หญิงอยัซา หะมะ นางจรุวรรณ วรรณพฤกษ์

7 โรงเรียนบ้านควนหรัน ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3
เดก็หญิงซูไรณี หะยีมะแซ นางสาวนาวียะ๊ เหล็มดี

การท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.1-ป.3
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8 โรงเรียนบ้านแซะ ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3
ด.ญ.กาญจนา บญุสิง่สี นายสถาพร จฬุามณี

9 โรงเรียนบ้านตูหยง ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3
เดก็หญิงสไุรดา ปตัตะเน นางสนีินาฎ หะยเีด

10 โรงเรียนบ้านท่าไทร ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3
เดก็หญิงทติยา ประสมชาติ นางนงเยาว์ ยอดแกว้

11 โรงเรียนบ้านท่ามว่ง ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3
1.ด.ญ.นูรฮารีซาห์ หัดขะเจ นางรุง่ระภี ธนูศร

12 โรงเรียนบ้านเทพา ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3
เดก็หญิงพรพรรณ อนิทร์เทพ นางสาวยพุิน สขุะบุญพันธ์

13 โรงเรียนบ้านนาจวก ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3
ดญ.อามีเน๊าะ โม๊ะยาเสง็ นางกญัญา เภาประดิษฐ์

14 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3
เดก็หญิงบซิมีละห์ เจ๊แว นางโสภิฎฌา ทองไชย

15 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3
เดก็หญิงวิลาศนีิ สอนา นางอารีย ์ติเอยีดยอ่

16 โรงเรียนบ้านแมท่ี ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3
เดก็หญิงซัลสบลี เดเระมะ นางสาวผกาพรรณ ภุชงค์สนิธ์

17 โรงเรียนบ้านล าเปา ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3
เดก็หญิงนาตาลี หมัดชดูชู นางสมใจ สอ้งสง

18 โรงเรียนบ้านล าไพล ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3
เดก็ชายอสัมิน เจ๊ะอมุา นางสาวปวีร์ชรัตน์ แกว้พิมล

19 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3
เดก็หญิงกมลชนก มณีโชติ นางศิร ิคงแกว้

20 โรงเรียนบ้านสวรรค์ ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3
1. ด.ช.เอกรัตน์ มะประสทิธ์
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21 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3
ด.ญ.ซัมซียะ สาแล น.ส.ไพรัตน์ หมดัอาดัม

22 โรงเรียนบ้านใหม่ ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3
เดก็หญิงนิฟิตรีนา บอืราเฮง นางสพุรรณี หนิแสะ๊

23 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3
ด.ญ.อสิรา หมัดบนิสา คุณครูอภิสรา เน่ืองสวุรรณ

24 โรงเรียนวัดคลองยอ ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3
ด.ญ. พัทธ์ธิรา บวัขวัญ นางจนิตนา ทองค า

25 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3
1.เดก็หญิงศวิปรีญา ยังฤทธิ์ นางนัฐสมิ ดาเหล็น

26 โรงเรียนวัดปริก ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.1-ป.3
ด.ญ.ณัฐวรา นิตคิณุ นายวิมล จนีหมวกด า

27 โรงเรียนบ้านสวรรค์ ภาษาไทย
ท่องอาขยานท านอง

เสนาะ ป.1-ป.3
ด.ช.เอกรัตน์ มะประสทิธิ์ นางสาวสวิุดา ไชยสวัสดิ์

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ภาษาไทย

การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.4-ป.6
เดก็หญิงอมรรัตน์ แกว้นพรัตน์ นางสวุพัชร แสงอรุณ

2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.4-ป.6
เดก็หญิงรัฐประภา อแิอ นางปาริชาต ิชูสวุรรณ

3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.4-ป.6
ด.ญ.ซูนีตา้ ลา่หวัง นางฉลวย ไชยมณี

4 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.4-ป.6
เดก็หญิงยามีละห์ แวเตะ นางนูรีหยะ๊ ยสีะอุ

5 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.4-ป.6
ด.ญ. ตนักมูัสตรูา ยาเตง็ คุณครูช านาญ วาจาสจุริต

การท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.4-ป.6
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6 โรงเรียนบ้านแซะ ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.4-ป.6
ด.ญ.ชนรดา มุณีรัตน์ นางปริชาต ิใหมค่ง

7 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.4-ป.6
1. ด.ญ.อลสิา สสีวนแกว้ นางสายจติร ์หมื่นสะชุม

8 โรงเรียนบ้านเทพา ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.4-ป.6
เดก็หญิงบสุยามาศ เพชรไพร นางรุง่ทิพย ์สวุรรณรัตน์

9 โรงเรียนบ้านนาจวก ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.4-ป.6
ดญ.โซเฟีย หมัดเหร็ม นางกญัญา เภาประดิษฐ์

10 โรงเรียนบ้านบ่อเตย ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.4-ป.6
เดก็หญิงอาอซีะห์ ตอรอสนัติ์ นางระเบียบ สะหีมซา

11 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.4-ป.6
ด.ญ.ชฎาทพิย ์เสะยามา นางสาวนันท์นภัส กรีติกรนันท์

12 โรงเรียนบ้านป่าโอน ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.4-ป.6
ด.ญ.บสุริน หมัดเร๊ะ นายธานินทร ์แกว้จรุัตน์

13 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.4-ป.6
เดก็หญิงซันมี ยีหรัน นางนงเยาว์ มากชูชิต

14 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.4-ป.6
เดก็หญิงพรรภษา หลแีสะ๊ นางอรุณรัตน์ โสภิกลุ

15 โรงเรียนบ้านมว่งถ ้า ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.4-ป.6
ด.ช. ธีรพล หวังเยะ นางพรพรรณ ถาวร

16 โรงเรียนบ้านแมท่ี ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.4-ป.6
ด.ญ.นัสรีน เอยีดยีสะอิ นางแกว้ใจ แสงอรุณ

17 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.4-ป.6
ด.ญ.ฟิรดาวส์ เพ็งเลาะ น.ส.ไพรัตน์ หมดัอาดัม

18 โรงเรียนบ้านใหม่ ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.4-ป.6
เดก็หญิงซูฟิตตรี สะนิ นางสาวอนิสรา จติรประวัติ
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19 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.4-ป.6
1. ด.ญ.มุรณีย์ ดเียาะ คุณครูอภิสรา เน่ืองสวุรรณ

20 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.4-ป.6
เดก็หญิงศริดา แกว้เกาะสะบา้ น.ส.กไุรฟะฮ์ รับประยรู

21 โรงเรียนวัดคลองยอ ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.4-ป.6
ด.ญ.ณัฐธัญ วุฒืจันทร์ น.ส.จนัทรัสม ์ไหมจา้ย

22 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.4-ป.6
1.เดก็หญิงเนตมิา มณีรัตน์ 1. นางนัฐสมิา มณีรัตน์

23 โรงเรียนวัดปริก ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ป.4-ป.6
ด.ญ.ปนัดดา มากชติ นางสภุาพิตร

27 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ภาษาไทย
ท่องอาขยานท านอง

เสนาะ ป.4-6
เดก็หญิงพรรภษา หลแีสะ๊ นางอรุณรัตน์ โสภิกลุ

28 โรงเรียนบ้านท่าไทร ภาษาไทย
ท่องอาขยานท านอง

เสนาะ ป.4-ป.6
เดก็หญิงพรกนก สวุรรณรัตน์ นางปิยะรัตน์ แกว้รงค์

1 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ม.1-3
ด.ญ.กลัยา แสงทวี นางปาณิศา หลังชาย

2 โรงเรียนบ้านป่าโอน ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ม.1-ม.3
ด.ญ.เสาวลกัษณ์ หมูนี ครูธานินทร ์แกว้จรุัตน์

3 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ม.1-ม.3
เดก็หญิงฟาเดยี อมูาสะ นางวิไล ตระกลูกลกติ

4 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ภาษาไทย
การท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ม.1-ม.3
นางสาวศริิวรรณ บญุแสง นางอรุณี รัตนจ านงค์

การท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-3
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

1 โรงเรียนบ้านล าเปา ภาษาไทย

การเล่านิทาน 

ประเภทบกพร่อง

ทางการเรียนรู ้ป.1-ป.6

เดก็หญิงนูรีตา สะเมาะ นางสาวสรัญญา เจะจาโรจน์

1 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 ด.ญ.ซูไวดา สาตเีมาะ น.ส.ไพรัตน์ หมดัอาดัม

2 โรงเรียนบ้านกรงอติ า ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 ด.ญ.นุรมา ดาโห๊ะ น.ส.วรรณี วิริโย

3 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 ด.ญ.เมรินท ์จันทรัตน์ นางยวุร ีเอยีดหัด

4 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 เดก็หญิงศณิตา หมะแดง นางอารีย ์ติเอยีดยอ่

5 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 เดก็ชายจิรพนธ์ ศริิพิทยา นางศรีประภา พรหมออ่น

6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 ด.ญ. กรธิดา เพ็ชรแกว้ทอง นางอรนุช ปิ่นทองพันธุ์

7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 ด.ญ.ฮาวา เคีย้นหิ้น นางฉลวย ไชยมณี

8 โรงเรียนบ้านกระอาน ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 1.เดก็หญิงณัฐริกา หมัดแมเราะ นางสาวชลิตา บูดาเล็ง

9 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 เดก็หญิงทศันีย์ สาและ นางนูรีหยะ๊ ยสีะอุ

10 โรงเรียนบ้านควนหมาก ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 เดก็หญิงเกตกนก มณีภาค นางอรุณี เพชรกาศ

11 โรงเรียนบ้านควนหรัน ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 เดก็ชายซัรนูซีฮ ์ประสทิธิ์หิมะ นางสาววราทิพย ์บุญศรี

12 โรงเรียนบ้านโคกกอ ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 1.เดก็หญิงสมุิตา ทองเปน็เพ็ชร นางสาวประสบพร สามแกว้

13 โรงเรียนบ้านโคกพยอม ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 เดก็หญิงศภุาวรรณ์ ประสทิธิ์สร นางปารยน์ภัส แสงสวุรรณ

14 โรงเรียนบ้านแซะ ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 ด.ญ.จันทมิา คชวิพันธ์ นายสถาพร จฬุามณี

15 โรงเรียนบ้านตาแปด ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 เดก็หญิงซาวาตี สาและ
นายภาสกร ยสีนัต์ นายวิวัฒน์ 

สวุรรณมณี

16 โรงเรียนบ้านตูหยง ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 เดก็หญิงสไุรดา ปตัตะเน นางสนีินาฎ หะยเีด

17 โรงเรียนบ้านท่าไทร ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 เดก็หญิงปานไพลนิ แกว้นุ้ย นางนงเยาว์ ยอดแกว้

18 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 1. ด.ญ.กชวรรณ ห้วยหล่ า นางสายจติร ์หมื่นสะชุม

19 โรงเรียนบ้านเทพา ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 เดก็หญิงมีนารัตน์ มะเนาะ นางสนุทร ีเหมหมาน

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู ้ป.1-ป.6

การอา่น ป.1-ป.3
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20 โรงเรียนบ้านนาจวก ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 ดญ.อามานี แพทย์สาหล า นางกญัญา เภาประดิษฐ์

21 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้ ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 1.เดก็หญิงเปมิกา พรมขวัญ 1.นางสาวอรวรรณ เจะ๊แว

22 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 ด.ญ.ยูริดา้ และ๊บี นางนันท์นภัส กรีติกรนันท์

23 โรงเรียนบ้านป่ากอ ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 เดก็หญิงอสัรียา หลงมิหนา นางพิรุฬห์ลักษณ์ หมอ่มท่า

24 โรงเรียนบ้านป่าโอน ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 1. อภิสรา สวุรรณมณี ครูธานินทร ์แกว้จรุัตน์

25 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 เดก็หญิงนูไรฮนั บากา นางโสภิฏฌา ทองไชย

26 โรงเรียนบ้านแมท่ี ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 ด.ญ.ไหมซูรี สาแมแน็ง นางกรููหานี ขวัญเพชร

27 โรงเรียนบ้านล าเปา ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 เดก็หญิงนูรฮายาตี ปาเนาะ นางสาวอาอเีสาะ มลูะ

28 โรงเรียนบ้านล าไพล ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 เดก็ชายณัฐดนัย บญุมี นางสาวปวีร์ชรัตม ์แกว้พิมล

29 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 เดก็หญิงอมรรัตน์ รัตนชว่ย นางเล็ก ยกกระบัตร

30 โรงเรียนบ้านใหม่ ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 เดก็หญิงซอฟีย๊ะ แยนา นางสพุรรณี หนิแสะ๊

31 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 ด.ญ.ซารีนา สะนิ คุณครูยวุร ีแลบา

32 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 เดก็หญิงกวินทรา จิตรมัน่ นายชิโน อาญาพิทักษ์

33 โรงเรียนวัดคลองยอ ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 ด.ญ.พัชราภา สคีงแกว้ นางจนิตนา ทองค า

34 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 เดก็หญิงนูรไอนี สามาแห นางทัศนา นวลนาค

35 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ภาษาไทย การอา่น ป.1-ป.3 1.เดก็หญิงสวิุมล คงแกว้ 1. นางนัฐสมิา ดาเหล็น

1 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 เดก็หญิงพรรภษา หลแีสะ๊ นางอรุณรัตน์ โสภิกลุ

2
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 เดก็หญิงกนัยา หวังแฉะ นายนิรันดร ์เหล็มโสะ๊

3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 เดก็หญิงบศุริน เหมียนเอยีด นางปาริชาต ิชูสวุรรณ

4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 ด.ญ.ซูนีตา้ ลา่หวัง นางฉลวย ไชยมณี

5 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 เดก็หญิงยามีละห์ แวเตะ นางนูรีหยะ๊ ยสีะอุ

6 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 ด.ญ. อาซิเยาะ หะมะ คุณครูช านาญ วาจาสจุริต

7 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 เดก็หญิงมัรน่ีย์ โตะ๊เจ นางอรสา เพ็ชรฆาต

8 โรงเรียนบ้านควนหมาก ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 เดก้หญิงประกายการ ลี นางสาวสมจติร เกื้อกอ่ออ่น

การอา่น ป.4-ป.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

9 โรงเรียนบ้านควนหรัน ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 เดก็หญิงกนัยา หวังแฉะ นายนิรันดร ์เหล็มโสะ๊

10 โรงเรียนบ้านโคกกอ ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 1.เดก็หญิงปิน่ฟ้า ชโูชติ นายณรงค ์หรับจนัทร์

11 โรงเรียนบ้านโคกพยอม ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 เดก็หญิงทวีวรรณ ปราบพาลา นางปารยน์ภัส แสงสวุรรณ

12 โรงเรียนบ้านแซะ ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 ด.ช.กติตศิกัดิ์ หมีชมุ นางปริชาต ิใหมค่ง

13 โรงเรียนบ้านตาแปด ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 เดก็หญิงสารีฮะ๊ หะรงค์ นางดรุณี หามะ

14 โรงเรียนบ้านตูหยง ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 เดก็หญิงฟาตฮีะห์ โตะ๊เฮง นางชลธิชา ฤทธิศักดิ์

15 โรงเรียนบ้านท่าไทร ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 เดก็หญิงเยาวลกัษณ์ บญุชู นางปิยะรัตน์ แกว้รงค์

16 โรงเรียนบ้านท่ามว่ง ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 ด.ญ.มีนา ขะหรีดาโอะ

17 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 1. ด.ญ.อดศิร พันธ์แกว้ นางสายจติร ์หมื่นสะชุม

18 โรงเรียนบ้านเทพา ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 เดก็หญิงอาริษา อาแวหะมะ นางปณิตา แกว้จงัหวัด

19 โรงเรียนบ้านเทพา ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 เดก็หญิงมัสยา แซ่ตนั นางรุง่ทิพย ์สวุรรณรัตน์

20 โรงเรียนบ้านนาจวก ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 ดญ.นูรูนาเดยี เหมาะหนง นางกญัญา เภาประดิษฐ์

21 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 ด.ญ.ธญานี โตะ๊อิ นางสาวนันท์นภัส กรีติกรนันท์

22 โรงเรียนบ้านป่ากอ ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 เดก็หญิงวริสรา หัดขะเจ นางนาฏยา หวันสนิ

23 โรงเรียนบ้านป่าโอน ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 ด.ญ.วรรณา เจะโก นายธานินทร ์แกว้จรุัตน์

24 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 เดก็หญิงนาเดยี หนูหมัด นางนงเยาว์ มากชูชิต

25 โรงเรียนบ้านแมท่ี ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 ด.ญ.อาทติยา มาหลี นางนิตยา เรืองแกว้

26 โรงเรียนบ้านล าเปา ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 เดก็หญิงอามานี ดอเลาะ นางสาวมนธิรา แสนบัลลังกเ์พชร

27 โรงเรียนบ้านล าไพล ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 เดก็หญิงวัชราภรณ์ พันธ์พงค์ นางจนิดา เทพสวุรรณ์

28 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6
1.เดก็หญิงสชุานาฎ แกว้ทพิ

มณี
นางอรุณี รัตนจ านงค์

29 โรงเรียนบ้านสวรรค์ ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 ด.ช.อาอชีะห ์ใบแหละ๊ นางอรสา โต๊ะเสน็

30 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 ด.ญ.ฟาดลีา หมีนเจ๊ะ น.ส.ไพรัตน์ หมดัอาดัม

31 โรงเรียนบ้านใหม่ ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 เดก็หญิงนิซาบารียะห์ นิลี นางสาวอนิสรา จติรประวัติ

32 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 1. ด.ญ.ญารินดา หวัง คุณครูสนิุษา โชติชูคง

33 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 เดก็หญิงศริดา แกว้เกาะสะบา้ นางสาวกไุรฟะฮ ์รับประยรู

34 โรงเรียนวัดคลองยอ ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 ด.ญ.สทุธิดา ศริิวัฒน์ น.ส.จทัรัสม ์ไหมจา้ย



มหกรรมวิชาการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ อ าเภอเทพา คร้ังที่ 4                                                                             หน้าที่  69

ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

35 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 1.เดก็ชายปราชญ์ เซ่งขุนทอง
1.นายสมพร ยอ้ยเสริฐสดุ 2.นางวิไล

พร แกว้เกาะสะบ้า

36 โรงเรียนวัดปริก ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 1. ด.ญ.อาทติยา แซ่ลิม่ นางสภุาพิตร จนีหมวกด า

37 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้ ภาษาไทย การอา่น ป.4-ป.6 1. ด.ญ.อาลสิา ขุนอกัษร
นางประยรู บุญจริง นางสาวเสาวณี 

แกว้สามสี

1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ภาษาไทย การอา่น ม.1-ม.3 1.เดก็ชายสมพงศ์ พรหมศรี นางวรรณี ราชแกว้

2 โรงเรียนบ้านกระอาน ภาษาไทย การอา่น ม.1-ม.3 1.เดก็หญิงมณฑาวดี หมันหมู้ นางสมจติ ออ่นแกว้

3 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ภาษาไทย การอา่น ม.1-ม.3 ด.ญ.นริศรา มุสอ นางปาณิศา หลังชาย

4 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ภาษาไทย การอา่น ม.1-ม.3 เดก็หญิงกสัมา หวันตหุมัน นางวิไล ตระกลูกลกติ

5 โรงเรียนบ้านล าเปา ภาษาไทย การอา่น ม.1-ม.3 เดก็หญิงกลัยาณี หว่าหล า นางสาวมนธิรา แสนบัลลังกเ์พชร

6 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ภาษาไทย การอา่น ม.1-ม.3

นางสาวนุชนารถ ไชยสทิธิ ์

นายสภุาวัต ธรรมโร นาย

อภิสทิธิ์ ธรรมโร

นางอรุณี รัตนจ านงค์

7 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ภาษาไทย การอา่น ม.1-ม.3
1.เดก็ชายธนฉตัร จิตรเกยีรติ

สขุ

1.นายสมพร ยอ้ยเสริฐสดุ 2.นางวิไล

พร แกว้เกาะสะบ้า

1 โรงเรียนบ้านกรงอติ า ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-3
ด.ญ.ฮามีดะ๊ ขรีดาโอะ น.ส.สพุรรณี นุ่มหยู

2 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-3
ด.ญ.ยูริดา้ และ๊บี นางยวุร ีเอยีดหัด

3 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-3
ด.ญ.ยูริดา้ และ๊บี นางยวุร ีเอยีดหัด

4
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ภาษาไทย

เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
เดก็หญิงนัซนีน เจะอาแว นางศรีประภา พรหมออ่น

การอา่น ม.1-ม.3

เรียงความและคัดลายมอื ป.1-3
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

5
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ภาษาไทย

เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
เดก็หญิงสไุรยา สาและ นางดรุณี หามะ

6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
ด.ญ. วิภาพร มากก าเนิด นางอรนุช ปิ่นทองพันธุ์

7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
ด.ญ.รอกเียาะ สะตยิา นางฉลวย ไชยมณี

8 โรงเรียนบ้านกระอาน ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
1.เดก็หญิงพรฉวี ตุง้โรจน์ นางสาวชลิตา บูดาเล็ง

9 โรงเรียนบ้านคลองขุด ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
เดก็หญิงปทัมา หัดเลา๊ะ นายยงยทุธ หลงมหีนา

10 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
เดก็หญิงเทน่า ชมชดิ นางจรุวรรณ วรรณพฤกษ์

11 โรงเรียนบ้านควนหมาก ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3

เดก็หญิงอนัญลกัษณ์ สะหะ

คะโร
นางอรุณี เพชรกาศ

12 โรงเรียนบ้านควนหรัน ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
เดก็หญิงฟาตอนียะห์ ยุโซ๊ะ นางสาวนาวียะ๊ เหล็มดี

13 โรงเรียนบ้านโคกกอ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
1.เดก็หญิงซากนีา อาแว นางสาวประสบพร สามแกว้

14 โรงเรียนบ้านตาแปด ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
เดก็หญิงซานีดา สาและ

นายภาสกร ยสีนั นายวิวัฒน์ สวุรรณ

มณี

15 โรงเรียนบ้านตูหยง ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
เดก็หญิงหฤทยั แกว้เรืองฤทธิ์ นางสณีุ สะเล็มดอ

16 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
1. ด.ญ.อารยา บญุมี นางสายจติร ์หมื่นสะชุม

17 โรงเรียนบ้านเทพา ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
เดก็ชายสริวิชญ์ ทองรักษ์ นางรุง่ทิพย ์สวุรรณรัตน์
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18 โรงเรียนบ้านนาจวก ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
ดช.อาริส แดวอสนุง นางกญัญา เภาประดิษฐ์

19 โรงเรียนบ้านป่ากอ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
เดก็หญิง นูรีตา้ มูณี นางพิรุฬห์ลักษณ์ หมอ่มท่า

20 โรงเรียนบ้านป่าโอน ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
ด.ช.สทิธิพงศ ์บยููโสะ๊ นางลลนา อแิอ

21 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
เดก็หญิงนุศอศัลนิ บอืราเฮง นางโสภิฏฌา ทองไชย

22 โรงเรียนบ้านพรุตู ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
ดช.กติตศิกัดิ์ ทองหน่อ นายชวน แกว้เกาะสะบ้า

23 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
เดก็หญิงศริิมา เม๊าะสนิ นางอารีย ์ติเอยีดยอ่

24 โรงเรียนบ้านแมท่ี ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
เดก็หญิงอมาลนีาร์ นินวน นางสาวผกาพรรณ ภุชงค์สนิธ์

25 โรงเรียนบ้านล าไพล ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
เดก็หญิงสไุรดา เปา๊ะเลาะ นางสาวปวีร์ชรัตน์ แกว้พิมล

26 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
เดก็หญิงเนตรนภา ตา่ง นางศิร ิคงแกว้

27 โรงเรียนบ้านสวรรค์ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
ด.ช.เอกรัตน์ มะประสทิธิ์ นางสาวสวิุดา ไชยสวัสดิ์

28 โรงเรียนบ้านสวรรค์ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
1. ด.ช.เอกรัตน์ มะประสทิธิ์

29 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
ด.ญ.ซัมซียะ สาแล น.ส.ไพรัตน์ หมดัอาดัม

30 โรงเรียนบ้านใหม่ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
เดก็หญิงไซนะ มามะ นางสพุรรณี หนิแสะ๊
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

31 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
ด.ญ.โซเฟีย บอืราเฮง คุณครูยวุร ีแลบาา

32 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
เดก็หญิงเกวลนิ ทองมณี นายชิโน อาญาพิทักษ์

33 โรงเรียนวัดคลองยอ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
ด.ญ.ธนาภา บวัขวัญ นายพงศธร นุ้ยสมนั

34 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
1.เดก็หญิงพีรญาณ์ ระวังวงศ์ นางณัฐสมิา ดาเหล็น

35 โรงเรียนวัดปริก ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.1-ป.3
ด.ญ.ณัฐวรา นิตคิณุ นายวิมล จนีหมวกด า

1 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4 - 6
ด.ญ.อริิตา้ หลกีนัชะ นางสาวนันท์นภัส กรีติกรนันท์

2 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-6
เดก้หญิงสาวิกา นันโอะ๊ นางอรุณรัตน์ โสภิกลุ

3
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ภาษาไทย

เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
เดก็หญิงรอฮาญา ยิสนั นายนิรันดร ์เหล็มโสะ๊

4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
1.เดก็หญิงวันวิสาข์ กมิาคม ป.5 นางสาวสภุาภรณ์ หลี

5 โรงเรียนบ้านกระอาน ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
1.เดก็หญิงนูรฟาตฮีะ สโูรโรจน์ นางสาวชมยัพร ท่อนทอง

6 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
ด.ญ. สทิธิณี อนิน้ าหอม

7 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
เดก็หญิงนันฑิตา สดนั นางอรสา เพ็ชรฆาต

เรียงความและคัดลายมอื ป.4 - 6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

8 โรงเรียนบ้านควนหมาก ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
เดก็หญิงอามีเนาะ มิง นางสมจติร เกื้อกอ่ออ่น

9 โรงเรียนบ้านควนหรัน ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
เดก็หญิงรอฮาญา ยิสนั นายนิรันดร ์เหล็มโสะ๊

10
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ภาษาไทย

เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
ด.ญ. รุสนา บนิสาแม

นางประยรู บุญจริง นางสาวเสาวณี 

แกว้สามสี

11 โรงเรียนบ้านโคกกอ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
1.เดก็หญิงวนิดา สาเหลา นายณรงค ์หรับจนัทร์

12 โรงเรียนบ้านแซะ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
ด.ญ.วรดา แสงไกร นางปริชาต ิใหมค่ง

13 โรงเรียนบ้านตาแปด ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
เดก็หญิงสไุรยา สาและ นางดรุณี หามะ

14 โรงเรียนบ้านตูหยง ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
เดก็หญิงฮาวารี สาและ นางชลธิชา ฤทธิศักดิ์

15 โรงเรียนบ้านท่ามว่ง ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
ด.ญ.ฮาซาหน๊ะ มะสะ นายทรงยศ ราญฎร

16 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
1. ด.ญ.ปรวรรณ แซ่ลิม่ นางสายจติร ์หมื่นสะชุม

17 โรงเรียนบ้านเทพา ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
เดก็ชายสรุิยา สะยัง นางปณิตา แกว้จงัหวัด

18 โรงเรียนบ้านนาจวก ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
ดญ.ยารินดา บากาสะ นางกญัญา เภาประดิษฐ์

19 โรงเรียนบ้านบ่อเตย ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
เดก็หญิงซารีปะ ยูโซะ นางอสันายาต ีนุ้ยสมน้

20 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
ด.ญ.รุสนา บนิสาแม

นางประยรู บุญจริง นางสาวเสาวณี 

แกว้สามสี
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

21 โรงเรียนบ้านป่าโอน ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
ด.ญ.พรทพิย์ ขะหมิมะ นายธานินทร ์แกว้จรุัตน์

22 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
เดก็หญิงณัฏฐณิชา หวันปรัตน์ นางนงเยาว์ มากชูชิต

23 โรงเรียนบ้านพรุตู ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
ดญ.เจนจิรา มีแสง นายชวน แกว้เกาะสะบ้า

24 โรงเรียนบ้านแมท่ี ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
ด.ญ.ณิชา แดงรามัน นางนิตยา เรืองแกว้

25 โรงเรียนบ้านล าเปา ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
เดก็หญิงจันทมิา หะยีอเุซ็ง นางอรุาวดี หมื่นเพชร

26 โรงเรียนบ้านล าไพล ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
เดก็หญิงมาริษา ด าแดง นางจนิดา เทพสวุรรณ์

27 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
1.เดก็หญิงณ ฐพร ชาชโิย นางสวุรรณี ทองนวลจนัทร์

28 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
ด.ญ.นูรมา สารี น.ส.ไพรัตน์ หมดัอาดัม

29 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
ด.ญ.นุชธิดา ตอกอย คุณครูสนิุษา โชติชูคง

30 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
เดก็หญิงสริิมา วุ่นซิงซี่ นางสาวกไุรฟะฮ ์รับประยรู

31 โรงเรียนวัดคลองยอ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
ด.ญ.สทุธิดา ศริิวัฒน์ น.ส.จนัทรัสม ์ไหมจา้ย

32 โรงเรียนวัดปริก ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ป.4-ป.6
ด.ญ.ปนัดดา มากชติ นางสภุาพิตร จนีหมวกด า
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ภาษาไทย

เรียงความและคัด

ลายมอื ม.1-ม.3
เดก็หญิงยุวดี สนัหลงั นางสาวจนัจริา จนัหมะกสติ

2 โรงเรียนบ้านตูหยง ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ม.1-ม.3
เดก็หญิงวรรณพร โตะ๊เง๊าะ นางสาวอรดา หมนีเหล็บ

3 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ม.1-ม.3
ด.ญ.ดานูรี กะนางอ นางปาณิศา หลังชาย

4 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ม.1-ม.3
เดก็หญิงชลาลยั หวันตหุมัน นางวิไล ตระกลูกลกติ

5 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ภาษาไทย
เรียงความและคัด

ลายมอื ม.1-ม.3
เดก็หญิงลลดิา ชณิวงศ์ นายจนัทโรจน์ กี้ติ๊ก

1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6

1 ด.ญ.อนิสรีน มอลอ 2 ด.ญ.

ซาฟีอะห ์มะสาแม 3 ด.ญ.

ปทัมา ฮะซา

นายอสิมาแอ แสมเน็ง

2 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6

เดก็ชายซัยฟุดดนี มะ 

เดก็ชายอสิมัยส ์สะแลแม 

เดก็ชายอบัดลุกอเดร์ บาเห็ม

นางสนีุย์ จอนใจ

3 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6

เดก็หญิงบสิมิน้ แกน่วงศ์ เดก็

หญิงมัรน่ีย์ โตะ๊เจ เดก็หญิงสุ

ไอนี ดอืรามะ

นางสาวอะมาเลีย มณีู นางสาวชารี

ดาฮ ์มเูกม็

4 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้ วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงรุสนา บนิสาแม 2.

เดก็หญิงกติมิา ปาแต 3.เดก็

หญิงนูรฮดูา สาและ

1.นางสาวอรวรรณ เจะ๊แว 2.นางสาว

เสาวณี แกว้สามสี

5 โรงเรียนบ้านแมท่ี วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6

1. เดก็หญิงสานีน่า มะสาโลง 

2. เดก็หญิงชลดา ลา่หับ 3. 

เดก็ชานยฮมัดี หมันหละ๊

นางสาวสมุาล ีเห็ดหัด

6 โรงเรียนบ้านล าไพล วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6

1.เดก็ชายภูวนาท ชว่ยหนู 2.

เดก็ชายธีระศกัดิ ์ไชยศร ี3.

เดก็ชายธนพล พรหมมหาราช

นางจสพุร ทองหนูรุง่

เรียงความและคัดลายมอื ม.1-ม.3

Science Show ป.4-ป.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

7 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6

เดก็หญิงพิชญากร แกว้โชตริุง่

 เดก็หญิงปฐมาวดี เพ็ชรทอง

ออ่น เดก็ชายนพรัตน์ ทองใบ

เพ็ชร

นางศิรัญญา เหล็มปาน

8 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6

1. ด.ช.มูฮมัหมัดซากี สตาปอ 

2. ด.ญ.รีซ่า สาหลี 3. ด.ช.

อานนท์ หมาดหลงั

คุณครูภิญโญ จติต์รัตน์

1 โรงเรียนบ้านล าเปา วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3

เดก็ชายการียา มหามะ 

เดก็หญิงซูมัยยะห์ ประคอง

โชค เดก็หญิงศรีตาล อสัแสง

นางสาวศิริกาญจน์ ช่วยจนัทร์

1 โรงเรียนบ้านป่ากอ วิทยาศาสตร์

การแข่งขัน

อจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์ชั้น ป 4 -

 6

เดก็ชายอนุสรณ์ เจ๊ะหวัง 

เดก็หญิงสทุธิตา สขุแกว้ 

เดก็หญิงอรายา มะหลี

นางสาวเพียงเพ็ญ สขุพิพัฒน์

2 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี วิทยาศาสตร์

การแข่งขัน

อจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์ป.4-6

เดก็หญิงศศติา มามุ นางสาวนูรีหยะ๊ จนัทรุง่โรจน์

1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 วิทยาศาสตร์

เครือ่งบินพลังยาง 

ประเภทบินไกล (โดย

การปล่อยด้วยมอื) ม.

1-ม.3

เดก็ชายณรงค ์ศรีอนิทร์ 

เดก็ชายปรเมศวร์ ด าดี
นายจรูญ ปิณฑโก

การแข่งขันอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ์ชั้น ป 4 - 6

เครือ่งบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมอื) ม.1-ม.3

Science Show ม.1-ม.3
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

2 โรงเรียนบ้านป่าโอน วิทยาศาสตร์

เครือ่งบินพลังยาง 

ประเภทบินไกล (โดย

การปล่อยด้วยมอื) ม.

1-ม.3

1.ด.ช.ธีรพงษ์ เจะโก 2.ด.ช.

ณัฐวุฒิ สะหล า
นายอเุสน็ นิสนั

3 โรงเรียนวัดคลองยอ วิทยาศาสตร์

เครือ่งบินพลังยาง 

ประเภทบินไกล (โดย

การปล่อยด้วยมอื) ม.

1-ม.3

ด.ช.ณฐพล ภาโอภาส ด.ช.

กติตกิร มณีรัตน์
นาย บาสทิธิ์ ยะลา

4 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ วิทยาศาสตร์

เครือ่งบินพลังยาง 

ประเภทบินไกล (โดย

การปล่อยด้วยมอื) ม.

1-ม.3

เดก็ชายรัชชานนท ์ประสทิธิ์ศรี

 เดก็ชายอคัคเดช พันธ์ทอง

เพ็ชร

นายมารุต ภิรมย์

5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 วิทยาศาสตร์

เครือ่งบินพลังยาง 

ประเภทบินนาน (โดย

การติดล้อบินข้ึนจาก

พื้น) ม.1-ม.3

เดก็ชายอาชา มีสขุ เดก็

ชายทญิากรณ์ วีระธรรมโม
นายจรูญ ปิณฑโก

6 โรงเรียนบ้านป่าโอน วิทยาศาสตร์

เครือ่งบินพลังยาง 

ประเภทบินนาน (โดย

การติดล้อบินข้ึนจาก

พื้น) ม.1-ม.3

1.ด.ช.ตอฮา ยูโสะ๊ 2.ด.ช.อา

ฟาล หัดสมัด
นายอเุสน็ นิสนั

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อน ประเภท

ร่อนไกล ป.4-ป.6

เดก็ชายธีรพัฒน์ เอยีดพัลวัน 

เดก็ชายจักรกฤษณ์ จันทร์

คลา้ย

นายสมคัร ออ่นปลอด

เครือ่งบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินข้ึนจากพื้น) ม.1-ม.3

เครือ่งร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 วิทยาศาสตร์
เครือ่งร่อน ประเภท

ร่อนไกล ป.4-ป.6

เดก็ชายณัฐวุฒิ ธิบด ีเดก็ชาย

สทิธิโชค แกว้ขาว
นายจรูญ ปิณฑโก

3 โรงเรียนบ้านแซะ วิทยาศาสตร์
เครือ่งร่อน ประเภท

ร่อนไกล ป.4-ป.6

1.ด.ช.เกยีรตศิกัดิ์ แสงไกร 2.

ด.ช.ชตุภัิค บญุประกอบ
นางสาวเสาดะ สนัเจริญ

4 โรงเรียนบ้านแซะ วิทยาศาสตร์
เครือ่งร่อน ประเภท

ร่อนไกล ป.4-ป.6

1.ด.ช.เกยีรตศิกัดิ์ แสงไกร 2.

ด.ช.ชตุภัิค บญุประกอบ
นางสาวเสาดะ สนัเจริญ

5 โรงเรียนบ้านนาจวก วิทยาศาสตร์
เครือ่งร่อน ประเภท

ร่อนไกล ป.4-ป.6

1.ดช.อมัรัน อาแว 2.ดช.อบั

ดลุซาลาม ตาเห
นางสวิุมล หีมงอย

6 โรงเรียนบ้านบ่อเตย วิทยาศาสตร์
เครือ่งร่อน ประเภท

ร่อนไกล ป.4-ป.6

๑. ด.ช. อซัวัน ลอเซ็ง ๒. ด.ช.

 นพดล หมานสนิท
นายปัญญา คงคต

7 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้ วิทยาศาสตร์
เครือ่งร่อน ประเภท

ร่อนไกล ป.4-ป.6

ด.ช.ณัฐวัตร พรหมเอยีด ด.ช.

อาฟิต ยาเล ด.ช.อนุ หมูนี

นางธีรมาส สวุรรณชาติ นางประยรู 

บุญจริง

8 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม วิทยาศาสตร์
เครือ่งร่อน ประเภท

ร่อนไกล ป.4-ป.6

ด.ช.เจษฎา แทน่ทอง ด.ช.

นฤพล มณีรัตน์ ด.ช.เอกศกัดิ ์

หลวงรักษ์

นายดลซอหมดั มทุะจนัทร์

9 โรงเรียนบ้านป่าโอน วิทยาศาสตร์
เครือ่งร่อน ประเภท

ร่อนไกล ป.4-ป.6

1.ด.ช.นัสรีย ์หมัดหมาน 2.

ด.ช.ดนุพล หวังยี
นายอเุสน็ นิสนั

10 โรงเรียนบ้านพรุตู วิทยาศาสตร์
เครือ่งร่อน ประเภท

ร่อนไกล ป.4-ป.6

1.ดช.วุฒิชยั แกว้กลัยา 2.ดช.

อภิสทิธิ์ พรมทองบญุ
นางทิชากร สงัฆรัตน์

11 โรงเรียนบ้านสวรรค์ วิทยาศาสตร์
เครือ่งร่อน ประเภท

ร่อนไกล ป.4-ป.6
ด.ช.อานัสรี เสน็อาลามีน นายระวี สนิ

12 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วิทยาศาสตร์
เครือ่งร่อน ประเภท

ร่อนไกล ป.4-ป.6

ด.ช.สรุเชษฐ ์หมะหมิง ด.ช.รุส

รัน กาเจ
นางวันเพ็ญ จนัทนุพงศ์

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อน ประเภท

ร่อนนาน ป.4-ป.6

เดก็ชายธีรนันท ์เพชรสขุ 

เดก็ชายวสนัต์ สขุหอม
นายสมคัรออ่นปลอด

เครือ่งร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 วิทยาศาสตร์
เครือ่งร่อน ประเภท

ร่อนนาน ป.4-ป.6

เดก็ชายณณชยั ทองเภา 

เดก็ชายภาวิต ทา่ฉลาด
นายจรูญ ปิณฑโก

3 โรงเรียนบ้านแซะ วิทยาศาสตร์
เครือ่งร่อน ประเภท

ร่อนนาน ป.4-ป.6

1.ด.ช.ธนพันธ์ แกว้เปน็บญุ 2.

ด.ช.พีระพล วัฒมี
นางสาวเสาดะ สนัเจริญ

4 โรงเรียนบ้านนาจวก วิทยาศาสตร์
เครือ่งร่อน ประเภท

ร่อนนาน ป.4-ป.6

1.ดช.อสุมาน มะล ี2.ดช.อามีน

 สนัสาหัด
นางสวิุมล หีมงอย

5 โรงเรียนบ้านบ่อเตย วิทยาศาสตร์
เครือ่งร่อน ประเภท

ร่อนนาน ป.4-ป.6

๑. ด.ช. สไุลหมาน จันทรจิต

จริงใจ ๒. ด.ช. ริดวาน ยูโซ๊ะ
นายปัญญา คงคต

6 โรงเรียนบ้านป่าโอน วิทยาศาสตร์
เครือ่งร่อน ประเภท

ร่อนนาน ป.4-ป.6

1.ด.ช.อลัวา มะโซะ 2.ด.ช.

ภัทรพงศ์ บยููโสะ๊
นายอเุสน็ นิสนั

7 โรงเรียนบ้านพระพุทธ วิทยาศาสตร์
เครือ่งร่อน ประเภท

ร่อนนาน ป.4-ป.6

เดก็ชายไฟซอล เจ๊ะเลา๊ะ 

เดก็ชายฟาดลี แหละโรจน์
นายสมพร ชูอาสา นางปราณี แกว้ซัง

8 โรงเรียนบ้านพรุตู วิทยาศาสตร์
เครือ่งร่อน ประเภท

ร่อนนาน ป.4-ป.6

1.ดช.พีรพงค์ นพรัตน์ 2.ดช.

อรรถวุฒิ แกว้บวัเพ็ชร
นางทิชากร สงัฆรัตน์

9 โรงเรียนบ้านสวรรค์ วิทยาศาสตร์
เครือ่งร่อน ประเภท

ร่อนนาน ป.4-ป.6
ด.ช.วิโชค มะอามีน นายระวี สนิ

10 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วิทยาศาสตร์
เครือ่งร่อน ประเภท

ร่อนนาน ป.4-ป.6

ด.ช.ซูเฝียน หะยีสหุลง ด.ช.

นัสรัน มามะ
นางวันเพ็ญ จนัทนุพงศ์

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อนกระดาษพับ

 ประเภทร่อนนาน ป.

1-ป.3

เดก็ชายพิทกัษ์ ออ่นหวาน 

เดก็ชายสวัุฒ์ เขาบกแดง
นายสมคัร ออ่นปลอด

2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อนกระดาษพับ

 ประเภทร่อนนาน ป.

1-ป.3

1.เดก็ชายนิธิกร หว่ันเสง้ 2.

เดก็ชายเจษฎา แกว้เขียวสนิท
นางสาวฐายวด ีสงัข์อน้

เครือ่งร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
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3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อนกระดาษพับ

 ประเภทร่อนนาน ป.

1-ป.3

1 ด.ช.มัลดฟิ และต ี2 ด.ช.

ศรายุทธ หมัดเหร็ม
นายอสิมาแอ แสมเน็ง

4 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อนกระดาษพับ

 ประเภทร่อนนาน ป.

1-ป.3

เดก็ชายอบัดลุการิม ยะมะหัด นางสนีุย์ จอนใจ

5 โรงเรียนบ้านคลองขุด วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อนกระดาษพับ

 ประเภทร่อนนาน ป.

1-ป.3

เดก็ชายอะล ีหลหีมาน นายอดินันท ์หมานหมนี

6 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อนกระดาษพับ

 ประเภทร่อนนาน ป.

1-ป.3

ด.ช.มุสตอฟา หวังหะมะ ด.ช.

ณัฐพล บวัสมบวั
นายยทุธพงค ์มณีรัตน์

7 โรงเรียนบ้านโคกพยอม วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อนกระดาษพับ

 ประเภทร่อนนาน ป.

1-ป.3

เดก็ชายณัฐวุฒิ บญุโท นายมานิตย ์จนัทรจติร

8 โรงเรียนบ้านโคกพยอม วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อนกระดาษพับ

 ประเภทร่อนนาน ป.

1-ป.3

1.เดก็ชายณัฐวุฒิ บญุโท 2.

เดก็ชายอดสิรณ์ เอยีดยอด
นายมานิตย ์จนัทรจติร

9 โรงเรียนบ้านแซะ วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อนกระดาษพับ

 ประเภทร่อนนาน ป.

1-ป.3

1.ด.ช.ณัฐภัทร จันเพ็ชรส ี2.

ด.ช.จีระวัฒน์ ทองยอด
นางสาวเสาดะ สนัเจริญ

10 โรงเรียนบ้านตูหยง วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อนกระดาษพับ

 ประเภทร่อนนาน ป.

1-ป.3

เดก็ชายมูฮ าหมัดอเูซ็ง มะมิง

เลาะ

นางสาวรอซีด๊ะ ดอเสง็ นางฮซันะ 

หาญณรงค์

11 โรงเรียนบ้านตูหยง วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อนกระดาษพับ

 ประเภทร่อนนาน ป.

1-ป.3

เดก็ชายมูฮ าหมัดอเูซ็ง มะมิง

เลาะ เดก็ชายอดอืนัย จรูดมะ

นางสาวรอซีด๊ะ ดอเสง็ นางฮซันะ 

หาญณรงค์
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12 โรงเรียนบ้านท่าไทร วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อนกระดาษพับ

 ประเภทร่อนนาน ป.

1-ป.3

เดก็ชายพรรษา เคนรักษา 

เดก็ชายทวีศกัดิ์ อ าพ่วง
นายวิชิต ชาตะวิทยากลู

13 โรงเรียนบ้านนาจวก วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อนกระดาษพับ

 ประเภทร่อนนาน ป.

1-ป.3

1.ดช.อารีฟีน เจะเตะ 2.ดช.มู

ฮ าหมัดซอฟาร์ หวังแอ
นางสวิุมล หีมงอย

14 โรงเรียนบ้านบ่อเตย วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อนกระดาษพับ

 ประเภทร่อนนาน ป.

1-ป.3

๑. เดก็ชายซุลกฟิล ีแลแรมะ 

๒. เดก็ชายซาฟีอนิ บอ่เตย
นายรูสลัม บ่อเตย

15 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้ วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อนกระดาษพับ

 ประเภทร่อนนาน ป.

1-ป.3

1.เดก็ชายรอมฎอน บนิสาแม 1.นายจริะเดช มะ

16 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อนกระดาษพับ

 ประเภทร่อนนาน ป.

1-ป.3

ด.ช.ศภุชยั บตุรสาน ด.ช.

นวพล สงคงคา
นายดลซอหมดั มทุะจนัทร์

17 โรงเรียนบ้านป่าโอน วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อนกระดาษพับ

 ประเภทร่อนนาน ป.

1-ป.3

1.ด.ช.อาล ีขุนกระบี่ 2.ด.ช.

ธีรเดช หล าหัด
นายอเุสน็ นิสนั

18 โรงเรียนบ้านพระพุทธ วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อนกระดาษพับ

 ประเภทร่อนนาน ป.

1-ป.3

เดก็ชายประสทิธิ์ มะแอ 

เดก็ชายอสุมาน สอกา
นายสมพร ชูอาสา นายเจษฎา บูเอยีด

19 โรงเรียนบ้านมว่งถ ้า วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อนกระดาษพับ

 ประเภทร่อนนาน ป.

1-ป.3

ด.ช.นฤเบทก ์ชมุคง ด.ช. รัช

ตพิงศ์ อสิโร
นางมะลินี หนูมาก

20 โรงเรียนบ้านล าเปา วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อนกระดาษพับ

 ประเภทร่อนนาน ป.

1-ป.3

เดก็ชายวันชยั ดอลา่โดย 

เดก็ชายสวิุทย์ สาและ
นายชิด เทพสวุรรณ์
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21 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อนกระดาษพับ

 ประเภทร่อนนาน ป.

1-ป.3

เดก้ชายกติตศิกัดิ์ มณีรัตน์ 

เดก็ชายกฤตภาส สเีหลอืง
นางนิพาท สวุรรณมณี

22 โรงเรียนบ้านสวรรค์ วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อนกระดาษพับ

 ประเภทร่อนนาน ป.

1-ป.3

1. ด.ช.สราวุธ การดี 2. ด.ช.

อภิสทิธิ์ บบูาการ

23 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อนกระดาษพับ

 ประเภทร่อนนาน ป.

1-ป.3

ด.ช.ซูฟียัน อมุา ด.ช.วันดารุส

 สอหัด
นางวันเพ็ญ จนัทนุพงศ์

24 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อนกระดาษพับ

 ประเภทร่อนนาน ป.

1-ป.3

1. ด.ช.ไฟซอล แดงรามัน 22. 

ด.ช.ฟุรกอน จิใจ
คุณครูยวุร ีแลบา

25 โรงเรียนวัดปริก วิทยาศาสตร์

เครือ่งร่อนกระดาษพับ

 ประเภทร่อนนาน ป.

1-ป.3

เดก็ชายยอดชาย ร่มโพธิ์ นายวิมล จนีหมวกด า

1 โรงเรียนบ้านเทพา วิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์

 ประเภทสิ่งประดิษฐ ์

ป.4-ป.6

1.ด.ช.อนุพงศ์ มณฑาโชต ิ2.

ด.ช. ภิรวัฒน์ สารทวงศ์ 3. 

ด.ญ.สมิตานัน ขามโคง

นางสาวนิตยา กลุนิล

2
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
วิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์

 ประเภทสิ่งประดิษฐ ์

ป.4-ป.6

เดก็ชายยศวรรธน์ แดงนุ้ย 

เดก็หญิงศริประภา วิเชยีร 

เดก็หญิงโยษิตา หนูด า

นางไมตรีจติ ศรีไตรรัตน์ นางสาว

รัตน์ถาพร สทุธิโพธิ์

โครงงานวิทยาศาสตร ์ประเภทสิ่งประดิษฐ ์ป.4-ป.6
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3 โรงเรียนบ้านเทพา วิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์

 ประเภทสิ่งประดิษฐ ์

ป.4-ป.6

1. เดก็ชายอารฟาน เจ๊ะมาซอ 

2. เดก็ชายแวซูร์ แวหามะ 3. 

เดก็ชายอสันี แซ่ตนั

นางสาวนิตยา กลุนิล

4 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ วิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์

 ประเภทสิ่งประดิษฐ ์

ป.4-ป.6

1. ด.ญ.ปริชาต ิเอยีดพวง 2. 

ด.ญ.ฮานีดา สาเหาะ 3. ด.ญ.

สมิตา เสม็ชโูชติ

คุณครูอรวรรณ ยกกระบัตร

5 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ วิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์

 ประเภทสิ่งประดิษฐ ์

ป.4-ป.6

1.เดก็ชายอภิสทิธิ์ ทองหนู 2.

เดก็ชายเขมรัตน์ ล้ าชนะ 3.

เดก็ชายศรัญญู โสมแกว้

นายเพียร ยอดสกลุ นางเพลินพิศ 

ยอดสกลุ

6 โรงเรียนบ้านล าเปา วิทยาศาสตร์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์

ทางวิทยาศาสตร ์ป.

1-ป.6

เดก็ชายใบหากยี ์วาเซ็ง 

เดก็ชายรุสลาม เจ๊ะยะ

นางสาวศิริกาญจน์ ช่วยจนัทร ์นาย

ชิด เทพสวุรรณ์

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
วิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์

 ประเภทสิ่งประดิษฐ ์

ม.1-ม.3

1. ด.ญ.น้ าฝน ตใุยรัมย ์2. ด.ช.

นครินทร์ ด าศรีสขุ 3. ด.ช. 

กฤษนันต ์มีแสง

นางสาวรัตน์ถาพร สทุธิโพธิ์ นาง

ไมตรีจติ ศรีไตรรัตน์

โครงงานวิทยาศาสตร ์ประเภทสิ่งประดิษฐ ์ม.1-ม.3
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2 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ วิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์

 ประเภทสิ่งประดิษฐ ์

ม.1-ม.3

1.นางสาวนันทรัตน์ เกือ้กอ่

แกว้ 2.นางสาวพรทพิา ทานัน 

3.นางสาวรจนา ทองออ่น

นายเพียร ยอดสกลุ นางเพลินพิศ 

ยอดสกลุ

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
วิทยาศาสตร์

โครงงาน

วิทยาศาสตร์ประเภท

ทดลอง ป.4-ป.6

เดก็หญิงสรชา คงคะนึง 

เดก็หญิงสร้อยสวุรรณ จันทร

วิโรจน์ เดก็ชายศภุวิทย์ ทอง

แกว้

นางไมตรีจติ ศรีไตรรัตน์ นางสาว

รัตน์ถาพร สทุธโพธิ์

2 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง วิทยาศาสตร์

โครงงาน

วิทยาศาสตร์ประเภท

ทดลอง ป.4-ป.6

เดก็ชายยะโกะ๊ หวันสนิ เดก็

ชายมัซณีย ์มะตาเฮ เดก็ชาย

อบัดลุกอเดร์ บาเห็ม

นางสนีุย์ จอนใจ

3 โรงเรียนบ้านควนหรัน วิทยาศาสตร์

โครงงาน

วิทยาศาสตร์ประเภท

ทดลอง ป.4-ป.6

1. เดก็หญิงรอฮาญา ยิสนั 2. 

เดก็หญิงอามีนา ลา่หวัง 3. 

เดก็หญิงอารียา ประสทิธิ์หิมะ

นางสพุรรณี อายิ

4 โรงเรียนบ้านตูหยง วิทยาศาสตร์

โครงงาน

วิทยาศาสตร์ประเภท

ทดลอง ป.4-ป.6

เดก็หญิงรุสนาณี สะแม นางสณีุ สะเล็มดอ

5 โรงเรียนบ้านเทพา วิทยาศาสตร์

โครงงาน

วิทยาศาสตร์ประเภท

ทดลอง ป.4-ป.6

1. เดก็ชายอนุพงศ์ มณฑาโชติ

 2. เดก็ชายภีรวัฒน์ สารทวงศ์ 

3. เดก็หญิงสมิตานัน ขามโคง

นางสาวนิตยา กลุนิล

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
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6 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้ วิทยาศาสตร์

โครงงาน

วิทยาศาสตร์ประเภท

ทดลอง ป.4-ป.6

ด.ช.อาทติย์ แกว้สามเขียว 

ด.ญ.เกวลนิ ดนหมาน ด.ช.

ศตวรรษ โสป๊เรือง

นางธีรมาส สวุรรณชาติ นางสาว

เสาวณี แกว้สามสี

7 โรงเรียนบ้านป่าโอน วิทยาศาสตร์

โครงงาน

วิทยาศาสตร์ประเภท

ทดลอง ป.4-ป.6

1.ด.ญ.ฮารีซะฮ ์หมานสนิท 2.

ด.ญ.วรรณา เจะโก 3.ด.ญ.อริ

สา กะลอเอยีด

นางสาวนิตยา ลาเต๊ะ

8 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ วิทยาศาสตร์

โครงงาน

วิทยาศาสตร์ประเภท

ทดลอง ป.4-ป.6

1. ด.ญ.ปริชาต ิเอยีดพวง 2. 

ด.ญ.ฮานีดา สาเมาะ 3. ด.ญ.

สมิตา เสม็ชโูชติ

คุณครูอรวรรณ ยกกระบัตร

9 โรงเรียนบ้านเทพา วิทยาศาสตร์ ตอบปัญหาวิทย์
1.ด.ช. ฟาอดิ นิสนั 2.ด.ช.

รอมฎอน หมาดหลงั 3.ด.ญ.

จุฑามาศ สวุรรณโน

นางสาวนิตยา กลุนิล

2 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ วิทยาศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์ป.4 - ป.6

1. ด.ช.อนาวิล พรมส ู2. ด.ช.

รณกร บญุธรรม 3. ด.ญ.ศวิาพร

 ชชูืน่

คุณครูขนิษฐา ผอมนะ

3
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
วิทยาศาสตร์

อจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์ป.4-ป.6

เดก็หญิงพิชญาภา พรหมออ่น

 เดก็หญิงกติยิา แกว้มณี 

เดก็หญิงธิดารัตน์ สยีา

นางไมตรีจติ ศรีไตรรัตน์

4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 วิทยาศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์ป.4-ป.6

1 ด.ช.อามีน มอลอ 2 ด.ช.

ซุลกฟีล ีสะตยีา 3 ด.ญ.ฟาดี

ละห์ กะบตูงิ

นายอสิมาแอ แสมเน็ง

อจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ์ป.4-ป.6
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5 โรงเรียนบ้านเขาน้อย วิทยาศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์ป.4-ป.6

เดก็หญิงมาเรียม จะโรจน์หมะ 

เดก็หญิงวันทนี หมะประสทิธิ์
นางสาวมยรุ ีโสะ๊หัด

6 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ วิทยาศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์ป.4-ป.6

เดก็หญิงรอฮานา ดอเลา๊ะ 

เดก็หญิงโสรยา สาและี 

เดก็หญิงอสัมา เอยีดหวัง

นางสาวอะมาเลีย มณีู นางสาวชารี

ดาฮ ์มเูกม็

7 โรงเรียนบ้านควนหรัน วิทยาศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์ป.4-ป.6

1. เดก็หญิงนาเดยี มอน็อง 2. 

เดก็หญิงรอฮาญา ยิสนั 3. 

เดก็หญิงฮานัน มัดยี

นางสพุรรณี อายิ

8 โรงเรียนบ้านเทพา วิทยาศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์ป.4-ป.6

1.เดก็ชายฟาอดิ นิสนั 2.

เดก็ชายรอมฎอน หมาดหลงั 3.

 เดก็หญิงจุฑามาศ สวุรรณโน

นางนิตยา กลุนิล

9 โรงเรียนบ้านนาจวก วิทยาศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์ป.4-ป.6

1.ดญ.นูรอยันา สะนิ 2.ดญ.นูร

ฮาลซีา มะล ี3.ดญ.ซูไวบะห ์

แพทย์สาหล า

นางสวิุมล หีมงอย

10 โรงเรียนบ้านป่าโอน วิทยาศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์ป.4-ป.6

1.ด.ญ.ชยัดา ชุม่ชืน่ 2.ด.ญ.อสั

มาอ ์บปุผาดง 3.ด.ญ.อารียา 

หีมยิ

นางสาวนิตยา ลาเต๊ะ

11 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี วิทยาศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์ป.4-ป.6

เดก็หญิงศศติา มามุ เดก็หญิง

ซาลมีา หมะประสทิธิ์ 

เดก็หญิงนูรียา หมะประสทิธิ์

นางสาวนูรีหยะ๊ จนัทรุง่โรจน์

12 โรงเรียนบ้านแมท่ี วิทยาศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์ป.4-ป.6

เดก็หญิงนีสรีน สาบวช 

เดก็หญิงสากเีร๊าะ ยาโงะ 

ดเดก็ชายฮมัดี หมัมหละ๊

นางสาวสมุาล ีเห็ดหัด

13 โรงเรียนบ้านล าเปา วิทยาศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์ป.4-ป.6

เดก็หญิงสมัชญา ขุนโชตชิู 

เดก็หญิงอสิริยา หว่าหล า 

เดก็หญิงนิสรีน บาเหม

นางสาววัชรา อาจหาญ

14 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วิทยาศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์ป.4-ป.6

เดก็หญิงอนัญญา แกว้

ประสทิธิ์ เดก็หญิงพิมโรส 

ประสทิธิ์นุ้ย เดก็ชายศรัณทศัน์

 แกว้โชตริุง่

นางศิรัญญา เหล็มปาน

15 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์ป.4-ป.6

1. เดก็หญิงนูรีดา เจะหะ 2. 

เดก็ชายปฏิภัทร แกว้เกาะ

สะบา้ 3. เดก็หญิงสริิมา วุ่นซิงซี่

นายไพรัตน์ สวุรรณโก
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16 โรงเรียนวัดคลองยอ วิทยาศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์ป.4-ป.6

ด.ช.ปยิะวัฒน์ ปานแกว้ ด.ช.

ชายเลก็ ทองพันจา ด.ช.สทุธิ

พงศ ์คงสแีกว้

นางฉวีวรรณ บุญธรรม

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
วิทยาศาสตร์

อจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์ม.1-ม.3

1. ด.ช.โชคอนันต์ ขวัญทอง 2.

 ด.ช.อนุสรณ์ ศรีสมบรูณ์ 3. 

ด.ช.ศภุวิชญ์ นุ่นปาน

นางสาวรัตน์ถาพร สทุธิโพธิ์

2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 วิทยาศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์ม.1-ม.3

เดก็หญิงพนิดา บวัปาน 

เดก็หญิงวิริยาภรณ์ จิตภักดี 

เดก็หญิงกลัยาณี กาญจนเพ็ญ

นายจรูญ ปิณฑโก

3 โรงเรียนบ้านตูหยง วิทยาศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์ม.1-ม.3

เดก็หญิงสไุฮนี สะเลม็ดอ 

เดก็หญิงพิชญา หวังจิ 

เดก็หญิงสนิุตา สาและ

นางฮซันะ หาญณรงค์ นายไพศาล 

มณีู

4 โรงเรียนบ้านป่าโอน วิทยาศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์ม.1-ม.3

1.ด.ญ.อรดา ทองสดี า 2.ด.ญ.

มารีมาร์ หมินตะเหละ๊ 3.ด.ญ.

ภัครมัย หมินเสน็

นางสาวนิตยา ลาเต๊ะ

5 โรงเรียนบ้านพระพุทธ วิทยาศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์ม.1-ม.3

เดก็หญิงสมุัยยา หวันมุ เดก็

หญิงกสัมา หวันตหุมัน 

เดก็หญิงรอฮานา อาแวบอืซา

นายสมพร ชูอาสา

6 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วิทยาศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์ม.1-ม.3

เดก็ชายวรชาต ิอบุล เดก็ชาย

ชยัวิวัตร ปลาทอง เดก็หญิง

อนุสรา มณีภาค

นางวิลาวรรณ บุญธรรม

7 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์
อจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์ม.1-ม.3

1. เดก็หญิงกติยิา วุ่นซิงซี ่2. 

เดก็หญิงณัฐชนัน คงเพ็ชร 3. 

เดก็หญิงนุชจรี สาและ

นายไพรัตน์ สวุรรณโก

1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เดก็ชาย อานนท์ เพ็ชรคง นางสาวสภุารัตน์ อคัคะเมธี

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
เดก็หญิงบณัฑิตา แกว้มณี นางสวุพัชร แสงอรุณ

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

อจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ์ม.1-ม.3

ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
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2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
ดารารัตน์ เรืองเพ็ง นางพิณฑา สขุศรีทอง

3 โรงเรียนบ้านกระอาน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เดก็หญิงกฤตยิา เจ๊ะแหละ นางอาสะหน๊ะ มนิ

4 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
ด.ญ.สทิธิณี อนิน้ าหอม คุณครูจมิจริา สขุเดิมรอด

5 โรงเรียนบ้านโคกพยอม ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
เดก็หญิงตรีรัตน์ พรหมยะ นางปารยน์ภัส แสงสวุรรณ

6 โรงเรียนบ้านแซะ ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.ด.ญ.เขมจิรา ประสมกลุ นายบุญเลิศ พรมสงู

7 โรงเรียนบ้านตูหยง ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
เดก็หญิงรุสนาณี สะแม นางสวุรรณี หัดสาหมดั

8 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

1. ด.ญ.กลุธิดา เฒ่าแกว้ 2. 

ด.ญ.สมฤทยั แดงบวัทอง 3. 

ด.ญ.กาญจนา โตะ๊เงาะ 4. 

ด.ญ.กชวรรณ ห้วยหล่ า 5. 

ด.ญ.ชลติา ทองอนิทร์

นางสาวภูุชิษา ธนวรดิษย์

9 โรงเรียนบ้านเทพา ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
ุ้เดก็หญิงกานดารัตน์ สขุแกว้

1.นางอมรรัตน์ สวนจนัทร ์2.นางสาว

เนาวรัตน์ รามญัเซะ

10 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
ด.ญ.นัทรียา ตรุะเสต นายอนุชา พุมเสน

11 โรงเรียนบ้านป่าโอน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
ด.ญ.บสุริน หมัดเร๊ะ

1.นางลัดดา อกัษรทอง 2.นางสาว

นวลน้อย ทองขาว

12 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
เดก็หญิงนีฟาน ขุนตามา นางจนิตกานต ์นิธิเจริญวงศ์

13 โรงเรียนบ้านพรุตู ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
ดญ.สกุญัญา บวัแกวั นางสาวพิมพ์ชยา หมวกใสเ่พ็ชร
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14 โรงเรียนบ้านมว่งถ ้า ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
ด.ญ.สธุาทพิย์ ไชยเอยีด นางพรพรรณ ถาวร

15 โรงเรียนบ้านล าเปา ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
เดก็หญิงนงเยาว์ หมัดเลา๊ะ นางสาวพัฎชร ีสขุจรุง่

16 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
ด.ญ.นุชธิดา ตอกอย คุณครูระเบียบ เจาะเอาะ

17 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
เดก็หญิงนฤมล แกว้เกาะสะบา้ นางสาวกไุรฟะฮ ์รับประยรู

18 โรงเรียนวัดคลองยอ ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
ด.ญ.จุฑามาศ เคา้ศริิวัฒน์ นางจนิตนา เกื้อกอ่ยอด

19 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เดก็หญิงปาลม์มี่ แกว้รัตนะ นางอาภรณ์ นวลมณี

20 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ศิลปะ

การแข่งขันขับร้อง

เพลงลูกทุ่งไทย

ลูกทุ่งหญิง ป.1-ป.6

เดก็หญิงรัชดา กายรัตน์ นางสาวนูรีหยะ๊ จนัทรุง่โรจน์

21 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิงป.1-ป.6

เดก็หญิงกมลชนก เดีย่ว

วาณิชย์
นางสาวสภุารัตน์ อคัคะเมธี

24 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้ ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่งหญิง ป.1-ป.6
ด.ญ.พรฟิรเดาว์ สรประสทิธิ์

นางประยรู บุญจริง นางสาวเสาวณี 

แกว้สามสี

1 โรงเรียนบ้านกระอาน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1.เดก็หญิงมณฑาวดี หมันหมู้ นางสมจติ ออ่นแกว้

2 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
ด.ญ.กลัยา แสงทวี นายอนุชา พุมเสน

3 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
เดก็หญิงสนิุสา สะแม นางจนิตกานต ์นิธิเจริญวงศ์

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

4 โรงเรียนบ้านล าเปา ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
เดก็หญิงวัลญา สสีาแม นายทวี สชีมภู

5 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
เดก็หญิงสโรชา ไชยมัน่ นางสาวปัณสกุาญจน์ ณัฐฐาพรวรากลุ

6 โรงเรียนวัดคลองยอ ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
ด.ญ.เกศรินทร์ แกว้รัตน์ นางจนิตนา เกื้อกอ่ยอด

7 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1.นางสาวจตพุร กง๋จิบ นางอาภรณ์ นวลมณี

3
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
เดก็ชายอทิกร ชโูชติ

นางสาวปลายรุง่ พุทสมส ูนางสวุพัชร

 แสงอรุณ

4 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
ด.ช.กนัตชาติ ชายทองแกว้ คุณครูวิทยา จติต์รัตน์

5 โรงเรียนบ้านควนหรัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
เดก็ชายการิม นิเตม็ นายกอเดร ์สาและหมนั

6 โรงเรียนบ้านเทพา ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
เดก็ชายศรันย์ภัทร ส าเภาทอง

1.นางอมรรัตน์ สวนจนัทร ์2. นางสาว

เนาวรัตน์ รามญัเซะ

7 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
ด.ช.ภานุ บาฮา นายอนุชา พุมเสน

8 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
เดก็ชายอฟัฎอน เพชรเกศา นางจนิตกานต ์นิธิเจริญวงศ์

9 โรงเรียนบ้านล าเปา ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
เดก็ชายเอกพล มะหมัด นายทวี สชีมภู

10 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
ด.ช.ฟิตรีย ์สขุจรุง่ คุณครูระเบียบ เจาะเอาะ

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

11 โรงเรียนวัดคลองยอ ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
ด.ช.นฤพนธ์ ทองดี นางจนิตนา เกื้อกอ่ยอด

12 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1.เดก็ชายวิรัตน์ สทิธิ์ นางอาภรณ์ นวลมณี

13 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ศิลปะ

การแข่งขันขับร้อง

เพลงไทยลูกทุ่งชาย 

ป.1-ป.6

เดก็ชายสมชาย ม่าหม๊ะ นางสาวนูรีหยะ๊ จนัทรุง่โรจน์

1 โรงเรียนบ้านกระอาน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1.เดก็ชายศรันย ์หมัดแมเราะ นางสมจติ ออ่นแกว้

2 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
ด.ช.รัตพิงษ์ บรุีรัตน์ นายอนุชา พุมเสน

3 โรงเรียนวัดคลองยอ ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
ด.ช.กติตกิร มณีรัตน์ นางจนิตนา เกื้อกอ่ยอด

4 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1.นายภาสกร แกว้ไดป้าน นางอาภรณ์ นวลมณี

1 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทย

สากล ประเภทชาย 

ป.1-ป.6

ด.ช.รณกร บญุธรรม คุณครูจมิจริา สขุเดิมรอด

2 โรงเรียนบ้านเทพา ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทย

สากล ประเภทชาย 

ป.1-ป.6

เดก็ชายภานุวัฒน์ เตะมามะ
นางสาวเนาวรัตน์ รามญัเซะ นาง

อมรรัตน์ สวนจนัทร์

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

3 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทย

สากล ประเภทชาย 

ป.1-ป.6

ด.ช.วิรภัทร์ หีมละ๊ นายอนุชา พุมเสน

4 โรงเรียนบ้านกระอาน ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทย

สากล ประเภทชาย 

ม.1-ม.3

1.เดก็ชายศรันย ์หมัดแมเราะ นางสาวซาลูมา ไชยยอด

5 โรงเรียนวัดคลองยอ ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทย

สากล ประเภทชาย 

ม.1-ม.3

ด.ช.ธีรวุฒิ ภูนิทาน นางจนิตนา เกื้อกอ่ยอด

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทย

สากล ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

เดก็หญิงศรวิษฐา พรหมบตุร
นายวิวัฒน์ ภักด ีนางสาวปลายรุง่ 

พุทสมสู

2 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทย

สากล ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

เดก็หญิงโซเฟีย แวเดง็ นายมนตร ีหมานสนิท

3 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทย

สากล ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

ด.ญ.น้ าเพชร นกแสง คุณครูจมิจริา สขุเดิมรอด

4 โรงเรียนบ้านเทพา ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทย

สากล ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

เดก็หญิงวัสวารีย์ แวสามะแอ
นางสาวเนาวรัตน์ รามญัเซะ นาง

อมรรัตน์ สวนจนัทร์

5 โรงเรียนบ้านเทพา ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทย

สากล ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

เดก็หญิงพิชญา ศริิพัฒนนุกลู
1.นางอมรัตน์ สวนจนัทร ์2. นางสาว

เนาวรัตน์ รามญัเซะ

ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

6 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทย

สากล ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

ด.ญ.พรรธษา ชายแม นายอนุชา พุมเสน

7 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทย

สากล ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

เดก็หญิงนาเดยี หนูหมัด นางกนัต์ณภัชญ์ เหมะตะศิลป์

8 โรงเรียนบ้านล าเปา ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทย

สากล ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

เดก็หญิงอสิริยา หว่าหล า นายทวี สชีมภู

9 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทย

สากล ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

เดก็หญิงนูรีดา เจะหะ นายจนัทโรจน์ กี้ติ๊ก

10 โรงเรียนวัดคลองยอ ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทย

สากล ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

ด.ญ.ณัฐกานต์ เกือ้กอ่แกว้ นางวรารัตน์ ศรีวัชรวงศ์

11 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทย

สากล ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

1.เดก็หญิง พุทธรักษา สขุาเขิน นางอาภรณ์ นวลมณี

12 โรงเรียนบ้านกระอาน ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทย

สากล ประเภทหญิง 

ม.1-ม.3

1.เดก็หญิงมณฑาวดี หมันหมู้ นางสาวซาลูมา ไชยยอด

13 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทย

สากล ประเภทหญิง 

ม.1-ม.3

ด.ญ.ขวัญนภา แกว้แดง นายอนุชา พุมเสน

14 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทย

สากล ประเภทหญิง 

ม.1-ม.3

เดก็หญิงจรรยาพร หวันมุ นางจนิตกานต ์นิธิเจริญวงศ์
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

15 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทย

สากล ประเภทหญิง 

ม.1-ม.3

เดก็หญิงสาวิตรี พรหมยะ นางสาวปัณสกุาญจน์ ณัฐฐาพรวรากลุ

2 โรงเรียนบ้านป่าโอน ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล 

ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ด.ญ.เสาวลกัษณ์ หมูนี ครูธานินทรื ์แกว้จรุัตน์

16 โรงเรียนวัดคลองยอ ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทย

สากล ประเภทหญิง 

ม.1-ม.3

ด.ญ.อายฝน ทองอไุร นางจนิตนา เกื้อกอ่ยอด

17 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทย

สากล ประเภทหญิง 

ม.1-ม.3

เดก็หญิงนันทรัตน์ เกือ้กอ่แกว้ นายธม บุญธรรม

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทชาย 

ป.1-ป.6

เดก็ชายสริภพ เอยีดแกว้ นายวิวัฒน์ ภักดี

2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทชาย 

ป.1-ป.6

ด.ช.ฮาโรน มะเสน็ นางพิณฑา สขุศรีทอง

3 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทชาย 

ป.1-ป.6

ด.ช.อนาวิล พรมสู คุณครูประสนิ อนันตประเสริฐ

4 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทชาย 

ป.1-ป.6

1. ด.ช.อนุเทพ ศรีละออน นางสาวกนกวรรณ สรุะสงัวาลย์

5 โรงเรียนบ้านเทพา ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทชาย 

ป.1-ป.6

เดก็ชายเทพพิทกัษ์ ญาณวิโร นายสมพร แกว้ซัง

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

6 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทชาย 

ป.1-ป.6

ด.ช.ภาณุ บาฮา นายอนุชา พุมเสน

7 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทชาย 

ป.1-ป.6

ด.ช.ฟิตรีย ์สขุจรุง่ คุณครูระเบียบ เจาะเอาะ

8 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทชาย 

ป.1-ป.6

เดก็ชายธีรภัทร ไชยะ นางสาวกไุรฟะฮ ์รับประยรู

9 โรงเรียนวัดคลองยอ ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทชาย 

ป.1-ป.6

ด.ช.นฤพนธิ์ ทองดี นางจนิตนา เกื้อกอ่ยอด

10 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทชาย 

ป.1-ป.6

1. เดก็ชายยศกร เกือ้กอ่ยอด นางอาภรณ์ นวลมณี

1 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทชาย 

ม.1-ม.3

ด.ช.อดศิกัดิ์ เสะยามา นางธัยลักษณ์ พร้อมมลู

2 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทชาย 

ม.1-ม.3

เดก็ชายสหัสวรรษ รัตนพงษ์ นางสาวกไุรฟะฮ ์รับประยรู

3 โรงเรียนวัดคลองยอ ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทชาย 

ม.1-ม.3

ด.ช.เจษฎา ทองเย็นใจ นางจนิตนา เกื้อกอ่ยอด

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

4 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทชาย 

ม.1-ม.3

1.นายนพวินท์ คงพันธ์ นางอาภรณ์ นวลมณี

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

เดก็หญิงศรวิษฐา พรหมบตุร นายวิวัฒน์ ภักดี

2 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

ด.ญ.นีรชา สแีหละ คุณครูประสนิ อนันตประเสริฐ

3 โรงเรียนบ้านโคกพยอม ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

เดก็หญิงตรีรัตน์ พรหมยะ ว่าที ่รต.หญิงจฑุาทิพย์ ตันติฉายากลุ

4 โรงเรียนบ้านตูหยง ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

เดก็หญิงจัสมิน จันทร์ด า นางสนีินาฎ หะยเีด

5 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

1. ด.ญ.อลสิา สสีวนแกว้ นางสาวกนกวรรณ สรุะสงัวาลย์

6 โรงเรียนบ้านเทพา ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

เดก็หญิงกมลวรรณ บณัฑิโต นายสมพร แกว้ซัง

7 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

ด.ญ.อาอฉีะ๊ นิยมเดชา นายอนุชา พุมเสน

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

8 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

เดก็หญิงซูวิตา หนูหมัด นางกนัต์ณภัชญ์ เหมะตะศิลป์

9 โรงเรียนบ้านพรุตู ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

ดญ.อธิชา พรหมชแูกว้ นางสาวพิมพ์ชยา หมวกใสเ่พ็ชร

10 โรงเรียนบ้านล าเปา ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

เดก็หญิงณัศรีนย์ หะยีเตะ๊ นางสาวพัฎชร ีสขุจรุง่

11 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

ด.ญ.นุชธิดา ตอกอย คุณครูระเบียบ เจาะเอาะ

12 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

เดก็หญิงนฤมล แกว้เกาะสะบา้ นางสาวกไุรฟะฮ ์รับประยรู

13 โรงเรียนวัดคลองยอ ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

ด.ญ.จุฑามาศ เคา้ศริิวัฒน์ นางจนิตนา เกื้อกอ่ยอด

14 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

1.เดก็หญิงกนกวรรณ แกว้

เกาะสะบา้
นางอาภรณ์ นวลมณี

15 โรงเรียนวัดปริก ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทหญิง 

ป.1-ป.6

เดก็หญิงณัฐวรา นิตคิณุ นายวิมล จนีหมวกด า

16 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ศิลปะ

การแข่งขันขับร้อง

เพลงพระราชนิพนธ์

หญิง ป.1-ป.6

เดก็หญิงนุสรา หลสีนิ นางอรุณรัตน์ โสภิกลุ
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

1 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทหญิง 

ม.1-ม.3

ด.ญ.ดานูรี กะนางอ นายอนุชา พุมเสน

2 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทหญิง 

ม.1-ม.3

เดก็หญิงไซลา ดาโอะ นางจนิตกานต ์นิธิเจริญวงศ์

3 โรงเรียนบ้านล าเปา ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทหญิง 

ม.1-ม.3

เดก็หญิงวัลญา สสีาแม นางสาวพัฎชร ีสขุจรุง่

4 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทหญิง 

ม.1-ม.3

เดก็หญิงจันสดุา ศรีไชย นางสาวกไุรฟะฮ ์รับประยรู

5 โรงเรียนวัดคลองยอ ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทหญิง 

ม.1-ม.3

ด.ญ.ธันย์ชนก ถ่ินถาน นางจนิตนา เกื้อกอ่ยอด

6 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทหญิง 

ม.1-ม.3

1.นางสาวจตพุร กง๋จิบ นางอาภรณ์ นวลมณี

1 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล 

ประเภทชาย ป.1-ป.6
เดก็ชายธีรภัทร ไชยะ นางสาวปิยาณุี ซาหีมซา

2 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล 

ประเภทชาย ป.1-ป.6
ด.ช.จักรพงษ์ แกว้เกาะสะบา้ นางมลิวรรณ บุญจริง

3
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ศิลปะ

ขับร้องเพลงสากล 

ประเภทชาย ป.1-ป.6
เดก็ชายรัทพล หวังแอ นางสาวปลายรุง่ พุทสมสู

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

1 โรงเรียนบ้านกระอาน ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล 

ประเภทชาย ม.1-ม.3
1.เดก็ชายศรันย ์หมัดแมเราะ นางสาวซาลูมา ไชยยอด

2 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล 

ประเภทชาย ม.1-ม.3
เดก็ชายนฤนาท ย้อยชว่ง นางสาวปิยาณี ซาหีมซา

3 โรงเรียนวัดคลองยอ ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล 

ประเภทชาย ม.1-ม.3
ด.ช.ธีรวุฒิ ภูนิทาน นางจนิตนา เกื้อกอ่ยอด

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ศิลปะ

ขับร้องเพลงสากล 

ประเภทหญิง ป.1-ป.6
เดก็หญิงณัฏฐากร บญุศรี นางสาวปลายรุง่ พุทสมสู

2 โรงเรียนบ้านเทพา ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล 

ประเภทหญิง ป.1-ป.6
เดก็หญิงวัสวารีย์ แวสะมะแอ

นางสาวเนาวรัตน์ รามญัเซะ นาง

อมรรัตน์ สวนจนัทร์

3 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล 

ประเภทหญิง ป.1-ป.6
ด.ญ.วรรณษา เหมือนกู้ นางธัญลักษณ์ พร้อมมลู

4 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล 

ประเภทหญิง ป.1-ป.6
เดก็หญิงนาเดยี หนูหมัด นางกนัต์ณภัชยญ์ เหมะตะศิลปธ

5 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล 

ประเภทหญิง ป.1-ป.6
เดก็หญิงนฤมล แกว้เกาะสะบา้ นางสาวปิยาณี ซาหีมซา

6 โรงเรียนวัดคลองยอ ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล 

ประเภทหญิง ป.1-ป.6
ด.ญ.ณัฐกานต์ เกือ้กอ่แกว้ นางวรารัตน์ ศรีวัชรวงศ์

7 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล 

ประเภทหญิง ป.1-ป.6
เดก็หญิงอนิทพิร พรหมแกว้ นางมลิวรรณ บุญจริง

ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

1 โรงเรียนบ้านกระอาน ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล 

ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.เดก็หญิงมณฑาวดี หมันหมู้ นางสาวซาลูมา ไชยยอด

2 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล 

ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ด.ญ.ณุทยัทพิย์ เสะยามา นางธัญลักษณ์ พร้อมมลู

3 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล 

ประเภทหญิง ม.1-ม.3

เดก็หญิงเบญจวรรณ พรม

ทองคง
นางสาวปิยาณี ซาหีมซา

4 โรงเรียนวัดคลองยอ ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล 

ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ด.ญ.อายฝน ทองอไุร นางจนิตนา เกื้อกอ่ยอด

5 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล 

ประเภทหญิง ม.1-ม.3
เดก็หญิงสนิุษา จันทรปาโล นายธม บุญธรรม

1 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ศิลปะ
เขียนภาพไทย

ประเพณี ม.1-ม.3
เดก็ชายทวีศกัดิ์ แกว้มณี

นายมะสะด ียเีอาะ นายอภิเษก แซ่

ยว่น

1 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ศิลปะ
เขียนภาพไทยสเีอก

รงค์ ม.1-ม.3
เดก็หญิงวิลยัลกัษณ์ เกดิทรัพย์

นายมะสะด ียเีอาะ นายอภิเษก แซ่

ยว่น

ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

เขียนภาพไทยสเีอกรงค ์ม.1-ม.3
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 ศิลปะ
แข่งขันร าวงมาตรฐาน

 ป.1-ป.6

1 ด.ญ.ดารารัตน์ เรืองเพ็ง 2 

ด.ญ.นูรีฮนั ดาโตะ๊ 3 ด.ญ.นูไร

ดา สาและ 4 ด.ญ.รุสนานี บอื

ราเฮง 5 ด.ช.ฮาโรน มะเสน็ 6 

ด.ช.อามารูดงิ สขุสมบรูณ์ 7 

ด.ช.รุสลาม กะบตูงิ 8 ด.ช.

ฮากมี ดอเลาะ

นางพิณฑา สขุศรีทอง

1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6
เดก็หญิง กมลชนก เดีย่ว

วาณิชย์
นางสาวสภุารัตน์ อคัคะเมธี

2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ศิลปะ ซออู้ป.4-ป.6 เดก็หญิงจิราพร จุลกณัฑ์ นางสาวสภุารัตน์ อคัคะเมธี

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ศิลปะ

นาฏศิลป์ไทย

สร้างสรรค ์ป.1-ป.6

เดก็หญิงภูริษา ค าแกว้ 

เดก็หญิงอานีตา้ร์ บาราเฮง 

เดก็หญิงนูรมา อมีัน เดก็

หญิงณัฐพร ตใุยรัมย ์

เดก็หญิงศศกิานต์ บญุแสง 

เดก็หญิงภัทรินทร์ เพ็ญชาต ิ

เดก็หญิงสพุิชญา พรหมมุณี 

เดก็หญิงทพิย์วารินทร์ ดารา

นางวิไลวรรณ กติิคุณ นางสวุพัชร 

แสงอรุณ

1 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-ป.3

เดก็หญิงสปุราณีย์ สามะ 

เดก็หญิงกฤตกิา ปาธารัตน์ 

เดก็ชายมูฮ าหมัดซูฟียัน 

ปลอ่งหอย

นางสาวอะมาเลีย มณีู นางไซหนับ 

เบ็ญหีม

2 โรงเรียนบ้านเทพา ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-ป.3

1.เดก็ชายธนบตัร บวัด า 2. 

เดก็ชายอภิรักษ์ ประสทิธิ์สร 3.

 เดก็ชายธนภัทร บญุศริิ

นางพัทธนันท ์เดชาวุฒิกลุ นายสม

พร แกว้ซัง

ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3

แข่งขันร าวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

ซออู้ ป.1-ป.6

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค ์ป.1-ป.6



มหกรรมวิชาการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ อ าเภอเทพา คร้ังที่ 4                                                                             หน้าที่  102

ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

3 โรงเรียนบ้านนาจวก ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-ป.3

1.ดช.ฮมัด ีสาและ 2.ดช.

ซุลกฟีล ีดอืราแม 3.ดช.อบัดลุ

การีม สะมะแอ

นางหับเสา๊ะ ยะซิง

4 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-ป.3

เดก็หญิงอฟันาน หลเีสน็ 

เดก็หญิงนาบลีา เทพวารินทร์ 

เดก็หญิงเกวลนิ จันทร์ทอง

นางสนา นายดิง

5 โรงเรียนบ้านแมท่ี ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-ป.3

ด.ช.ลาวีย์ บนิดนี ด.ช.ฮากมิ 

วาเยาะ ด.ญ.แพรวรรณ เอยีด

หวัง

นางรัตนา เลรักมาน

6 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-ป.3

ด.ญ.มิรฟัต เพ็งเลา๊ะ ด.ญ.อาอี

เสาะ กาเดร์ ด.ช.อาล ียะพะ
นายธีรวัฒน์ ประสาทเขตต์การ

7 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-ป.3

1. เดก็ชายฟุรกอน มุนี 2. 

เดก้หญิงอนุสรา ดาโอะ 3. 

เดก็หญิงซุไรดา เม้งชู

นางสาวหวันโสภา ชายหัด

1 โรงเรียนบ้านกรงอติ า ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว

 ป.4 - ป.6

1. ด.ช.มะสกุรี โนสะท า 2. 

ด.ช.อบัดลุ เขตเทพา 3. ด.ช.

อบัดลุฮากมี เหมหมิง

น.ส.กลุระวี แกว้กระจา่ง

2 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-ป.6

เดก็หญิงณิชกานต์ สาและี 

เดก็ชายอบัดลุรอศกัดิ์ มะสนั 

เดก็หญิงสารีนี สาและ๊

นางสาวอะมาเลีย มณีู นางไซหนับ 

เบ็ญหีม

3 โรงเรียนบ้านควนหรัน ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-ป.6

1. เดก็ชายฮาฟิต ยีเจะอาแว 2.

 เดก็ชายอบัดลุรอหีม หวังแฉะ

 3. เดก็ชายซุฟเฟียนร ์สเิดร์

นายฮานูวา ยโุสะ

4 โรงเรียนบ้านท่ามว่ง ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-ป.6

เดก็ชายอสัมีล เตะ๊หมัดมะ 

เดก็ชายซัลมาลย์ หัดสมัด 

เดก็ชายสรุิยันต ์มะประสทิธิ์

นายทรงยศ ราญฎร

5 โรงเรียนบ้านเทพา ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-ป.6

1. เดก็ชายธนกร รัตนะ 2. 

เดก็หญิงอนิตตา สอืนิ 3. 

เดก็ชายณรงคศ์กัดิ์ นวลมณี

นายสมพร แกว้ซัง

ประติมากรรมลอยตัว ป.4 - ป.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

6 โรงเรียนบ้านนาจวก ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-ป.6

1.ดช.อมิรอน อมุาร์ 2.ดช.อมิ

รอน มะล ี3.ดช.ธวัชชยั บาเร็ง
นางเปาซียะห ์สาเระ

7 โรงเรียนบ้านล าเปา ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-ป.6

เดก็ชายเจริญสขุ ยุนุ้ย เดก็

ชายมูฮมัหมัด ลาเตะ๊ เดก็ชาย

ซาฟารี สะแลมัน

นายอฏัวัฒน์ หมาดเสน็

8 โรงเรียนบ้านล าไพล ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงเมธาวี เภาสวุรรณ์ 

2.เดก็หญิงอริศรา ขุนด า 3.

เดก็ชายยุทธนา เลง่สสีนั

นางอารินี อจิิ

9 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-ป.6

ด.ช.นูซอรี สามะ ด.ช.ธนาทร 

เจ๊ะเตะ๊ ด.ช.มะไฟซอล อหีม่ า

เหม

นายธีรวัฒน์ ประสาทเขตต์การ

10 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-ป.6

1. สามเณรสรวิชญ์ แกว้กลบั 2.

 เดก็ชายณัฐวุฒิ ขวัญชมุ 3. 

เดก็ชายวิศรุต หนูหาไหม

นางมกุดา ว่องพัฒนพล

11
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ศิลปะ

ประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-ป.6

ด.ช.นฤพล มณีรักษ์ ป.5 ด.ช.

มูฮมัหมัด จันอ ิป.5 ด.ญ.มารี

น่า อเุซ็ง ป.5

นางวิภารัตน์ หลีมะพรรณ

1 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว 

ม.1-ม.3

1. สามเณรมุตกมี ขาวหมืน่ 2. 

สามเณรอนุพงษ์ ศกัดิศ์รี 3. 

เดก็ชายนิตกิร ย้อยชว่ง

นางมกุดา ว่องพัฒนพล

1 โรงเรียนบ้านกระอาน ศิลปะ ระบ ามาตรฐาน ป.1-ป.6

1.เดก็หญิงอลสิสา หมันหมู้ 2.

เดก็หญิงไซบะ๊ ขาวบก 3.

เดก็หญิงเกวลนิ กะเจ 4.เดก็

หญิงนูสยาหาตี แห่เหลม็ 5.

เดก็ชายพงศธร แห่เหลม็ 6.

เดก็ชายสทุธิพงษ์ ลา่กดู 7.

เดก็ชายมูฮมัหมัดบาดาวี มะสะ

 8.เดก็ชายวรเวก เม๊าะสนิ

นางสาวอนุธิดา รักวงษ์

ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ระบ ามาตรฐาน ป.1-ป.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ด.ช. รุง่อรุน่ มากสกุ นางอรนุช ปิ่นทองพันธุ์

2 โรงเรียนบ้านกรงอติ า ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.1 -

 ป.3
ด.ญ.ฮามีดะ๊ ขรีดาโอะ๊ น.ส.วรรณี วิริโย

3
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ศิลปะ

วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3
เดก็ชาย ธวัชชยั สวุรรณบรรดษิ นางสาวปิยะวีณ์ ภาณุมาศ ณ อยธุยา

4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3
ด.ญ.นูรีฮนั ดาโตะ๊ นายอสิมาแอ แสมเน็ง

5 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3
เดก็หญิงเฟียนุชไดอาน่า แม นายอบัดุลเล๊าะ วาจิ

6 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3
เดก็หญิงสไุลลา กาลง นายวิลาศ แกว้ทิพมณี

7 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3
เดก้หญิงนูรอนิซาน ลาเตะ นางอรสา เพ็ชรฆาต

8 โรงเรียนบ้านควนหรัน ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3
เดก็หญิงอลสิซา ฮะมะ นายกอเดร ์สาแลหมนั

9 โรงเรียนบ้านโคกพยอม ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3
เดก็หญิงวรรณดี เบญ็พาด

10 โรงเรียนบ้านโคกพยอม ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3
เดก็หญิงวรรณดี เบญ็พาด นางปารยน์ภัส แสงสวุรรณ

11 โรงเรียนบ้านแซะ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3
1.ด.ช.กติตพิงศ์ เขียวภักดี นางสาวว่านแพร บุญเต็ม

12 โรงเรียนบ้านตูหยง ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3
เดก็ชายอริฟาน แลแรมะ นางสาวฮาซือหน๊ะ กอมอนิง

13 โรงเรียนบ้านเทพา ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3
1. เดก็หญิงสคุนธ์ทพิย์ ไชยบญุ

1. นางอมรรัตน์ สวนจนัทร ์2. นางจารุ

วรรณ นาบุญ

วาดภาพระบายส ีป.1 - ป.3
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14 โรงเรียนบ้านนาจวก ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3
ดญ.โรสมานี เจ๊ะเตะ๊ นางหับเสา๊ะ ยะซิง

15 โรงเรียนบ้านป่าโอน ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3
ด.ช.เอกสทิธิ์ ยีกบัจี นางปรียาภรณ์ จนัทร์ละเอยีด

16 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3
เดก็หญิงอามีเน๊าะ สวัสดิ์ นางสมสมร นิภิรมย์

17 โรงเรียนบ้านพรุตู ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3
ดญ.ชลดา ชวูรรณ นางนิภา โชคอรรคนิต

18 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3
เดก็ชายปริวัฒน์ ตเิอยีดย่อ นางอารีย ์ติเอยีดยอ่

19 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3
เดก็ชายกฤตชิาต ิไชยแกว้ นายพงศ์ศักดิ ์จนัทสบุรรณ

20 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3
ด.ญ.ทศันีม วาแม นายธีรวัฒน์ ประสาทเขตต์การ

21 โรงเรียนบ้านใหม่ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3
เดก็หญิงซูเฟีย หะยีมามะ นางรอฮานี เดเระมะ

22 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3
ด.ช.ฮาเรฟ มะ คุณครูยวุร ีแลบา

23 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3
เดก็หญิงฐิตยิาพร วุ่นซิงซี่ นางมกุดา ว่องพัฒนพล

24 โรงเรียนวัดคลองยอ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3
ด.ช.นิธิกร อนันตพันธุ์ นางจนิตนา เกื้อกอ่ยอด

25 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3
เดก็หญิงตสันีม เจะสนิ นางสาวหวันโสภา ชายหัด

26 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3

เดก็หญิงถนอมพรรณ แกว้

มรกต

นายมะสะด ียเีอาะ นายอภิเษก แซ่

ยว่น
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27 โรงเรียนวัดปริก ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3
เดก็ชายยอดชาย ร่มโพธิ์ นายวิมล จนีหมวกด า

28 โรงเรียนบ้านกระอาน คณิตศาสตร์
วาดภาพระบายส ีป.

1-ป.3
1.เดก็หญิงณัฐริณีย์ สล าเหม นางสาวชลิตา บูดาเล็ง

29 โรงเรียนบ้านสวรรค์ ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพ

ระบายส ีป.1-ป.3
ด.ญ.ปณิตา สอ่ร่าโสะ๊ นางยวุนิจ เกื้อข า

1 โรงเรียนบ้านกรงอติ า ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.4 -

 ป.6
ด.ญ.อสันะห์ โนสะท า น.ส.กลุระวี แกว้กระจา่ง

2
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ศิลปะ

วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
เดก็ชายกมัธร ไชยบญุมา นางสาวปิยะวีณ์ ภาณุมาศ ณ อยธุยา

3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
ด.ช.อสุมาน เคีย้นหิ้น นายอสิมาแอ แสมเน็ง

4 โรงเรียนบ้านกระอาน ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
1.เดก็ชายอสัรี หีมงอย นายบริภัทร ์หัสสาแม

5 โรงเรียนบ้านเขาน้อย ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6

เดก้ชายกตินันท์ วิเสทอง เดก้

ชายนิวัฒน์ ชเูขียว
นายอดุล มะสมาน

6 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
เดก็หญิงโสรดา ปลอ่งหอย นางอรสา เพ็ชรฆาต

7 โรงเรียนบ้านควนหรัน ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
เดก็หญิงรอฮมีะฮ์ โอลา่ นายฮานูวา ยโุสะ

8 โรงเรียนบ้านแซะ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
1.ด.ช.ตะวัน สกุาพัฒน์ นางสาวว่านแพร บุญเต็ม

วาดภาพระบายส ีป.4 - ป.6
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9 โรงเรียนบ้านตาแปด ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
ด.ญ.อาซีซ๊ะห ์บอ่สู นายเชาวฤทธิ ์คงเรือง

10 โรงเรียนบ้านตูหยง ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
เดก็หญิงพนิดา บอืราเฮง นายนิพนธ์ อนิทชาติ

11 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6

1. ด.ญ.ปาณิศา เพ็งจันทร์ 2. 

ด.ญ.สมฤทยั สกลุหนู 3. ด.ญ.

อารียา บญุมี

นางสาวภูชิษา ธนวรดิษย์

12 โรงเรียนบ้านเทพา ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
เดก็หญิงหรรษา เลีย่มนิมิตร นายสมพร แกว้ซัง

13 โรงเรียนบ้านนาจวก ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
ดญ.นูรอยันี แวบอืซา นางหับเสา๊ะ ยะซิง

14 โรงเรียนบ้านบ่อเตย ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
๑. ด.ญ.นูรา หมะหมิน น.ส.มญัทนา ปูเต๊ะ

15 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
ด.ญ.ยุพิน สวุรรณวิเชยีร

นางประยรู บุญจริง นางธีรมาส 

สวุรรณชาติ

16 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
ด.ช.ชยัวุฒิ ดกุจุย้ นางสาวภรณี จวัิฒนาชวลิตกลุ

17 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
เดก็หญิงนาลติา อหิม าเหม นางวิไล ตระกลูกลกติ

18 โรงเรียนบ้านพรุชิง ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
เดก็หญิงวรรณพร แกว้โรจน์ นายสรุินทร ์ไชยทอง

19 โรงเรียนบ้านพรุตู ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
ดญ.ศรุตา แกว้เกาะสะบา้ นางนิภา โชคอรรนิต

20 โรงเรียนบ้านแมท่ี ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
ด.ญ.รุสย์ม ีบนิดนี นางรัตนา เลรักมาน

21 โรงเรียนบ้านล าเปา ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
เดก็หญิงนูรีตา เจ๊ะแต นายอฏัวัฒน์ หมาดเสน็
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22 โรงเรียนบ้านล าไพล ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
เดก็หญิงอาทติยา ทองรอง นางอารินี อจิิ

23 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
เดก็ชายประวิตร มณีรัตน์ นายพงศ์ศักดิ ์จนัทสบุรรณ

24 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
ด.ช.วีรศกัดิ์ อบัดลุอาหมัด นายธีรวัฒน์ ประสาทเขตต์การ

25 โรงเรียนบ้านใหม่ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
เดก็ชายไฟซอล มาแจ นายจ าเริญ งามเลิศ

26 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
ด.ช.อสิมาแอ อแีต คุณครูอภิสรา เน่ืองสวุรรณ

27 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
เดก็หญิงศริดา แกว้เกาะสะบา้ นางมกุดา ว่องพัฒนพล

28 โรงเรียนวัดคลองยอ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
ด.ญ.ทพิากร เกือ้กอ่แกว้ นางจนิตนา เกื้อกอ่ยอด

29 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีป.

4-ป.6
เดก็ชายสทิธิโชค ปานแกว้

นายมะสะด ียเีอาะ นายอภิเษก แซ่

ยว่น

30 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพ

ระบายส ีป.4-ป.6
เดก็หญิงสไุวบะ๊ เพ็งเลา๊ะ นางอรุณรัตน์ โสภิกลุ

31 โรงเรียนบ้านแซะ ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพ

ระบายส ีป.4-ป.6
1.ด.ช.ตะวัน สกุาพัฒน์ นางสาวว่านแพร บุญเต็ม

32 โรงเรียนบ้านสวรรค์ ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพ

ระบายส ีป.4-ป.6
ด.ช.อภิสทิธิ์ โสะ๊โกะ๊ นางยวุนิจ เกื้อข า
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1 โรงเรียนบ้านล าเปา ศิลปะ

วาดภาพระบายส ี

ประเภทบกพร่อง

ทางการได้ยนิ ม.1-ม.3

นายอริฟาน โดยมัน นางชุติกาญจน์ รุง่เรือง

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ศิลปะ

วาดภาพระบายส ีม.1-

ม.3
เดก็หญิงนุรไอนี ลาเตะ๊ นางสาวปิยะวีณ์ ภาณุมาศ ณ อยธุยา

2 โรงเรียนบ้านล าเปา ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีม.1-

ม.3
นายรุสดยี์ หมินเย๊าะ นายธวัชชัย นุ้ยสรีุง่

3 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีม.1-

ม.3
เดก็ชายชยัวัฒน์ ปลาทอง นายพงศ์ศักดิ ์จนัทสบุรรณ

4 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีม.1-

ม.3
เดก็หญิงลลดิา ชณิวงศ์ นายจนัทโรจน์ กี้ติ๊ก

5 โรงเรียนวัดคลองยอ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีม.1-

ม.3
ด.ญ.อาทติยา สุม่นาค นางจนิตนา เกื้อกอ่ยอด

6 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ศิลปะ
วาดภาพระบายส ีม.1-

ม.3
เดก็หญิงปยิฉตัร แกว้เกาะสะบา้

นายมะสะด ียเีอาะ นายอภิเษก แซ่

ยว่น

1 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ศิลปะ
วาดภาพลายเสน้ ม.

1-ม.3
นายสภุาวัฒน์ ธรรมโร นายพงศ์ศักดิ ์จนัทสบุรรณ

2 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ศิลปะ
วาดภาพลายเสน้ ม.

1-ม.3
เดก็หญิงสนิุษา จันทรปาโล

นายมะสะด ียเีอาะ นายอภิเษก แซ่

ยว่น

3 โรงเรียนบ้านกรงอติ า ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค ์ป.1 - 

ป.3

1. ด.ญ.มารินี หมะเหลาะ 2. 

ด.ญ.ฮามีดะ๊ ขรีดาโอะ 3. ด.ญ.

นูรีซัน สะอะ

น.ส.กลุระวี แกว้กระจา่ง น.ส.วรรณี วิ

ริโย

วาดภาพระบายส ีประเภทบกพร่องทางการได้ยนิ ม.1-ม.3

วาดภาพระบายส ีม.1-ม.3

วาดภาพลายเสน้ ม.1-ม.3
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1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค ์ป.1-

ป.3

เดก็หญิงซัลมี สบี ูเดก็ชาย

จักร ีเภาม ีเดก็ชายพุฒิพงศ์ 

เกตวิุสทิธิ์

นางสาวปิยะวีณ์ ภาณุมาศ ณ อยธุยา

2 โรงเรียนบ้านตูหยง ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค ์ป.1-

ป.3

เดก็หญิงหฤทยั แกว้เรืองฤทธิ ์

เดก็หญิงฮาซามี มะแซ เดก็

หญิงนูรอาเดยี เจะและ

นางสาวรอซีด๊ะ ดอเสง็ นางฮซันะ 

หาญณรงค์

3 โรงเรียนบ้านเทพา ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค ์ป.1-

ป.3

1. เดก็ชายรอมฎอน หมะ

ประสทิธิ์ 2. เดก็ชายเวสารัช ชู

เชดิ 3. เดก็หญิงสูฝั่น ไกรด า

1.นางอมรรัตน์ สวนจนัทร ์2. นาง

สนุทร ีเหมหมาน

4 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค ์ป.1-

ป.3

เดก็ชายวรายุทธ เกือ้กอ่บญุ 

เดก็ชายพีรพัฒน์ เอยีดสมส ู

เดก็ชายสพล ซ้ายเซี๊ยะ

นายพงศ์ศักดิ ์จนัทสบุรรณ

5 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค ์ป.1-

ป.3

1.เดก็หญิงตรีทพิย์ เรืองศลิป์ 

2.เดก็ชายเสฎฐวุฒิ แซ่จัง 3.

เดก็ชายอสัมีน อะสนั

นายมะสะด ียเีอาะ นายอภิเษก แซ่

ยว่น

1 โรงเรียนบ้านกรงอติ า ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค ์ป.4-

ป.6

1. ด.ญ.อารยา หาหมะ 2. ด.ญ.

อสันะห์ โนสะท า 3. ด.ญ.ฟาตี

มะห์ หะยีมิง

น.ส.กลุระวี แกว้กระจา่ง น.ส.วรรณี วิ

ริโย

2
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค ์ป.4-

ป.6

เดก็หญิงวิชดุา แสงแกว้ เดก็

หญิงณัชชา แกว้มณี 

เดก็หญิงจารุวรรณ บญุประดษิฐ์

นางสาวปิยะวีณ์ ภาณุมาศ ณ อยธุยา

3 โรงเรียนบ้านตาแปด ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค ์ป.4-

ป.6

เดก็หญิงอาอเิสา๊ะ สาอ ิ

เดก็หญิงนุรฮานันท์ บาราเฮง 

เดก็หญิงกนูาซีฮะ๊ห์ กแูมเร๊าะ

นายปรเมษฐ ์โบกกระณีย์

4 โรงเรียนบ้านตูหยง ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค ์ป.4-

ป.6

เดก็หญิงบญุยวีร์ หวังหะ เดก็

หญิงยัสมี นิหะมะ เดก็หญิงว

รารินทร์ มาหามะ

นางสาวรอซีด๊ะ ดอเสง็ นางฮซันะ 

หาญณรงค์

5 โรงเรียนบ้านเทพา ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค ์ป.4-

ป.6

1. เดก็ชายจัตรุภัทร์ ชเูชดิ 2. 

เดก็ชายศภุณัฐ อมุา 3. 

เดก็ชายภัทรพล มะประสทิธิ์

นายสมพร แกว้ซัง

ศิลป์สร้างสรรค ์ป.4-ป.6

ศิลป์สร้างสรรค ์ป.1-ป.3
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6 โรงเรียนบ้านนาจวก ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค ์ป.4-

ป.6

1.ดช.สทุธวีย์ ล าโซ๊ะ 2.ดช.อบั

ดลุซาลาม ตาเห (แกไ้ขจาก

เดมิ)

นางเปาซียะห ์สาเระ

7 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค ์ป.4-

ป.6

1.เดก็หญิงสาวิกา นันโอะ๊ 2.

เดก็หญิงโชษิตา ตเิอยีดย่อ 3.

เดก็หญิงศศติา มามุ

นางอรุณรัตน์ โสภิกลุ

8 โรงเรียนบ้านล าไพล ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค ์ป.4-

ป.6

1.เดก็หญิงกญัญารัตน์ ขุ้ยดว้ง

 2.เดก้หญิงอรุณา เดชนวล 3.

เดก็ชายศภุกร ชแูว่น

นางอารินี อจิิ

9 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค ์ป.4-

ป.6

เดก็หญิงธิดารัตน์ แกว้ไดป้าน 

เดก็หญิงจารุวรรณ แกว้ชนิด 

เดก็หญิงสชุาดา ออ่นสวุรรณ

นายพงศ์ศักดิ ์จนัทสบุรรณ

10 โรงเรียนบ้านสวรรค์ ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค ์ป.4-

ป.6

1. ด.ช.อภิสทิธิ์ โสะ๊โกะ๊ 2. 

ด.ช.อานัส หล าอาดอ 3 ด.ญ.

กติตยิา หลหีมัด

11 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค ์ป.4-

ป.6

ด.ช.พรเทพ หมะหมิง ด.ช.มา

โซ ยะพะ ด.ช.มูฮมัหมัดเปาซี 

วาแม

นายธีรวัฒน์ ประสาทเขตต์การ

12 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค ์ป.4-

ป.6

1.เดก็หญิงอาริษา แกว้มรกฏ 

2.เดก็หญิงศภุมาส จันทร์พร้อย

 3.เดก็หญิงธาดารัตน์ หัส

สวุรรณ

นายมะสะด ียเีอาะ นายอภิเษก แซ่

ยว่น

13 โรงเรียนบ้านสวรรค์ ศิลปะ ศิลปะสร้างสรรค ์ป.4-6

1. ด.ช.อภิสทิธิ์ โสะ๊โกะ๊ 2. 

ด.ช.อานัส หล าอาดอ่ 3. ด.ญ.

กติตยิา หลหีมัด

1 โรงเรียนบ้านตูหยง ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค ์ม.1-

ม.3

เดก็หญิงพิชญา หวังจิ เดก็

หญิงวรรณพร โตะ๊เง๊าะ 

เดก็หญิงสวารีย์ บาเห็ม

นางสาวรอซีด๊ะ ดอเสง็ นางฮซันะ 

หาญณรงค์

2 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค ์ม.1-

ม.3

เดก็หญิงอนุสรา ขะหงี 

เดก็หญิงสไุลดา เตะหมัดหมะ 

เดก็ชายรอยะ อบัดลุขะเด

นายสมพร ชูอาสา

ศิลป์สร้างสรรค ์ม.1-ม.3
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3 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค ์ม.1-

ม.3

นางสาวจิราพร เทพสทุธิ์ 

นางสาวศริิวรรณ บญุแสง 

นางสาวปาจารีย์ แววสวุรรณ

นายพงศ์ศักดิ ์จนัทสบุรรณ

4 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค ์ม.1-

ม.3

1.เดก็ชายวีรยุทธ์ ทองรัตน์ 2.

เดก็หญิงวิไลพร จันทรจิตร 3.

เดก็ชายเรืองรอง จันทรจิตร

นายมะสะด ียเีอาะ นายอภิเษก แซ่

ยว่น

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ศิลปะ

สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.1-ป.3

เดก็หญิงศริิภัสสร ดวงดี 

เดก็หญิงวิภาทพิย์ ทองไชยศรี
นางมาซิเร๊าะ ซา

2
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
ศิลปะ

สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.1-ป.3

เดก็ชายสรวิศ แกว้แสงออ่น 

ป.3 เดก้ชายจักรกฤษ โทสทิธิ์

 ป.3

นางอรนุช ปิ่นทองพันธ์ุ

3 โรงเรียนบ้านควนหรัน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.1-ป.3

1. เดก็ชายมูฮมัหมัดรือสกี สุ

หลง 2. เดก็ชายอมัรัง หมีนเสน็
นายกอเดร ์สาแลหมนั

4 โรงเรียนบ้านโคกพยอม ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.1-ป.3

1.เดก็หญิงวรรณดี เบญ็พาด 2.

เดก็ชายศกัรินทร์ นิลสขุ
นางปารยน์ภัส แสงสวุรรณ

5 โรงเรียนบ้านแซะ ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.1-ป.3

1.ด.ญ.สริิยา บญุสร้างสม 2.

ด.ช.ราเชน แกว้เปน็บญุ
นางสาวว่านแพร บุญเต็ม

6 โรงเรียนบ้านเทพา ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.1-ป.3

1.เดก็หญิงอดสิมา หะแว 2.

เดก็หญิงยุวธิดา เสยีงหวาน

นางพัทธนันท ์เดชาวุฒิกลุ นายสม

พน แกว้ซัง

7 โรงเรียนบ้านนาจวก ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.1-ป.3

1.ดช.ฟาตนิ สหุลง 2.ดช.คอ

ราฟี สาและ
นางหับเสา๊ะ ยะซิง

8 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.1-ป.3

ด.ช.อฟัดอล ยะมันยะ ป.1 

ด.ช.ชนะรัฐ ดนีุ ป.2
นางสาวพนิดา ยะนายเดิม

9 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.1-ป.3

เดก็หญิงมัรนีย์ ยะสมี 

เดก็หญิงปาร์วานี ยะลานี
นางสาวชริษา ประสทิธิส์ร

สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
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10 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.1-ป.3

เดก็ชายธนดล ภาระกจิโกศล 

เดก็ชายชนพัฒน์ ชาตปิระเสริฐ
นายพงศ์ศักดิ ์จนัทสบุรรณ

11 โรงเรียนบ้านใหม่ ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.1-ป.3
เดก็หญิงไซนูน ตาเละ นางศิวพร ไชยทอง

12 โรงเรียนวัดคลองยอ ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.1-ป.3

ด.ญ.กรพินธิ์ ชมุด า ด.ญ.วัฒน

พร ราษฎร์ธานี
นางจนิตนา เกื้อกอ่ยอด

13 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.1-ป.3

1. เดก็หญิงอมิตา โตะ 2. 

เดก็หญิงสมุัยย๊ะ คณะวาปี
นางสาวจาริณี อตัถเจริญสขุ

1 โรงเรียนบ้านแมท่ี ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.1-ป.3

ด.ญ.สาริสา หลงมีหนา ด.ญ.

อมาลนีาร์ นินวน
นางรัตนา เลรักมาน

1 โรงเรียนบ้านแมท่ี ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.1-ป.3

ด.ญ.สาริสา หลงมีหนา ด.ญ.

อมาลนีาร์ นินวน
นางรัตนา เลรักมาน

1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.4-ป.6

1. ด.ญ. สภุลกัษณ์ เจตนานัง 2.

 ด.ญ. ชญาณิศา เพ็ชรมณี
นางกิ่งพิกลุ จลุกณัฑ์

2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.4-ป.6

1 ด.ช.บลิาล นิแมเร๊าะ 2 ด.ช.

ศริิโชค หมัดเหร็ม
นายอสิมาแอ แสมเน็ง

3 โรงเรียนบ้านเขาน้อย ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.4-ป.6

เดก็ชายวรวุธ บลิเตะ๊ เดก้

ชายอบิรอเหม จะโรจน์หมะ

4 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.4-ป.6

เดก็หญิงรอฮานา ดอเลา๊ะ 

เดก็หญิงอมูัยย๊ะ บาเห็ม
นางอรสา เพ็ชรฆาต

5 โรงเรียนบ้านควนหรัน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงฮานัน มัดยี 2. เดก็

ชายซุฟเฟียนร ์สเิดร์
นายฮานูวา ยโุสะ

6 โรงเรียนบ้านโคกพยอม ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงวันวิสาข์ ปยิะมิตร 

2.เดก็ชายวชริวิทย์ โนระดี
นางเนตรนภา ถาวรสวุรรณ

สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
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7 โรงเรียนบ้านแซะ ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.4-ป.6

1.ด.ญ.อโรชา แกว้มณ๊ 2.ด.ญ.

รัตนารี เจ๊ะเอยีด
นางสาวว่านแพร บุญเต็ม

8 โรงเรียนบ้านตาแปด ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.4-ป.6

เดก็หญิงนาอลีสั ดอืเร๊ะ 

เดก็หญิงราจานิโคล อจัยา
นายปรเมษฐ ์โบกกระณี

9 โรงเรียนบ้านตูหยง ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.4-ป.6

เดก็หญิงวันนูรสรุิยาณี ดอเลาะ

 เดก็หญิงสไุรดา หะยีเตะ๊

นางสาวฮาซือหน๊ะ กอมอนิง นางสณีุ

 สะเล็มดอ

10 โรงเรียนบ้านท่าไทร ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.4-ป.6

เดก็หญิงอญัญมณี จีนหมวก

ด า เดก็หญิงสวุรรณี มณีโชติ
นางสาวอาทิตยา จรูญทอง

11 โรงเรียนบ้านนาจวก ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.4-ป.6

1.ดช.สทุธวีย์ ล าโซ๊ะ 2.ดช.อบั

ดลุซาลาม ตาเห
นางเปาซียะห ์สาเระ

12 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.4-ป.6

ด.ญ.มาลน่ีา มะประสทิธิ ์ด.ญ.

รุง่นภา จินะ
นางสาวภรณี จวัิฒนาชวลิตกลุ

13 โรงเรียนบ้านป่าโอน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.4-ป.6

1.ด.ญ.อโนมา มูนี 2.ด.ญ.

อนุสรา ยีกบัจี
นางปรียาภรณ์ จนัทร์ละเอยีด

14 โรงเรียนบ้านพระพุทธ ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.4-ป.6

เดก็หญิงรุสนา มะหามะ 

เดก็หญิงธาริณี หมะปิ
นางวิไล ตระกลูกลกติ

15 โรงเรียนบ้านแมท่ี ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.4-ป.6

ด.ญ.ชญานี มะแซ ด.ญ.

อนุศยา เหมหมัด
นางรัตนา เลรักมาน

16 โรงเรียนบ้านล าไพล ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงเมธาวดี เภาสวุรรณ์

 2.เดก็หญิงจุฑามาศ หนูทอง
นางอารินี อจิิ

17 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.4-ป.6

เดก็หญิงนฤกานต์ แกว้สมศรี 

เดก็หญิงอญัทชิา โยธี
นายพงศ์ศักดิ ์จนัทสบุรรณ

18 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.4-ป.6

1. ด.ช.อสัรี จิใจ 2. ด.ช.อานิส 

สาและ
คุณครูอภิสรา เน่ืองสวุรรณ

19 โรงเรียนวัดคลองยอ ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.4-ป.6

ด.ช.สทุธิพงศ ์คงสแีกว้ ด.ช.

เทพรินทร์ พลสวุรรณ
นางจนิตนา เกื้อกอ่ยอด
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20 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.4-ป.6

1. เดก็ชายอดศิกัดิ์ อาบ ู2. 

เดก็หญิงนูรไฮดา กเุดร์ดาเกง็
นางสาวจาริณี อตัถเจริญสขุ

21 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ศิลปะ
การสร้างสรรค์ภาพ

ด้วยการปะติด ป.4-ป.6

1.เดก็หญิงพรรภษา เพ็งเลา๊ะ 

2.เดก็หญิงนิซา ตเิอยีดย่อ
นางอรุณรัตน์ โสภิกลุ

1 โรงเรียนบ้านกระอาน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ม.1-ม.3

1.เดก็หญิงนูรีดา แหเหลม็ 2.

เดก็หญิงรอฮานา ยามา
นางนาตยา ไชยกลู

2 โรงเรียนบ้านป่าโอน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ม.1-ม.3

1.ด.ญ.วรัญญา สนัหมุด 2.ด.ญ.

เสาวลกัษณ์ มูนี
นางปรียาภรณ์ จนัทร์ละเอยีด

3 โรงเรียนบ้านล าเปา ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ม.1-ม.3

เดก็ชายธีรวุฒิ เตะเหร็ม 

เดก็ชายดนุพร ดอเลา๊ะ

นายธวัชชัย นุ้ยสรีุง่ นางสาวมาล ี

เหมหมดั

4 โรงเรียนวัดคลองยอ ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ม.1-ม.3

ด.ญ.กาญจนา แกว้รัตน์ ด.ญ.

อลติา วาระนุช
นางจนิตนา เกื้อกอ่ยอด

1 โรงเรียนบ้านพระพุทธ
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงงานคุณธรรม ป.

1-ป.3

เดก็หญิงนูรษา อมุา 

เดก็หญิงนูรีฮนั บากา 

เดก็หญิงพัชรัตน์ มูซอ 

เดก็ชายนัสรูน เหนาะบู 

เดก็ชายอมัรัน หวันมุ

นางสนา นายดิง นายอสิมะแอ เหม

หมดั

2 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงงานคุณธรรม ป.

1-ป.3

ด.ช.สภัยา เสม็ชชูตูิ ด.ช.ธีร

ภัทร เสม็ชชูตูิ ด.ช.ฟิตรีย ์สขุจ

รุง่ ด.ญ.วาสนา ลา่หมัน ด.ญ.

จารุมน หีมยิ

นางภิญโญ จติต์รัตน์ นางวงค์ดาว เด

เระมะ

สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
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1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงงานคุณธรรม ป.

4-ป.6

1.เดก็ชายชยัณรงค์ นาคะ

วิโรจน์ 2.เดก็ชายศรัญย ูคง

เอยีง 3.เดก็ชายเอกลกัษณ์ 

เฉง้ฉิน้ 4.เดก็ชายณัฐพงษ์ 

โตะ๊กเูวง 5.เดก็ชายเจจิรา 

หวานดี 6.เดก็ชายกฤษฎา ใจ

มุง่ 7.เดก็ชายจักรพันธุ์ ทอง

หน่อ 8.เดก็ชายภาวิต ทา่

ฉลาด 9.เดก็ชายจิรวัฒน์ 

อกัโขสวุรรณ 10.เดก็ชายวรภพ

 คงเอยีง

นางผอื้น ชาติวัฒนา

2 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงงานคุณธรรม ป.

4-ป.6

เดก็ชายอฟัฟัณท ์มะแอ 

เดก็ชายจิรพัฒน์ สาแหละ 

เดก็ชายอนัส เพ็ชรฆาต

นางสาวเสาวลักษณ์ นะหู

3 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงงานคุณธรรม ป.

4-ป.6

1.ด.ญ.ปทัมาวดี มณีไสย 2.

ด.ญ.ดาราราย พรหมมณี 3.

ด.ญ.ปาณิศา เพ็งจันทร์ 4.

ด.ญ.กลุธิดา เฒ่าแกว้ 5.ด.ญ.

สมฤทยั สกลุหนู

นางนาถชิดา ภิญโญธนภัทร 

นางสาวภูชิษา ธนวรดิษย์

4 โรงเรียนบ้านนาจวก
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงงานคุณธรรม ป.

4-ป.6

1.ดช.ฮากมิ จูเกะ๊ 2.ดช.ฟุรกอน

 มะล ี3.ดญ.อามาน บากาสะ 

4.ดญ.ซารีนา สหุลง 5.ดญ.ยา

รินดา บากาสะ

นายอดุลย ์หลงมหีนา

5 โรงเรียนบ้านป่าโอน
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงงานคุณธรรม ป.

4-ป.6

1.ด.ญ.จันทมิา หมูนี 2.ด.ญ.

พิมพ์ผกา หนิเม๊าะ 3.ด.ญ.จิต

ตญิา หมานสนิ 4.ด.ญ.มานิสา

 อาตมาตร 5.ด.ญ.กญัญาณี ยี

กบัจี

1.นางสาวปราณี ตันจะโข 2.นางวรรณี

 สู่สมแกว้

6 โรงเรียนบ้านพระพุทธ
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงงานคุณธรรม ป.

4-ป.6

เดก็หญิงซูฮยัลา หัดขะเจ 

เดก็หญิงนีฟาน ขุนตามา เดก็

หญิงวรัญญา เตะหมัดหมะ 

เดก็หญิงซูวิตา หนูหมัด 

เดก็ชายฮานาน หัดเลาะ

นายอภิชาต ิหมานมาด

โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
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1 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงงานคุณธรรม ม.

1-ม.3

ด.ญ.นริศรา มุสอ ด.ญ.เยาวรีณ์

 โตะ๊เกม็ ด.ญ.สอลหีะ เคยีน

หิ้น ด.ญ.วราภรณ์ หลวงรักษ์ 

ด.ญ.หุสนา แวเซ็ง

นายวัฒนชัย สาลี

2 โรงเรียนบ้านป่าโอน
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงงานคุณธรรม ม.

1-ม.3

1.ด.ญ. จิราพร หมานนุ้ย 2.

ด.ญ.น้ าฝน หัดหวัง 3.ด.ญ.

อภิสรา มูณี 4.ด.ญ.วีรนุช 

สาแม 5.ด.ช.รังสมิันต์ มูณี

1. ครูปราณี ตันตะโข 2. ครูวรรณี สู่

สมแกว้

3 โรงเรียนบ้านล าเปา
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงงานคุณธรรม ม.

1-ม.3

เดก็ชายซุลกฟิล ีโสะ๊ชดูชู 

เดก็ชายรุสดยี ์หมินเย๊าะ 

เดก็ชายวีรศกัดิ์ มะแซ เดก็

ชายมูฮมัหมัดอาสมิน อาแด 

เดก็ชายภูวนาท สะอดี

นายอมิรอน หมนิเยา๊ะ นางสาวศิริ

กาญจน์ ช่วยจนัทร์

1 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

ด.ญ.ยุริดา้ และ๊บ ีด.ญ.วาสนีิ 

ขุนสมจิตร ด.ญ.ภัทราวดี 

แทน่ทอง ด.ญ.เมรินทร์ 

จันทรัตน์ ด.ญ.ฟาโรวี เดยีว

เลา๊ะ

นายเชต ซาหีมซา

2
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา

สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

เดก็หญิงสไุรยา หะยียูโสะ 

เดก็หญิงนาเดยีร์ ทองปาน 

เดก็หญิงจุฑารัตน์ กามะ 

เดก็หญิงนุรมี มามุ เดก็หญิงว

นิศรา แวหะยี

นายอบัดลกอเด มะเด๊าะ

3 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

เดก็หญิงบสิมิน้ แกน่วงศ์ 

เดก็หญิงสนิุตา ประดู ่เดก็

หญิงนูรโซเฟียนี แลแรมะ 

เดก็หญิงสไุอนี ดอืรามะ 

เดก็หญิงรอฮานา ดอเลา๊ะ

นางสาวเสาวลักษณ์ นะหู

โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
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4 โรงเรียนบ้านควนหรัน
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

1. เดก็ชายฮาฟิต ยีเจะอาแว 2.

 เดก็ชายอลิฮมั กาเปะแต 3. 

เดก็ชายการีม นิเตม็ 4. เดก็

ชายมูฮมัหมัดกไูฟซอล จิใจ 5.

 เดก็ชายชารีฟ โอลา่

นายกอเดร ์สาแลหมนั

5 โรงเรียนบ้านพรุตู
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

1.ดญ.สกุญัญา บวัแกว้ 2.ดญ.

จิตรวด ีพรมทองบญุ 3.ดญ.

สภุาพร มาเลศิ 4.ดญ.ศรุตา 

แกว้เกาะสะบา้ 5.ดญ.

วรางคณา ม่วงทอง

นางสาวพิมพ์ชยา หมวกใสเ่พ็ชร

6
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา

สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

เดก็หญิงกรรณิการ์ ทวีรัตน์ 

เดก็หญิงฟาตอนะุห์ แฉะ 

เดก็หญิงลซิ่าห์ มิเจ๊ะนา 

เดก็หญิงยุวดี สนัหลงั 

เดก็หญิงเบญจรัตน์ แสงศรีบญุ

เรือง

นายอบัดลกอเด มะเด๊าะ

7 โรงเรียนบ้านกระอาน
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

1.เดก็หญิงมณฑาวดี หมันหมู้ 

2.เดก็หญิงสพุัตรา ขาวบก 3.

เดก็หญิงนูรีดา แหเหลม็ 4.

เดก็หญิงนุชรี โดยบาหมัด 5.

เดก็หญิงสดุารัตน์ ตุง้โรจน์

นางสาวซาลูมา ไชยยอด

1 โรงเรียนวัดปริก
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

1. ด.ช.พรเพชร ชทูิง่ 2. ด.ช.

อาทติย์ แววสวุรรณ 3. ด.ญ.

ปนัดดา มากชติ 4. ด.ญ.กนก

รัตน์ เพ็ชรคงออ่น 5. ด.ญ.

ภูษณิศา พริกเบญ็จะ

1. นางสาวสตุิมา พรหมเมศร ์2. นาง

สภุาพิตร จนีหมวกด า

1 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6

1.เดก็ชายภานุ พิทกัษ์สกลุศริิ 

2.เดก็ชายเกยีรตกิ าชยั ศรี

จ าลอง 3.เดก็ชายภาสกร แกว้

ไดป้าน

นายมะสะด ียเีอาะ

ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา

สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.1-ป.3

เดก็ชายฤทธินันท ์หนูเพชร 

เดก็หญิงสทุธิดา พุทธซ้อน

นางหทัยกาญจน์ พิรุณ นางสมจติ 

จลุรัตน์

2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.1-ป.3

ด.ช. นพศลิป์ แกว้มิง่เมือ่ง 

ด.ญ. นชกร กาญจณเพ็ญ
นางอรนุช ปิ่นทองพันธุ์

3 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.1-ป.3

ด.ช.อญัชนะ ชว่ยพลดั ด.ญ.

มณีกานต์ ขุนปราบ
นางนาถชิดา ภิญโญธนภัทร

4 โรงเรียนบ้านเทพา
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.1-ป.3

1.เดก็ชายมนัญชยั ทองเปน็

เพ็ชร 2. เดก็หญิงธีวรา ศรีตะ

บตุร

นางมรรยาท มณีนวล นางสาวนิตยา 

กลุนิล

5 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.1-ป.3

ด.ช.ธนาบดนิทร์ กจิสนิ ด.ญ.

รัตนากร วิรัชต์

นางสาวสธุสริิ สรเพ็ชร นางสาวสาวินี

 แซ่เล่า

6 โรงเรียนบ้านพรุตู
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.1-ป.3

1.ดช.ภัทราวุธ สูส่มแกว้ 2.

ดญ.ชลดา ชวูรรณ
นางนิภา โชคอรรคนิต

7 โรงเรียนบ้านล าไพล
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.1-ป.3

1.เดก็ชายมหาโชค ก าเหนิดดี

 2.เดก็หญิงณัฎฐวรรณ ฉดีเกตุ
นางดาราภรณ์ คงสแีกว้

8 โรงเรียนบ้านวังใหญ่
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.1-ป.3

เดก็หญิงจินดารัตน์ แกว้

ประสทิธิ์ เดก็ชายธีรพล เกือ้

กอ่บญุ

นางนิพาท สวุรรณมณ๊

9 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.1-ป.3

1. เดก็ชายวรานนท์ อนิทศร 2. 

เดก็หญิงฐิตยิาพร วุ่นซิงซี่
นางสาวอาภรณ์ ชูการ

10 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.1-ป.3

1.เดก็ชายภัษฎาวุช แย้ม

สวุรรณ 2.เดก็หญิงฉตัรวิไล 

แกว้เกาะสะบา้

นางพรลภัส คงสม

11 โรงเรียนบ้านโคกกอ ภาษาไทย มารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เดก็หญิงสชุาดา สงัข์แกว้ 2.

เดก็ชายฉนัทกร จันทสะโร

นางพวงน้อยเหล่าประชาวิทย ์

นางสาวประสบพร สามแกว้

มารยาทไทย ป.1-ป.3



มหกรรมวิชาการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ อ าเภอเทพา คร้ังที่ 4                                                                             หน้าที่  120

ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา

สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.4-ป.6

เดก็ชายภูริณัฐ ชว่ยพิชยั 

เดก็หญิงอตกิานต์ ย่องหิ้น

นางหทัยกาญจน์ พิรุณ นางสมจติ 

จลุรัตน์

2 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.4-ป.6

1.ด.ญ.กลุธิดา เฒ่าแกว้ 2.ด.ช.

วรายุทธ์ ทองอนิทร์
นางนาถชิดา ภิญโญธนภัทร

3 โรงเรียนบ้านเทพา
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.4-ป.6

1.เดก็ชายธีรยุทธ มณีรัตน์ 2.

เดก็หญิงณิชา จบสองชัน้

นางมรรยาท มณีนวล นางสาวนิตยา 

กลุนิล

4 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.4-ป.6

ด.ช.ณัฐวัตร พรหมเอยีด ด.ญ.

ยุพิน สวุรรณวิเชยีร

นางประยรู บุญจริง นางสาวเสาวณี 

แกว้สามสี

5 โรงเรียนบ้านพรุตู
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.4-ป.6

1.ดช.ศราวุธ บญุยิง่ 2.ดญ.ณัฐ

สดุา ปาโต
นางนิภา โชคอรรคนิต

6 โรงเรียนบ้านวังใหญ่
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.4-ป.6

1.เดก็ชายณัฐวัฒน์ รักใหม ่2.

เดก็หญิงพิชญาภา บญุไชย

สรุิยา

นางฤด ีสญัศรีเมอืง

7 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.4-ป.6

1. เดก็ชายวิศรุต หนูหาไหม 2. 

เดก็หญิงทติยา ออ่นหนู
นางสาวอาภรณ์ ชูการ

8 โรงเรียนวัดคลองยอ
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.4-ป.6

ด.ช.เทพรินทร์ พลสวุรรณ 

ด.ญ.สาธิตา อวยชยั
นางประภาพร นะมะณี

1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.1-ม.3

1.เดก็ชายเกยีรตศิกัดิ์ ใจมุง่ 2.

เดก็หญิงกลัยาณี กาญจนเพ็ญ
นายส ารวม สงัข์ไข

3 โรงเรียนบ้านวังใหญ่
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.1-ม.3

1.เดก็ชายวันเฉลมิ สวนทอง

แกว้ 2.เดก็หญิงสปุรางคว์ดี 

ขุนด า

นางจไุรรัตน์ เวทยส์มบูรณ์

4 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.1-ม.3

1. เดก็ชายสหัสวรรษ รัตนพงษ์

 2. เดก็หญิงอาทติยิา เกตแุกว้
นางสาวอาภรณ์ ชูการ

มารยาทไทย ป.4-ป.6

มารยาทไทย ม.1-ม.3
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

5 โรงเรียนวัดคลองยอ
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.1-ม.3

ด.ช.ณฐพล ภาโอภาส ด.ญ.

ชฎาพร ทองแกว้
นางประภาพร นะมะณี

6 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.1-ม.3

1.นายมหิศรา ไชยเพชร 2.

นางสาวนันทรัตน์ เกือ้กอ่แกว้
นางดรุณี เสนาจติต์

1 โรงเรียนบ้านควนหรัน
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6

1. เดก็ชายการีม นิเตม็ 2. 

เดก็ชายดลญา ลา่หวัง 3. 

เดก็ชายบคุอรี ยุโสะ 4. เดก็

ชายฮลิฮมั กาเปะแต 5. เดก็

ชายซุฟเฟียนร ์สเิดร์ 6. 

เดก็ชายอบัดลุรอฮมี หวังแฉะ 

7. เดก็ชายมูฮมัหมัด ปะจูนิ 8. 

เดก็ชายฮมัด ีมันอ ิ9. 

เดก็หญิงฟาตอนียะห์ ยุโซ๊ะ 

10. เดก็หญิงอลสิซา ฮะมะ 11. 

เดก็หญิงอาซ๊ซ๊ะ โอลา่ 12. 

เดก็หญิงนาเดยี มอน็อง 13. 

เดก็หญิงสไุรดา โตะ๊โมง 14. 

เดก็หญิงอามีนา ลา่หวัง 15. 

เดก็หญิงรอฮาญา ยิสนั

นายกอเดร ์สาแลหมนั

1 โรงเรียนบ้านกรงอติ า
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เล่านิทานคุณธรรม ป.

1 - ป.3
ด.ญ.นุรมา ดาโห๊ะ นายจฑุา ทองตราชู

2
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา

สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เล่านิทานคุณธรรม ป.

1-ป.3
เดก็หญิงวรัญญา นวลแกว้ นายอบัดลกอเด มะเด๊าะ

ละครคุณธรรม ป.1-ป.6

เล่านิทานคุณธรรม ป.1 - ป.3
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3 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เล่านิทานคุณธรรม ป.

1-ป.3
ด.ญ.สรุางค์ สะอดี นางมยรุ ีล่าเต๊ะ

4 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เล่านิทานคุณธรรม ป.

1-ป.3
ด.ช.สภัยา เสม็ชชูตูิ นางภิญโญ จติต์รัตน์

5 โรงเรียนวัดคลองยอ
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เล่านิทานคุณธรรม ป.

1-ป.3
ด.ญ.กานตพ์ิชชา ชชูว่ย นาง พิชญาพร เกื่อกอ่บุญ

6 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เล่านิทานคุณธรรม ป.

1-ป.3
เดก็หญิงอาฟีเกาะฮ มามะ นางสาวจาริณี อตัถเจริญสขุ

7 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
เล่านิทานคุณธรรม ป.

1-ป.3

1.เดก็หญิงวรฉตัร แกว้เกาะ

สะบา้
นางสาวพรลภัส คงสม

1 โรงเรียนบ้านกระอาน
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เล่านิทานคุณธรรม ป.

4-ป.6
1.เดก็หญิงโมนาริซ่า โตะ๊ปู นางสาวสธุาสนีิย์ สงัข์สง

2 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เล่านิทานคุณธรรม ป.

4-ป.6
เดก็หญิงนันฑิตา สดนั

นางสาวอะมาเลีย มณีู นางอรสา 

เพ็ชรฆาต

3 โรงเรียนบ้านควนหรัน
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เล่านิทานคุณธรรม ป.

4-ป.6
เดก็หญิงนารีซา ธรรมจิตร์ นางสาวอามนีา สาและ

4 โรงเรียนบ้านท่าไทร
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เล่านิทานคุณธรรม ป.

4-ป.6
เดก็หญิงสดุารัตน์ แกว้ชมุ นางปิยะรัตน์ แกว้รงค์

5 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เล่านิทานคุณธรรม ป.

4-ป.6
1.ด.ญ.สทุธิกานต ์จินกอเพ็ง นางนาถชิดา ภิญโญธนภัทร

6 โรงเรียนบ้านป่าโอน
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เล่านิทานคุณธรรม ป.

4-ป.6
ด.ช.อนันต์ มะเม๊าะ

นางสาวนวลน้อย ทองขาว นางปรียา

ภรณ์ จนัทร์ละเอยีด

7 โรงเรียนบ้านพระพุทธ
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เล่านิทานคุณธรรม ป.

4-ป.6
เดก็หญิงนาเดยี หนูหมัด นายอภิชาต ิหมานมาด

เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
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8 โรงเรียนบ้านล าไพล
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เล่านิทานคุณธรรม ป.

4-ป.6
1.เดก็หญิงอาทติยา เสนเกลีย้ง นางสดุสวาท คณะทอง

9 โรงเรียนบ้านวังใหญ่
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เล่านิทานคุณธรรม ป.

4-ป.6
เดก็ชายกรินทร์ เอยีดสมสู นางสดุสวาท น้อยผา

10 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เล่านิทานคุณธรรม ป.

4-ป.6
ด.ช.มูฮมัหมัดซากี สตาปอ นางภิญโญ จติต์รัตน์

11 โรงเรียนวัดคลองยอ
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เล่านิทานคุณธรรม ป.

4-ป.6
ด.ญ.จิราวรรณ เวียงหงษ์ น.ส.จนัทรัสม ์ไหมจา้ย

1 โรงเรียนบ้านวังใหญ่
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เล่านิทานคุณธรรม ม.

1-ม.3
เดก็ชายกรินทร์ เอยีดสมสู นางสดุสวาท น้อยผา

2 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เล่านิทานคุณธรรม ม.

1-ม.3
1.นายมหิศรา ไชยเพชร นางดรุณี เสนาจติต์

1 โรงเรียนบ้านเทพา
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6

1.เดก็หญิงภัคจิรา ประสทิธิ์สร

 2. เดก็หญิกญัญาพัชร แซ่ฉัง่ 

3. เดก็หญิงปทัมาสน์ ไม้เรียง 

4. เดก็หญิงธนพร บญุศรี 5. 

เดก็หญิงมัญชภุา มีอนันต์ 6. 

เดก็หญิงรัชฎาภรณ์ ชมุพุฒ 7. 

เดก็หญิงปัน้ฝัน ณะจรูญ 8. 

เดก็หญิงสโรชา ทองชา่ง 9. 

เดก็หญิงเพชรชมพู นนทเปา

รยะ 10. เดก็หญิงสนิุษฐา ขัน

ทอง

1.นางมรรยาท มณีนวล 2.นางสาว

นิตยา กลุนิล

สวดมนต์แปล ป.1-ป.6

เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
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1 โรงเรียนบ้านล าไพล
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6

1.เดก็หญิงศริิวรรณ แกว้มณี 2.

เดก็หญิงศริิลกัษณ์ ศริิวัฒโน 

3.เดก็หญิงขนิษฐา พรหม

จันทร์ 4. เดก็หญิงจิราภา 

ทองขาว 5.เดก็หญิงชลธิชา 

แกว้รุง่ 6.เดก็ชายกติ ิแซ่ลา่ย 

7.เดก็ชายภูวภัทร ภูววิมล 8.

เดก็ชายอทิธิชยั สงัข์น้อย 9.

เดก็ชายนนทภัทร นาคพันธ์ 

10.เดก็ชายอาณัฐชยั เฉิง้ฉิน้

1.นางสดุสวาท คณะทอง 2.นางสาว

เกศสดุา สาคะรินทร์

2 โรงเรียนบ้านวังใหญ่
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6

เดก็หญิงเนตรนภา ตา่ง 

เดก็หญิงกิง่กมล เกือ้กอ่บญุ 

เดก็หญิงสชุานาฎ แกว้ทพิมณี

 เดก็หญิงธนพร คงสม 

เดก็หญิงเนตรนภา เกือ้กอ่บญุ 

เดก็หญิงพิชญาภา บญุไชย

สรุิยา เดก็หญิงคตีภัทร คง

เพ็ชรศรี เดก็หญิงพิชญากร 

แกว้โชตริุง่ เดก็หญิงบษุกร 

หมืน่ทรัพย์ เดก็หญิงรุง่นภา 

เกตนุุกลู

นางฤด ีสญัศรีเมอืง นางสดุสวาท 

น้อยผา

2 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6

1. เดก็หญิงสภุาวดี ศลิปราณีต

 2. เดก็หญิงกติยิา วุ่นซิงซี ่3. 

เดก็หญิงณัฐชนัน คงเพ็ชร 4. 

เดก็หญิงอาทติยิา เกตแุกว้ 5. 

เดก็หญิงสโรชา ไชยมัน่ 6. 

เดก็หญิงจันสดุา ศรีไชย 7. 

เดก็หญิงโสมฤดี มนตรี 8. 

เดก็หญิงนฤมล สวุรรณโล 9. 

เดก็หญิงนุชนาถ ศรีไชย 10. 

เดก็ชายสหัสวรรษ รัตนพงษ์

นางสาวกณัหา ช่วยพันธุ์

สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
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3 โรงเรียนวัดคลองยอ
สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6

น.ส.กลัยารัตน์ จันทวงศ ์น.ส.

เกศรินทร์ แกว้รัตน์ น.ส.กมล

ชนก ไชยเจริญ น.ส.อนัญพร 

คงแกว้ น.ส.นุชรี ขุนภักดี น.ส.

อทติยา สุม่นาค น.ส. ทกัษิณา

 แกว้ประสทิธฺ์ น.ส.ชฎาพร 

ทองแกว้ น.ส.ทศัวรรณ นิมิตร

แกว้ น.ส.สฑุาทพิย์ แกว้

นพรัตน์

น.ส.พิชา เซ่งล่าย

1 โรงเรียนบ้านกรงอติ า สขุศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

1.ด.ช.นัสรุดดนี บอ่เตย 2.

ด.ญ.นารีมา เจ๊ะบอืราเฮง 3.

ด.ญ.วารุณี นวนโสภา

นายสวาท โร๊ะศร ีนางนัฐลดา เรือง

ปาน

2 โรงเรียนบ้านควนหรัน สขุศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

1. เดก็หญิงกนัยา หวังแฉะ 2. 

เดก็หญิงอาซีซะฮ ์โอลา 3. 

เดก็หญิงนาตบีะ๊ สาและ

นายฮานูวา ยโุสะ

3 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ สขุศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

1.เดก็หญิงพันพัสสา เกือ้กอ่

แกว้ 2.เดก็หญิงวิไลลกัษณ์ 

พันธี 3.เดก็หญิงจตทุพิย์ สร

ประสทิธิ์

นางสมพิศ คงเวช

1 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ สขุศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสขุศึกษา

และพลศึกษา ม.1-ม.3

1.นางสาวจันทมิา ทวีกลุ 2.

เดก็หญิงอมุาวดี ทองอร่าม 3.

เดก็หญิงสาธิดา ยิม้แกว้

นางสมพิศ คงเวช

1 โรงเรียนบ้านเทพา สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-6

1. เดก็หญิงสายปา่น จันทรจิตร

 2. เดก็หญิงจุฑามาศ หน่อ

เพชร

1.นางสาวผาสขุ แกว้พรหม 2. นาย

เทพ มากชูชิต

โครงงานสขุศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

โครงงานสขุศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ตอบปัญหาสขุศึกษาและพลศึกษา ป.1-6
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2 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-6

1.เดก็ชายสบืสกลุ เม๊าะสนิ 2.

เดก็หญิงจิราพร หมัดบาเหม
นางสาวนูรีหยะ๊ จนัทรุง่โรจน์

3
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
สขุศึกษา และพลศึกษา

ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

เดก็หญิงสกุญัญา พรมจันทร์ 

เดก็ชายสริภพ เอยีดแกว้
นางเสง่ียม กฤตสมัพันธ์

4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

1 .เดก็ชายศกัรินทร์ แสนสดุ 

ป.6
นางสาวสภุาภรณ์ หลี

5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

อสุมาน เคีย้นหิ้น บลิาล นิแม

เร๊าะ
นายอสิมาแอ แสมเน็ง

6 โรงเรียนบ้านกระอาน สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

1.เดก็หญิงฟาฎีละ๊ ดามัน 2.

เดก็หญิงเทเรซ่า ณีย์
นายอศิเรส สโูรโรจน์

7 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

เดก็หญิงอาลซีา ขรีดาโอะ 

เดก็หญิงซากเีราะห์ มะแสะ
นายอสุมาน ดือราโอะ

8 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

เดก็หญิงสนิุษา บลิหีม 

เดก้หญิงรูไกย่๊ะ สาแลหมัน
นายไกรสร เจะ๊โสะ๊

9 โรงเรียนบ้านคลองขุด สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

เดก็หญิงหฤทยั รามันเศษ 

เดก็หญิงอาดลีะห์ อกัษร
นายไพศาล เกื้อขะเหร็ม

10 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

เดก็หญิงนันฑิตา สดนั เดก็

ชายอนัส เพ็ชรฆาต
นายลิขิต สนิ

11 โรงเรียนบ้านควนหมาก สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

เดก็ชายวราทติย์ รัตนารมณ์ 

เดก็หญิงจิรสตุา อนิทวงศ์
นายนิกร พรมสู

12 โรงเรียนบ้านควนหรัน สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

1. เดก็หญิงรอฮาญา ยิสนั 2. 

เดก็หญิงอามีนา ลา่หวัง
นายฮานูวา ยโุสะ

13 โรงเรียนบ้านโคกกอ สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

1.เดก็ชายปรินทร ฉนัทะ 2.

เดก็ชานอนันต์ แกว้สามเขียว
นายอบัดุล อซีอ

14 โรงเรียนบ้านแซะ สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

1.ด.ช.อดสิร มาหลง 2.ด.ญ.

ชนรดา มุณีรัตน์
นายโชคชัย พรหมจลุ
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15 โรงเรียนบ้านตูหยง สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

เดก็ชายอบัดลุรอหีม กาสอ 

เดก็ชายอภิศกัดิ์ ระยะหลง
นางสาวฮาซือหน๊ะ กอมอนิง

16 โรงเรียนบ้านท่าไทร สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

เดก็ชายวรพงศ์ ศริิกลุ 

เดก็หญิงรุง้ฤดี ทองแสง
นายราเชนทร ์นวลมงัสอ

17 โรงเรียนบ้านท่ามว่ง สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

เดก็หญิงอามานีย์ เฮา๊ะ 

เดก็หญิงรัชชานนท์ หัสมัด
นายประดิษฐ ์อดุมเศรษฐ์

18 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

1. ด.ญ.ธัญย์ชนก เพ็งจันทร์ 2.

 ด.ญ.ดาราราย พรหมมณี
นางสาวภูชิษา ธนวรดิษย์

19 โรงเรียนบ้านเทพา สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

1. เดก็หญิงสายปา่น จันทรจิตร

 2. เดก็หญิงจุฑามาศ หน่อ

เพชร

นางสาวผาสขุ แกว้พรหม นายเทพ 

มากชูชิต

20 โรงเรียนบ้านนาจวก สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

1.ดช.ฟุรกอน มะล ี2.ดญ.นูรูนา

เดยี เหมาะหนง
ว่าที่รต.อภิชาต ิสวุรรณรัตน์

21 โรงเรียนบ้านบ่อเตย สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

๑.ด.ญ.นภัสวรรณ มะสะ ๒.

ด.ญ.นาซูเฟีย บอ่เตย
นายรูสลัม บ่อเตย

22 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้ สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

1. เดก็หญิงอาลสิา ขุนอกัษร 2.

 เดก็หญิงรุสนา บนิสาแม

1.นางสาวเสาวณี แกว้สามส ี2.นาง

ประยรู บุญจริง

23 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

ด.ญ.ศาญานะ โตะ๊เหย็ม ด.ญ.

อาอฉีะ๊ นิยมเดชา
นายศักรินทร ์ยาเล๊าะ

24 โรงเรียนบ้านป่ากอ สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

เดก็หญิงฌัชฌา เลา๊ะโสะ๊ 

เดก็หญิงมาลนีิ หมัดสา
นางริมสนิ พนมอปุการ

25 โรงเรียนบ้านป่าโอน สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

1.ด.ช.เลอร์ศกัดิ ์หวังหมัด 2.

ด.ญ.อสัมา หัดสมัด
นายเปาซ ีโจทยส์นั

26 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

เดก็หญิงซากเีร๊าะ หะหนัง 

เดก็ชายอฟัฟาน บาแม
นางพิมช์ยา ฐานุุพงษ์มณี

27 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

เดก็หญิงซากเีร๊าะ หะหนัง 

เดก็ชายอฟัฟาน บาแม
นางพิมพ์ชยา ฐานุพงศ์มณี
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28 โรงเรียนบ้านพรุชิง สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

1. เดก็หญิงอาวาตฟิ มากาสะ 

2. เดก็หญิงซัลมา ยูโซ๊ะ
นายปูกอร ีกาแบ

29 โรงเรียนบ้านพรุตู สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

1.ดญ.ศรุตา แกว้เกาะสะบา้ 2.

ดญ.สริิยากร สูส่มแกว้
นางทิชากร สงัฆรัตน์

30 โรงเรียนบ้านมว่งถ ้า สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

ด.ญ. อรทยั คงรักษ์ ด.ช. ภูว

รินทร์ เสน็อาลามีน
นางสาววนิดา ติเอยีดยอ่

31 โรงเรียนบ้านแมท่ี สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

เดก็หญิงรักษ์สดุา สาเม๊าะ 

เดก็หญิงฮารีรุสนา หล าโสะ๊
นายสรุิยนั เดเระมะ

32 โรงเรียนบ้านล าไพล สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

1.เดก็หญิงรักษณาล ีนครพ

รัตน์ 2.เดก้ชายพยัคฆ์ ขวัญคง
นายประพงศ ์ธรรมทินโณ

33 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

1.ด.ญ.คตีภัทร คงเพ็ชรศรี 2.

ด.ญ.ทตัจนาพร พรมสมสู
นางสดุสวาท น้อยผา

34 โรงเรียนบ้านสวรรค์ สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

1. ด.ญ.สบุดิะ๊ เอยีดหวัง 2. 

ด.ญ.ศภิุสรา โตะ๊หัด
นายระวี สนิ

35 โรงเรียนบ้านใหม่ สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

เดก็หญิงกามีละ แวดาราเสะ 

เดก็หญิงคอลเียาะ มามะ
นายอดันันท์ สริิเต๊ะ

36 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

1. ด.ช.ปรเมศวร์ หนูหมัด 2. 

ด.ช.นัศรุน หมัดชโูชติ
คุณครูยพุา ทองนวลจนัทร์

37 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

1. เดก็หญิงสริิมา วุ่นซิงซี ่2. 

เดก็หญิงปานไพลนิ มณีรัส

ยากร

นายธนพล มะโนเรศ

38 โรงเรียนวัดคลองยอ สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

ด.ช. แทจ็ ถุงทอง ด.ช.ปรเมศ

 จันทวงษ์ ด.ญ. อารียา กนุายุ
นายยศกร หมวกด า

39 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

1. เดก็หญิงลาลติา มามะ 2. 

เดก็หญิงนูรไอนี สามาแห

1. นางปาณภัช อนิทรศรีสขุ 2. นาง

ทัศนา นวลนาค

40 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

1.เดก็หญิงพันพัสสา เกือ้กอ่

แกว้ 2.เดก็หญิงสภุาวดี เสาด า
นางสมพิศ คงเวช
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41 โรงเรียนวัดปริก สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6

1. ด.ญ.วริศรา เพ็ชรบรูณ์ 2. 

ด.ญ.พรยมล พรมเรือ่งโชติ
นางดรุณี กลุศิริ

42 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ป.4-ป.6
ด.ช.สรูีมัน สามะ นายอาวุธ ขุนบุญจนัทร์

1 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ม.1-3

ด.ช.มูฮมัหมัดซ๊อบรี ซาหีมซา

 ด.ช.เจษฎา หีมละ๊
นายศักรินทร ์ยาเล๊าะ

2 โรงเรียนบ้านกระอาน สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ม.1-ม.3

1.เดก็หญิงมัสยา แดมอ 2.

เดก็หญิงหนิอสันี นิกาจิ

1.นางสมจติ ออ่นแกว้ 2.นายอศิเรส 

สโูรโรจน์

3 โรงเรียนบ้านตูหยง สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ม.1-ม.3

เดก็หญิงสไุฮนี สะเลม็ดอ 

เดก็ชายอนุวัฒน์ ปตัตะเน
นางสาวฮาซือหน๊ะ กอมอนิง

4 โรงเรียนบ้านป่าโอน สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ม.1-ม.3

1.ด.ช.อาฟาล หัดสหมัด 2.

ด.ช.วิทวัสย์ มูณี
นายเปาซ ีโจทยส์นั

5 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ม.1-ม.3

เดก็หญิงซูไบเดาะห์ อหิม าุ

เหม เดก็หญิงสวัุยดา หวันมุ
นายวีระพันธ ์อนุสสรางค์กลู

6 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ม.1-ม.3

นายสภุาวัติ ธรรมโร นางสาวจิ

ราพร เทพสทุธิ์
นางสาวพนิดา ศรีเสง้

7 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ม.1-ม.3

1. เดก็หญิงกติยิา วุ่นซิงซี ่2. 

เดก็หญิงณัฐชนัน คงเพ็ชร
นางสาวปัณสกุาญจน์ ณัฐฐาพรวรากลุ

8 โรงเรียนวัดคลองยอ สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ม.1-ม.3

ด.ญ.เจนจิรา สารฤทธฺุุ ด.ญ. 

ธัญชนก แกว้มณี ด.ญ.วัชรพร

 แกว้ทศัน์

นายยศกร หมวกด า

9 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯ สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ม.1-ม.3

1.นายนพวิน คงพันธ์ 2.นาย

ทวีศกัดิ์ แกว้มณี
นางสมพิศ คงเวช

10
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
สขุศึกษา และพลศึกษา

ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ม.1-ม.3

1.นายสภุาวัต ธรรมโร 2.

นางสาวจิราพร เทพสทุธิ์
นางสาวพนิดา ศรีเสง้

ตอบปัญหาสขุศึกษาและพลศึกษา ม.1-3
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11 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สขุศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสขุศึกษา

และพลศึกษา ม.1-ม.3

ด.ช.มูฮมัหมัดซ๊อบรี ซาหีมซา

 ด.ช.เจษฎา หีมละ
นายศักรินทร ์ยาเล๊าะ

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
สขุศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6

เดก็หญิงจิราวรรณ บญุ

ประดษิฐ ์เดก็หญิงจารุวรรณ 

บญุประดษิฐ ์เดก็หญิงนุสมี 

หะยีวามิส เดก็หญิงสายธาร 

เกษมกลุ เดก็หญิงณัชชา 

แกว้มณี เดก็หญิงมัณฑณา 

แปน้ศริิ เดก็หญิงวรลกัษณ์ 

กสุวิโร เดก็หญิงอธิชา แกว้

นพรัตน์ เดก็หญิงทพิย์รัตน์ 

เกษมกลุ เดก็หญิงณัฐณิชา 

กาญจนวงศ์ เดก็หญิงกิง่

กาญจน์ ไชยวงศ ์เดก็

หญิงมณฑนา ตมีุง เดก็หญิง

ไอศกิา แกว้ยอด เดก็หญิง

สภุาวด ีสงัข์ทอง เดก็

หญิงพนัชพรรณ ไกรนราศกัดิ์ 

เดก็หญิงสทุธิดา พุทธซ้อน 

เดก็หญิงพรรณา พลศรี 

เดก็หญิงพรทพิย์ เกือ้สง

นางหทัยกาญจน์ พิรุณ นางสมจติ 

จลุรัตน์

แอโรบิก ป.1-ป.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 สขุศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6

1 ด.ญ.จันทริา อาหวัง 2 ด.ญ.

นุชอยันี แหลหมันไทย 3 

ด.ญ.ภัสมารียะห์ วาเงาะ 4 

ด.ช.ธนพัฒน์ ลา่หวัง 5 ด.ช.

ฮาฟิส นิแมเร๊าะ 6 ด.ช.อดิดอื

ลสี ปะจูนิ 7 ด.ญ.ฮายาต ี

เคีย้นหิ้น 8 ด.ญ.นาซีเร๊าะ ดอื

รามะ 9 ด.ญ.อานูรี สแม 10 

ด.ญ.ฟาตฮีะห์ ฮาซา 11 ด.ญ.

รอกเียาะ สะตยิา 12 ด.ญ.ชะฮ์

มีมี มอลอ 13 ด.ญ.นูรีฮนั ดา

โตะ๊ 14 ด.ญ.ฮาวา เคีย้นหิ้น 15

 ด.ญ.ดารารัตน์ เรืองเพ็ง

นางพิณฑา สขุศรีทอง

3 โรงเรียนบ้านกรงอติ า สขุศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6

1.ด.ช.ราชญั บาเห็ม 2.ด.ช.

ฮากมี อะหวัง 3.ด.ช.เอนก 

หมาดหลี 4.ด.ช.มูฮมัมัด อหิม า

เหม 5.ด.ช.อานนท์ หมาดหลี 

5.ด.ช.อสัหมาน โนสะท า 6.

ด.ช.นาวาวีย์ เจ๊ะบอืราเฮง 7.

ด.ญ.อุน่เรือน สมเกษร 8.ด.ญ.

อสันะห์ โนสะท า 9.ด.ญ.มารีณี

 หมะเหลาะ 10.ด.ญ.ฮามีดะ๊ 

ขริดาโอะ 11.ด.ญ.ซีตนุีรมา 

อหิม าเหม 12.ด.ญ.นุรมา ดา

โห๊ะ 13.ด.ญ.วีรดา ดาโห๊ะ 14.

ด.ญ.ฟาอซี๊ะ บอ่เตย 15.

ด.ญ.สรัญญา บอ่เตย 16.ด.ญ.

สรุิดา ดาโห๊ะ 17.

นางนัฐลดา เรืองปาน นางอาอเิซาะ 

ซาหีมซา
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

4 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง สขุศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6

เดก็หญิงนูรี กโูน เดก็หญิงฟา

รีดะ๊ หะยีเตะ๊ เดก็หญิงมัสนีย์ 

วาเซ็ง เดก็หญิงทศันีย์ สาและ

 เดก็หญิงสไุฮนี มาตาเฮ เดก็

หญิงเจะรอซีดะ๊ หวันหวัน 

เดก็หญิงรุสนานี ลอเซ็ง 

เดก็หญิงอาวาตฟิ มะ 

เดก็หญิงยูหรา กโูน 

เดก็หญิงฟาตมีะห์ กโุน 

เดก็หญิงนูรดยีานา มะ 

เดก็หญิงอาลซีา ขรีดาโอะ 

เดก็หญิงอาซีสะ๊ บอืราเฮง 

เดก็หญิงสวุรรณี ยามิง 

เดก็หญิงซากเีร๊าะ มะแสะ

นายอสุมาน ดือราโอะ นางสาวสุ

กญัญา เหล็มสะ

5 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ สขุศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6

เดก็หญิงกาญจนา มุตริัตน์ 

เดก็หญิงสารีนี สาและี 

เดก็หญิงอสัมา เอยีดหวัง 

เดก็หญิงรอฮานา ดอเลา๊ะ 

เดก็หญิสไุอนี ดอืรามะ เดก็

หญิงนูรโซเฟียนี แลแรมะ 

เดก็หญิงโสรยา สาและ๊ 

เดก็หญิงสนิุตา ประดู ่

เดก็หญิงบสิมิน้ แกน่วงศ์ 

เดก็หญิงวรินทร จิแฉะ 

เดก็หญิงสปุราณี สามะ 

เดก็หญิงกฤตกิา ปาธารัตน์ 

เดก็หญิงมัรน่ีย์ โตะ๊เจ เดก็

หญิงณิชกานต์ สาและ๊ เดก็

หญิงนันฑิตา สดนั

นางจรูญรัตน์ ตนยะแหละ นางสาว

เสาวลักษณ์ นะหู
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

6 โรงเรียนบ้านโคกพยอม สขุศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6

1.ดญ.อธิชา ทองเพ็ชรคง 2.

ดญ.สนิุสา สูส่มแกว้ 3.

ดญ.ศภุาวรรณ์ ประสทิธิ์สร 4.

ดญ.จุฑารัตน์ จันทร์รอด 5.

ดญ.พริพร เกศแกว้ 6.

ดญ.ศริิวรรณ ปราบพาลา 7.

ดญ.วรรณด ีเบญ็พาด 8.ดญ.

สริิพร หนูคง 9.ดญ.ชนิสรา โน

รด ี10.ดญ.ตรีรัตน์ พรหมยะ 

11.ดญ.วันวิสาข์ ปยิะมิตร 12.

ดญ.ศริิลกัษณ์ รักร่วม 13.ดญ.

ทวีวรรณ ปราบพาลา 14.ดญ.

จิตมิา แดงนุ้ย 15.ดช.วีระเชษฐ์

 ทองเสน

นางปารยน์ภัส แสงสวุรรณ

7 โรงเรียนบ้านท่ามว่ง สขุศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6

1. ด.ญ.ศรุตร้า หล าเบน็สะ 2. 

ด.ญ.นาตาลี ดอกอ 3. ด.ญ.อา

อฉีะ๊ จาโรจน์ยา 4. ด.ญ.มีนา 

ขะหรีดาโอะ 5. ด.ญ.ฮาซาหน๊ะ

 มะสะ 6. ด.ญ.มารีณา มะมิง

บาซอ 7. ด.ญ.อนิสา นะหวัง 8.

 ด.ญ.สวุรรณี หัดเลาะ 9. ด.ญ.

รอซีซ๊ะ หัดเลาะ 10. ด.ญ.นูร

ฮารีซาห ์หัดขะเจ 11. ด.ญ.

ดรุณี อะบเูห็ด 12. ด.ญ.นูรฮา

ยาต ีโสะ๊แสะ 13. ด.ญ.พิมพ์

สภุา ทองวิไล 14. ด.ญ.อาอี

ซะฮ ์โสสะ 15. ด.ญ.สมิดา 

เปยีทนงค์

1.นายทรงยศ ราญฎร 2.นางสรุะไอนี 

อมุา
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

8 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้ สขุศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6

1.เดก็หญิงรัตนากร วิรัชต ์2.

เดก็หญิงภัทรวดี ชขูาว 3.เดก็

หญิงปณัณิกา พรมขวัญ 4.

เดก็หญิงอาริษา สทุธิประดษิฐ์

 5.เดก็หญิงนูรีฮนั เขตเทพา 6.

เดก็หญิงณิชานันท์ บญุชว่ย 7.

เดก็หญิงวรนุช อาหลี 8.

เดก็หญิงรุจิกาญจน์ หวังนุรักษ์

 9.เดก็หญิงสธุาสณีิย์ สทุธิ

ประดษิฐ ์10.เดก็ชายศรายุทธ

 หลเีลม็ 11.เดก็หญิงกติมิา 

ปาแต 12.เดก็หญิงเกวลนิ ดน

หมาน

1.นางสาวสธุสริิ สรเพ็ชร 2.นางสาว

เสาวณี แกว้สามสี

9 โรงเรียนบ้านล าเปา สขุศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6

เดก็หญิงอาตเีกาะ เตะเหร็ม 

เดก็หญิงชลธิชา ยามา 

เดก็หญิงอามานี หะยีคาเรง 

เดก็หญิงดารุณี เจ๊ะมะ 

เดก็หญิงอารีนี ยูโซ๊ะ เดก็ชาย

เฟาซาน เอง็ปยิา เดก็หญิงอา

ซอฟา ดามัน เดก็หญิงอามี

เนาะ อาแว เดก็หญิงสดุา โสะ๊

ชดูชู เดก็หญิงศกุร์วรรณรัตน์ 

ระยะหลง เดก็หญิงโซเฟีย มู

ละ เดก็หญิงฟิรดาวส์ ยีมาลอ 

เดก็หญิงวาฮดีา ดาโอะ เดก็

หญิงซันนีตา โสะ๊ชดูชู 

เดก็หญิงรุสนานี ดอเลา๊ะ 

เดก็หญิงฮามีดะห์ ขาเร็ง 

เดก็หญิงซูรายา เจ๊ะอาแว 

เดก็หญิงฟาตเีมาะ เจ๊ะยูนุห์

นางสาวศิริกาญจน์ ช่วยจนัทร ์

นางสรัญญา เจะจาโรจน์
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

10 โรงเรียนบ้านล าไพล สขุศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6

1.เดก็หญิงธันวรา ชโูชติ 2.

เดก็หญิงธัญพิชชา น้อยดว้ง 3.

เดก็หญิงพิชญา ช านิธุระการ 

4.เดก็หญิงธมลวรรณ บญุเรือง

 5.เดก็หญิงวาสติา สถาวรสมิต

 6.เดก็หญิงฉตัรชวานี แกว้นุ้ย 

7.เดก็หญิงมินน่ี โอลา่ 8.

เดก็หญิงชลธิชา แกว้รุง่ 9.

เดก็หญิงศศกิานต์ พรหมมา 

10เดก็หญิงนาฎสนีิ บญุใด

หวาน 11.เดก็หญิงจินทร์วรา 

การินทร์ 12.เดก็หญิงศศมิา 

สาระ 13.เดก็หญิงบญัฑตา 

รักษ์บรรจง 14.เดก็หญิงสรุีพร 

แสงประสทิธิ์ 15.เดก็หญิงญา

นภา ปลัง่ประมูล

นางเยาวเรศ กอ่เกื้อ

1 โรงเรียนบ้านกระอาน สขุศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6

1.เดก็ชายศรันย ์หมัดแมเราะ 

2.เดก็ชายฮานีน กรูหมอ 3.

เดก็หญิงพัชรี โดยบาหมัด 4.

เดก็หญิงบวัขาว หมันหมู้ 5.

เดก็หญิงองัคณา แกว้วิเชยีร 6.

เดก็หญิงนูรีดา แหเหลม็ 7.

เดก็หญิงโรชติา้ อาลมี๊ะ 8.

เดก็หญิงมัสยา แดมอ 9.

เดก็หญิงหนิอสันี นิกาจิ 10.

เดก็หญิงมณฑาวดี หมันหมุ้ 

11.เดก็หญิงนุชรี โดยบาหมัด 

12.เดก็หญิงสดุารัตน์ ตุง้โรจน์ 

13.เดก็หญิงสพุัตรา ขาวบก 

14.เดก็หญิงอธิชนันท์ ทพิย์

แลหมัน 15.เดก็อาซีซ๊ะ สล า

เหม

นางสมจติ ออ่นแกว้

แอโรบิก ม.1-ม.6
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

1 โรงเรียนบ้านเทพา อสิลามศึกษา อาซานระดับประถม เดก็ชายอาฟิด เดอะ นายมฮูมัหมดันาเซ หะยเีตะ

2 โรงเรียนบ้านเทพา อสิลามศึกษา อาซานระดับประถม เดก็ชายภารดร บเูอยีด นายมฮูมัหมดันาเซ หะยเีตะ

3 โรงเรียนบ้านควนหรัน อสิลามศึกษา อาซานระดับประถม เดก็ชายฮาฟิต ยีเจะอาแว นางสาวอามนีา สาและ

4 โรงเรียนบ้านแมท่ี อสิลามศึกษา อาซานระดับประถม เดก็ชายอนัส ฮามะ นางรอเมาะ เดเระมะ

5 โรงเรียนบ้านล าเปา อสิลามศึกษา อาซานระดับประถม เดก็ชายบรูฮาน เจะมะ นายฟารุค เหมหมดั

6 โรงเรียนบ้านล าเปา อสิลามศึกษา อาซานระดับประถม เดก็ชายการียา มาหามะ นายฟารุค เหมหมดั

7
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
อสิลามศึกษา อาซานระดับประถม เดก็ชาย ปารีส ลแูน นายอบัดลกอเด มะเด๊าุะ

8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 อสิลามศึกษา อาซานระดับประถม รุสลาม กะบตูงิ นางรอบิหยะ๊ ราชช ารอง

9 โรงเรียนบ้านกระอาน อสิลามศึกษา อาซานระดับประถม 1.เดก็ชายอสัรี หีมงอย นายซุลกฟีล ีลาเต๊ะ

10 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง อสิลามศึกษา อาซานระดับประถม เดก็ชายทวีป ดวงแกว้ นางวิภา หะยเีตะ

11 โรงเรียนบ้านคลองขุด อสิลามศึกษา อาซานระดับประถม เดก็ชายสอลหีูดดนี ดอเลา๊ะ นายอ ามาตย ์แวมามุ

12 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ อสิลามศึกษา อาซานระดับประถม เดก็ชายพนธกร บอืราเฮง นายรอยะ สามะ

13 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ อสิลามศึกษา อาซานระดับประถม เดก็ชายอนัส เพ็ชรฆาต นางสาวเสาวลักษณ์ นะหู

14 โรงเรียนบ้านตาแปด อสิลามศึกษา อาซานระดับประถม เดก็ชายอลัมาลฟิ ดอเลา๊ะ นายฮาโหรน หมานหมนี

15 โรงเรียนบ้านตูหยง อสิลามศึกษา อาซานระดับประถม เดก็ชายอบัดลุมานัน สมาแอ นายอสิมาแอ มลูะ

16 โรงเรียนบ้านท่ามว่ง อสิลามศึกษา อาซานระดับประถม เดก็ชายลกุมัน สอและ นางอาทิตยา เดอะ

17 โรงเรียนบ้านนาจวก อสิลามศึกษา อาซานระดับประถม ดช.อมัรัน อาแว นายอดุลย ์หลงมหีนา

18 โรงเรียนบ้านบ่อเตย อสิลามศึกษา อาซานระดับประถม ด.ช. อาลฟี บอ่เตย นางจนิตนา เจะดือเระ

19 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้ อสิลามศึกษา อาซานระดับประถม 1.เดก็ชายอนัวาร์ มะมิน 1.นายจริะเดช มะ

20 โรงเรียนบ้านป่าโอน อสิลามศึกษา อาซานระดับประถม
ชว่งชัน้ที่1 ด.ช.เอกสทิธิ์ ยีกบัจี

 ชว่งชัน้ที่ 2 ด.ช.เลอศกัดิ์ 

หวังหมัด

วริศรา หวุ่นกบัหมดั

21 โรงเรียนบ้านพระพุทธ อสิลามศึกษา อาซานระดับประถม เดก็ชายสรีิภพ บอืราเฮง นางสาวคอลีอะ๊ หัดขะเจ

22 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย อสิลามศึกษา อาซานระดับประถม 1.ด.ช.อริสมัน แฉะ นางฟานาซีเราะห ์เล๊าะโสะ๊

23 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย อสิลามศึกษา อาซานระดับประถม 1.ด.ช.มะรอมล ีเจ๊ะสามะ นางฟานาซีเราะห ์เล๊าะโสะ๊

อาซานระดับประถม
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
อสิลามศึกษา

อาซานระดับ

มธัยมศึกษา
เดก็ชายอนันต์ มามุ นายอบัดลกอเด มะเด๊าะ

2 โรงเรียนบ้านกระอาน อสิลามศึกษา
อาซานระดับ

มธัยมศึกษา
1.เดก็ชายสรุิยา แหเหลม็ นายซุลกฟีล ีลาเต๊ะ

3 โรงเรียนบ้านตูหยง อสิลามศึกษา
อาซานระดับ

มธัยมศึกษา
เดก็ชายสรุศกัดิ์ หมัดหลี นายอสิมาแอ มลูะ

4 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม อสิลามศึกษา
อาซานระดับ

มธัยมศึกษา
ด.ช.สรุเชษฐ ์ชา่งชู นายเชต ซาหีมซา

5 โรงเรียนบ้านป่าโอน อสิลามศึกษา
อาซานระดับ

มธัยมศึกษา
ด.ช.วัชรกร เจะโกะ๊ อบัดุลรอหะ บากา

6 โรงเรียนบ้านพระพุทธ อสิลามศึกษา
อาซานระดับ

มธัยมศึกษา
เดก็ชายอสุรี เปาะโวะ นายอสิมะแอ เหมหมดั

1 โรงเรียนบ้านกรงอติ า อสิลามศึกษา การอาซาน ด.ช.นัสรุดดนี บอ่เตย ป.6 นางอาอเิซาะ ซาหีมซา

2 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม อสิลามศึกษา การอาซาน ด.ช.ธนรัตน์ เลา๊ะเหม นายเชต ซาหีมซา

1 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม (ชาย)
ด.ช.เดฟ หัดยี นายเชต ซาหีมซา

2 โรงเรียนบ้านกรงอติ า อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม (ชาย)

ชาย เดก็ชายนควัต ซาหีมซา

 หญิง เดก็หญิงฟาดยี บอ่เตย
นางอาอเิซาะ ซาหีมซา

3 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม (ชาย)
เดก็ชายซานูซ ีแวนิ นางสาวเสาวลักษณ์ นะหู

4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม (ชาย)
อามีน มอลอ นางรอบิหยะ๊ ราชช ารอง

อาซานระดับมธัยมศึกษา

ท่องจ าอลักรุอานระดับประถม (ชาย)
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5 โรงเรียนบ้านควนหรัน อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม (ชาย)
เดก็ชายฮาฟิต ยีเจะอาแว นายกอเดร ์สาแลหมนั

6 โรงเรียนบ้านกระอาน อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(ชาย)
1.เดก็ชายอสัรี หีมงอย นายซุลกฟีล ีลาเต๊ะ

7 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(ชาย)
เดก็ชายนูรดนี แม นางวิภา หะยเีตะ

8 โรงเรียนบ้านคลองขุด อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(ชาย)
เดก็ชายอายุบ หัดเลาะ นายอ ามาตย ์แวมามุ

9 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(ชาย)
เดก็ชายอฟัฟาน ดอืราแม นายรอยะ สามะ

10 โรงเรียนบ้านตาแปด อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(ชาย)
เดก็ชายอฟัวัน ดอเลา๊ะ นายฮาโหรน หมานหมนี

11 โรงเรียนบ้านตูหยง อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(ชาย)
เดก็ชายอดลุ กาเจ นายอสิมาแอ มลูะ

12 โรงเรียนบ้านท่ามว่ง อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(ชาย)
เดก็ชายมันโซร สอและ นางอาทิตยา เดอะ

13 โรงเรียนบ้านนาจวก อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(ชาย)
ดช.ฮากมิ จูเกะ นายอดุลย ์หลงมหีนา

14 โรงเรียนบ้านบ่อเตย อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(ชาย)

ด.ช. ซุลกฟิล ีแลแรมะ ด.ช. 

นพดล หมานสนิท
นางจนิตนา เจะดือเระ

15 โรงเรียนบ้านพระพุทธ อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(ชาย)
เด็ก๋ชายตรัมีซี สาและ นางสาวคอลีอะ๊ หัดขะเจ

16 โรงเรียนบ้านพรุชิง อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(ชาย)
เดก็ชายคอยร์ร ีมานิ นายปูกอร ีกาแบ

17 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(ชาย)
1.ด.ช.ฟิกรอน แฉะ นางฟานาซีเราะห ์เล๊าะโสะ๊
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18 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(ชาย)
1.ด.ช.มะรอมล ีเจ๊ะสามะ นางฟานาซีเราะห ์เล๊าะโสะ๊

19 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(ชาย)
ด.ช.มูฮมัหมัดซากี สตาปอ คุณครูวงศ์ดาว เดเระมะ

20 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้ อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอา่น

ระดับประถม(ชาย)
1.เดก็ชายศรายุทธ หลเีลม็ นายจริะเดช มะ

21 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถมชาย
ด.ช.ศภุนัฐ คงบญุ นายเชต ซาหีมซา

22 โรงเรียนบ้านป่ากอ อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอา่น

ระดับประถม(ชาย)
เดก็ชายซาฟีอ ีหวุุนกบัหมัด นายจริวุฒิ เจะ๊โสะ๊

23 โรงเรียนบ้านเทพา อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอา่น

ระดับประถม(ชาย)

1.เดก็ชายมูฮมัหมัดฟาฮามี 

เดน็ลี

นางสาวซีตีมาเรียม หีมเกะ นางสาว

สนีุสา มามะ

24 โรงเรียนบ้านเทพา อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอา่น

ระดับประถม(ชาย)
เดก็ชายฟาอซีูล สามาแห นางสาวสไุลล่า หะยเีต๊ะ

25 โรงเรียนบ้านแมท่ี อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอา่น

ระดับประถม(ชาย)
เดก็ชายฮสิบลูเลา๊ะ มามะบาดอ นางสาวฮสัน๊ะ หัดขะเจ

26 โรงเรียนบ้านแมท่ี อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอา่น

ระดับประถม(ชาย)
เดก็ชายฮมัด ีวามะ นายอาบาดีย ์แวโพ

27 โรงเรียนบ้านกรงอติ า อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอา่น

ระดับประถม(ชาย)

ชาย ด.ช.ขจรศกัดิ์ สมเกษร 

หญิง ด.ญ.ยูไสเราะห์ บอ่เตย

นางอาอเิซาะ ซาหีมซา นายสวาท 

โร๊ะศรี

28 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอา่น

ระดับประถม(ชาย)
ด.ช.กซัซาฟ ีโสะ๊เลา๊ะ นายเชต ซาหีมซา

29 โรงเรียนบ้านล าเปา อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(ชาย)
เดก็ชายสรุีวัฒน์ เปาะซา นายฟารุค เหมหมดั

1 โรงเรียนบ้านควนหรัน อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม (หญิง)
เดก็หญิงฮานัน มัดยี นางสาวอามนีา สาและ

ท่องจ าอลักรุอานระดับประถม (หญิง)
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2 โรงเรียนบ้านกระอาน อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(หญิง)
1.เดก็หญิงสารินี บาราฮงิ นายซุลกฟีล ีลาเต๊ะ

3 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(หญิง)
เดก็หญิงโซเฟีย แวเดง็ นางวิภา หะยเีตะ

4 โรงเรียนบ้านคลองขุด อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(หญิง)
เดก็หญิงบสุริน เขียวยับ นายอ ามาตย ์แวมามุ

5 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(หญิง)
เดก็หญิงบณัฑิตา สามะ นายรอยะ สามะ

6 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(หญิง)
เดก็หญิงนูรโซเฟียนี แลแรมะ นางสาวเสาวลักษณ์ นะหู

7 โรงเรียนบ้านตาแปด อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(หญิง)
เดก็หญิงอาซีซะห์ บอ่สู นายฮาโหรน หมานหมนี

8 โรงเรียนบ้านตูหยง อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(หญิง)
เดก็หญิงฟาตฮีะห์ โตะ๊เฮง นายอสิมาแอ มลูะ

9 โรงเรียนบ้านท่ามว่ง อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(หญิง)
เดก็หญิงดารีญา กามาลี นางอาทิตยา เดอะ

10 โรงเรียนบ้านนาจวก อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(หญิง)
ดญ.นัจวา มะมิง นายอดุลย ์หลงมหีนา

11 โรงเรียนบ้านบ่อเตย อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(หญิง)
ด.ญ. อาอเีสาะ ยูโซะ ป.๑-๓ นางจนิตนา เจะดือเระ

12 โรงเรียนบ้านป่าโอน อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(หญิง)

ชว่งชัน้ที่1 ด.ญ.อาตกีะ๊ หมาน

สนิท ชว่งชัน้ที่2 ด.ญ.อสัมา 

หัสมัด

อบัดุลรอหะ บากา

13 โรงเรียนบ้านพระพุทธ อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(หญิง)
เดก็หญิงฟารีดา อาแว นางสาวคอลีอะ๊ หัดขะเจ

14 โรงเรียนบ้านพรุชิง อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(หญิง)
เดก็หญิงอาวาตฟิ มากาสะ นายปูกอร ีกาแบ
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15 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(หญิง)
1.ด.ญ.อาอเีสาะ กาเดร์ นางฟานาซีเราะห ์เล๊าะโสะ๊

16 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(หญิง)
1.ด.ญ.ยาลลีะ๊ หวังจิ นางฟานาซีเราะห ์เล๊าะโสะ๊

17 โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(หญิง)
ด.ญ.จารุมน หีมยิ คุณครูวงศ์ดาว เดเระมะ

18 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้ อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอา่น

ระดับประถม(หญิง)

1.เดก็หญิงพรฟิรเดาว์ สร

ประสทิธิ์
นายจริะเดช มะ

19 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถมหญิง
อนิสรีน มอลอ นางรอบิหยะ๊ ราชช ารอง

20 โรงเรียนบ้านเทพา อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(หญิง)
เดก็หญิงตสัมี ดอืราแม นางสาวซีตีมาเรียม หีมเกะ

21 โรงเรียนบ้านเทพา อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(หญิง)
เดก็หญิงนูรฮนันาน แวมามุ นางสาวสนีุสา มามะ

22 โรงเรียนบ้านแมท่ี อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(หญิง)
เดก็หญิงซัลสบลี เดเระมะ นางสาวฮสัน๊ะ หัดขะเจ

23 โรงเรียนบ้านแมท่ี อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(หญิง)
เดก็หญิงนัสรีน สาบวช นายซาอดูี ยะฝาด

24 โรงเรียนบ้านป่ากอ อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(หญิง)
เดก็หญฺงณัฐณิชา เจ๊ะโสะ๊ นายจริวุฒิ เจะ๊โศ๊ะ

25 โรงเรียนบ้านล าเปา อสิลามศึกษา
ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับประถม(หญิง)
เดก็หญิงตอยยีบะห์ อาหวัง นายฟารุค เหมหมดั
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
อสิลามศึกษา

ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับมธัยมศึกษา 

(ชาย)

เดก็ชายอนันต์ มามุ นายอบัดลกอเด มะเุด๊าะ

2 โรงเรียนบ้านตูหยง อสิลามศึกษา

ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับมธัยมศึกษา 

(ชาย)

เดก็ชายเอกนันต์ อมูาสะ นายอสิมาแอ มลูะ

3 โรงเรียนบ้านพระพุทธ อสิลามศึกษา

ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับมธัยมศึกษา 

(ชาย)

เดก็ชายอสุรี เปาะโวะ นางอสิมะแอ เหมหมดั

4 โรงเรียนบ้านล าเปา อสิลามศึกษา

ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับมธัยมศึกษา 

(ชาย)

เดก็ชายวีรศกัดิ์ มะแซ นายฟารุค เหมหมดั

1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
อสิลามศึกษา

ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับมธัยมศึกษา 

(หญิง)

เดก็หญิงรุสนาณี บาราเฮง นายอบัดลกอเด มะเด๊าะ

2 โรงเรียนบ้านป่าโอน อสิลามศึกษา

ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับมธัยมศึกษา 

(หญิง)

ด.ญ.วรรณกานต์ แยนา นิตยา ลาเต๊ะ

3 โรงเรียนบ้านพระพุทธ อสิลามศึกษา

ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับมธัยมศึกษา 

(หญิง)

เดก็หญิงซูไบเดาะห์ อืุหม าุเหม นายอสิมะแอ เหมหมดั

4 โรงเรียนบ้านล าเปา อสิลามศึกษา

ท่องจ าอลักรุอาน

ระดับมธัยมศึกษา 

(หญิง)

เดก็หญิงกลัยาณี หว่าหล า นายฟารุค เหมหมดั

ท่องจ าอลักรุอานระดับมธัยมศึกษา (ชาย)

ท่องจ าอลักรุอานระดับมธัยมศึกษา (หญิง)
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1 โรงเรียนบ้านควนหรัน อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษาไทย 

ระดับประถม(ชาย) ไม่

เกนิ 5 คน

1. เดก็ชายฮาฟิต ยีเจะอาแว 2.

 เดก็ชายชารีฟ โอลา่ 3. เดก็

ชายอลิฮมั กาเปะแต 4. 

เดก็ชายการิม นิเตม็ 5. เดก็

ชายมูฮมัหมัดกไูฟซอล จิใจ

นางสาวอามนีา สาและ

1 โรงเรียนบ้านกระอาน อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษาไทย 

ระดับประถม(ชาย) ไม่

เกนิ 5 คน

1.เดก็ชายอสิราวุฒิ หัดสาแม 

2.เดก็ชายพงษธร แหเหลม็ 3.

เดก็ชายซอเร หมัดโรโรจน์ 4.

เดก็ชายซุลกฟีล ีบญุโรจน์ 5.

เดก็ชายเชดิทวัช แหเหลม็

นายซุลกฟีล ีลาเต๊ะ

2 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษาไทย 

ระดับประถม(ชาย) ไม่

เกนิ 5 คน

เดก็ชายมัซณีย์ มะตาเฮ เดก็

ชายฟาดลิล์ มามะ เดก็ชาย

ยะโกะ๊ หวันสนิ เดก็ชายสะอดูี

 วาเซ็ง เดก็ชายนัสรุลเลาะห์ 

กะลแูป

นางวิภา หะยเีตะ

3 โรงเรียนบ้านตูหยง อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษาไทย 

ระดับประถม(ชาย) ไม่

เกนิ 5 คน

เดก็ชายอภิศกัดิ์ ระยะหลง 

เดก็ชายกอเลก็ มามะ 

เดก็ชายอสุมาน ลาเตะ 

เดก็ชายลกุมัน มะดเียาะ 

เดก็ชายสะอนัน สะเลม็ดอ

นายอสิมาแอ มลูะ

4 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษาไทย 

ระดับประถม(ชาย) ไม่

เกนิ 5 คน

1.ด.ช.ซูเฟียน หะยีสหุลง 2.

ด.ช.ซูฟียัน อมุา 3.ด.ช.ซูไฮด ี

สามะ 4.ด.ช.มะรอมล ียีมามุ 5.

ด.ช.อริสมัน แฉะ

นางฟานาซีเราะห ์เล๊าะโสะ๊

อลันาเซตภาษาไทย ระดับประถม(ชาย) ไมเ่กนิ 5 คน
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1
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
อสิลามศึกษา

อนันาเชต ภาษาไทย

 ประถมศึกษา(หญิง)

1.เดก็หญิงตสัมี ดอืราแม 2.

เดก็หญิงอาทติยา เจ๊ะแว 3.

เดก็หญิงมินตรา ดอเลาะ 4.

เดก็หญิงอามีนี มะ 5.เดก็หญิง

ชาลษิา อมุา

นางสาวซีตีมาเรียม หีมเกะ

2 โรงเรียนบ้านเทพา อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษาไทย 

ระดับประถม(หญิง) ไม่

เกนิ 5 คน

1.เดก็หญิงตสัมี ดอืราแม 2.

เดก็หญิงอาทติยา เจ๊ะแว 3.

เดก็หญิงมินตรา ดอเลาะ 4.

เดก็หญิงอามีนี มะ 5.เดก็หญิง

กานตธ์รา ชไูพ

นางสาวซีตีมาเรียม หีมเกะ

3 โรงเรียนบ้านแมท่ี อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษาไทย 

ระดับประถม(หญิง) ไม่

เกนิ 5 คน

เดก็หญิงสนิูตา้ร์ ปลูา เดก็

หญิงฟิรดา ปลูา เดก็หญิงสาล

วา หะยีกาจ ิเดก็หญิงรอบอิะห์

 สาและ เดก็หญิงนินุรมี ดอ

เลาะ

นางนูรัยยา มะมแูร นางรอเมาะ เด

เระมะ

4 โรงเรียนบ้านเทพา อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษาไทย 

ระดับประถม(หญิง) ไม่

เกนิ 5 คน

1.เดก็หญิงโนรี แวหามะ 2.

เดก็หญิงมาตกิา หัดขะเจ 3.

เดก็หญิงณัฐมล บอ่เตย 4.

เดก็หญิงนูรอยันี เจ๊ะมะ 5.

เดก็หญิงสทุธิดา บญุศาสตร์

นางสาวสไุลล่า หะยเีต๊ะ

4 โรงเรียนบ้านเทพา อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษาไทย 

ระดับประถม(หญิง) ไม่

เกนิ 5 คน

1.เดก็หญิงตสัมี ดอืราแม 2.

เดก็หญิงอาทติยา เจ๊ะแว 3.

เดก็หญิงมินตรา ดอเลาะ 4.

เดก็หญิงอามีนี มะ 5.เดก็หญิง

ชาลษิา อมุา

นางสาวซีตีมาเรียม หีมเกะ

5 โรงเรียนบ้านล าเปา อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษาไทย 

ระดับประถม(หญิง) ไม่

เกนิ 5 คน

เดก็หญิงวิลาสนีิ มามุ 

เดก็หญิงอมีาน จินารง 

เดก็หญิงนัสรีย๊ะ เปาะมะ 

เดก็หญิงตอยยีบะห์ อาหวัง 

เดก็หญิงนัสริน หะยีเตะ๊

นายฟารุค เหมหมดั

6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อสิลามศึกษา
อลันาเซตภาษาไทย 

ระดับประถม(หญิง)

ด.ญ.มลธิยา เจ๊ะหะ ด.ญ.วันดี 

มัดยี ด.ญ.วาสนา งูหลี ด.ญ.

ฟัยรูซ หมานหมีน ด.ญ.มาซี

เตา๊ะ สาและ

นายอ ามาตย ์แวมามุ

อนันาเชต ภาษาไทย ประถมศึกษา(หญิง)
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7 โรงเรียนบ้านบ่อน ้าสม้ อสิลามศึกษา
อลันาเซตภาษาไทย 

ระดับประถม(หญิง)

1.เดก็หญิงนูรฮดูา สาและ 2.

เดก็หญิงพรฟิรเดาว์ สร

ประสทิธิ์ 3.เดก็หญิงกติมิา 

ปาแต 4.เดก็หญิงรุจิกาญจน์ 

หวังนุรักษ์ 5.เดก็หญิงอาริษา 

สทุธิประดษิฐ

1.นายจริะเดช มะ

8
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษาไทย 

ระดับประถม(หญิง) ไม่

เกนิ 5 คน

เดก็หญิงสไุรยา หะยียูโสะ 

เดก็หญิงจุฑารัตน์ กามะ 

เดก็หญิงนาเดยีร์ ทองปาน 

เดก็หญิงวนิสรา แวหะยี 

เดก็หญิงศรีริตา้ ยูโซ๊ะ

นายอบัดลกอเด มะเด๊าะ

5 โรงเรียนบ้านป่ากอ อสิลามศึกษา

อลันาเซดภาษาไทย 

ระดับประถมศึกษา 

หญิง

1. เดก็หญิงลายานี หะยีมะแซ 

2. เดก็หญิงมาลนีิ หมัดสา 3.

เดก็หญิงอาซีซีะ เมาะหนิ 4.

เดก็หญิงวริสรา สาและ 5. 

เดก็หญิงฌัชฌา เลา๊ะโสะ๊

นายจริวุฒิ หมดุหวัน

6 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษาไทย 

ระดับประถม(หญิง) ไม่

เกนิ 5 คน

เดก็หญิงยามีละห์ แวเตะ 

เดก็หญิงโซเฟีย แวเดง็ 

เดก็หญิงซากเีราะห์ มะแสะ 

เดก็หญิงมารีแย นิสาเมาะ 

เดก็หญิงอาลซีา ขรีดาโอะ

นางวิภา หะยเีตะ

7 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษาไทย 

ระดับประถม(หญิง) ไม่

เกนิ 5 คน

1.เดก็หญิงบณัฑิตา สามะ 2.

เดก็หญิงบซุเราะฮ์ หวันหวัง 3.

เดก็หญิงสทุธิดา เจ๊ะหวัง 4.

เดก็หญิงโสรยา หวันหวัง 5.

เดก็หญิงอาอดีะ๊ห์ ดาโตะ

นายรอยะ สามะ

8
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

อลันาเซตภาษาไทย 

ระดับประถม(หญิง) ไม่

เกนิ 5 คน

เดก็หญิงสไุรยา หะยียูโสะ 

เดก็หญิงจุฑารัตน์ กามะ 

เดก็หญิงนาเดยีร์ ทองปาน 

เดก็หญิงวนิสรา แวหะยี 

เดก็หญิงศรีริตา้ มิเจะุนา

นายอบัดลกอเด มะเด๊าะ

9 โรงเรียนบ้านป่าโอน อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษาไทย 

ระดับประถม(หญิง) ไม่

เกนิ 5 คน

ด.ญ.จันทมิา หมูนี ด.ญ.พิมพ์

ผกา นิเมาะ ด.ญ.ซากน๊ีะ หมัด

ปาน ด.ญ.ซารีนา ยีกบัจ ีด.ญ.

นันทชิา กะลอเอยีด

เจนจริา กาลอ นิตยา ลาแต๊ะ
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10 โรงเรียนบ้านพระพุทธ อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษาไทย 

ระดับประถม(หญิง) ไม่

เกนิ 5 คน

เดก็หญิงนูซูลา มะเม๊าะ เดก็

หญิงซูฮยัลา หัดขะเจ 

เดก็หญิงนาตาชา มะลี

นางสาวคอลีอะ๊ หัดขะเจ

11 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษาไทย 

ระดับประถม(หญิง) ไม่

เกนิ 5 คน

1.ด.ญ.อามีซ๊ะ กาเจ 2.ด.ญ.รู

ไวดา ยานา 3.ด.ญ.รุจิรา เพ็ง

เลา๊ะ 4.ด.ญ.นูรีซา ร่าหีม 5.

ด.ญ.ดารุณี ยานา

นางฟานาซีเราะห ์เล๊าะโสะ๊

12 โรงเรียนบ้านตูหยง อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษาไทย 

ระดับประถม(หญิง) ไม่

เกนิ 5 คน

เดก็หญิงจุรีมาศ อาแวกาจิ 

เดก็หญิงนัสรินทร์ แลแสมะ 

เดก็หญิงนลนิญา เจ๊ะกอมะ 

เดก็หญิงวณิดา กาเตม็มะด ี

เดก็หญิงอามีเราะ มะดเียาะ

นายอสิมาแอ มลูะ

13 โรงเรียนบ้านกระอาน อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษาไทย 

ระดับประถม(หญิง) ไม่

เกนิ 5 คน

1.เดก็หญิงนูรีมี แหเหลม็ 2.

เดก็หญิงสารีนี บาราฮงิ 3.

เดก็หญิงสไุรณี มะโร๊ะ 4.

เดก็หญิงกฤตยิา เจ๊ะแหละ 5.

เดก็หญิงจันจิรา หวังสา

นายซุลกฟีล ีลาเต๊ะ

1 โรงเรียนบ้านแมท่ี อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษามาลา

ย ูระดับประถม(หญิง) 

ไมเ่กนิ 5 คน

เดก็หญิงไหมซูรี สาแมแน็ง 

เดก็หญิงแพรวรรณ เอยีดหวัง 

เดก็หญิงนัฎชา เจะเดง็ 

เดก็หญิงสรวีย์ แอหนิ 

เดก็หญิงซาบตีา้ หมันละ๊

นางสาวอจัฉรา เดาะหวัง

2 โรงเรียนบ้านแมท่ี อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษามาลา

ย ูระดับประถม(หญิง) 

ไมเ่กนิ 5 คน

เดก็หญิงนูรีดา ระแว้ง เดก็

หญิงแวซง แวบาราเฮง เดก็

หญิงตสันียา อาแวดอมอ 

เดก็หญิงนูซีรา ดอืราโอะ เดก็

หญิงฮสุนา บาซิสดิกิ

นางสาวบิลกสี หะยเีต๊ะ

อลันาเซตภาษามาลาย ูระดับประถม(หญิง) ไมเ่กนิ 5 คน
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3 โรงเรียนบ้านแมท่ี อสิลามศึกษา อลั-นาเชดมลาย ูป.4-6

เดก็หญิงสนิูตาร์ ปลูา 

เดก็หญิงสาลวา หะยีกาจ ิ

เดก็หญิงนุรมี ดอเลาะ เดก็

หญิงฟิรดา ปลูา เดก็หญิงรอ

บอีะห์ สาและ

นางรอเมาะ เดเระมะ นางนูรัยยา 

มะมแูร

4 โรงเรียนบ้านท่ามว่ง อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษาไทย 

ระดับมธัยมศึกษา 

(ชาย) ไมเ่กนิ 5 คน

เดก็ชายลกุมัน สอและ 

เดก็ชายฟารุก จะโรจน์มะ 

เดก็ชายอสัมีล เตะ๊หมัดมะ 

เดก็ชายพรหมพิริยะ แสมเน็ง 

เดก็ชายรุสลนั รามันเสะ

นางอาทิตยา เดอะ

5
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง

เทพา
อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษาไทย 

ระดับมธัยมศึกษา 

(หญิง) ไมเ่กนิ 5 คน

เดก็หญิงสตีนูีรีฮนั ดอืราแม 

เดก็หญิงฟาตอน๊ะ เเฉะ 

เดก็หญิงรุสณานี บาราเฮง 

เดก็หญิงฟารีดา แฉะ 

เดก็หญิงลซิ่า มิเจ๊นา

นายอบัดลกอเด มะเด๊าะ

6 โรงเรียนบ้านพระพุทธ อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษาไทย 

ระดับมธัยมศึกษา 

(หญิง) ไมเ่กนิ 5 คน

เดก็หญิงฝาดาร์ เตะหมัดหมะ 

เดก็หญิงกสัมา หวันตหุมัน 

เดก็หญิงรอฮานา อาแวบอืซา

นายอสิมะแอ เหมหมดั

7 โรงเรียนบ้านกรงอติ า อสิลามศึกษา อลันาเซด ภาษามลายู

ด.ญ.วารุณี นวนโสภา ด.ญ.วารี

 บอ่เตย ด.ญ.รอซีดะ๊ หามะ 

ด.ญ.นารีมา เจ๊ะบอืราเฮง 

ด.ญ.ฮาบบีะ๊ เดน็มานิ

นางอาอเิซาะ ซาหีมซา น.ส.สพุรรณี

 นุ่มหยู

8 โรงเรียนบ้านป่ากอ อสิลามศึกษา

อลันาเซดภาษามลายู

 ระดับประถมศึกษา 

(หญิง)

1. เดก็หญิงฮาซานะ ยีกบัจ ี2.

เดก็หญิง ฮนันะ หัดขะเจ 3.

เดก็หญิงอารยา มะหล ี4.

เดก็หญิงอาซีซัง ลา่บรุี 5. 

เดก็หญิงไซตน หัดขะเจ

นายจริวุฒิ เจะ๊โสะ

9 โรงเรียนบ้านคลองขุด อสิลามศึกษา
อลันาเซตภาษามาลา

ย ูระดับประถม(หญิง)

ด.ญ.นัสเร๊าะฮ ์จะเจ๊ะ ด.ญ.นูรี

ดา โตะ๊เย๊ะ ด.ญ.ฟิรดาว 

หมานหมีน ด.ญ.ฟาอซีะฮ ์

หมานหมีน ด.ญ.นูรฮายาตี ลา

แม่

นายอ ามาตย ์แวมามุ
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10 โรงเรียนบ้านบ่อเตย อสิลามศึกษา
อลันาเซตภาษามาลา

ย ูระดับประถม(หญิง)

๑. ด.ญ. ปริศนา ยูโซะ ๒. ด.ญ.

 อาอเีสาะ ตอรอสนัต์ ๓. ด.ญ.

 นูรฮายาตี บอ่เตย ๔. ด.ญ. นู

รา หมะหมิน ๕ ด.ญ. 

นภัสวรรณ มะสะ

นางจนิตนา เจะดือเระ

11 โรงเรียนบ้านกระอาน อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษามาลา

ย ูระดับประถม(หญิง) 

ไมเ่กนิ 5 คน

1.เดก็หญิงนูรีมี แหเหลม็ 2.

เดก็หญิงสารีนี บาราฮงิ 3.

เดก็หญิงสไุรณี มะโร๊ะ 4.

เดก็หญิงกฤตยิา เจ๊ะแหละ 5.

เดก็หยิงจันจิรา หวังสา

นายซุลกฟีล ีลาเต๊ะ

12 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษามาลา

ย ูระดับประถม(หญิง) 

ไมเ่กนิ 5 คน

เดก็หญิงยามีละห์ แวเตะ 

เดก็หญิงสวุรรณ๊ ยามิง 

เดก็หญิงมารีแย นิสาเมาะ 

เดก็หญิงโซเฟีย แวเดง็ 

เดก็หญิงอาซีสะ๊ บอืราเฮง

นางวิภา หะยเีตะ

13 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษามาลา

ย ูระดับประถม(หญิง) 

ไมเ่กนิ 5 คน

เดก็หญิงรอฮานา ดอเลา๊ะ 

เดก็หญิงสนิุตา ประดู ่เดก็

หญิงนูรโซเฟียนี แลแรมะ 

เดก็หญิงสไุอนี ดอืรามะ 

เดก็หญิงบสิมิน้ แกน่วงศ์

นางสาวเสาวลักษณ์ นะหู

14 โรงเรียนบ้านตาแปด อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษามาลา

ย ูระดับประถม(หญิง) 

ไมเ่กนิ 5 คน

เดก็หญิงสไุรยา สาและ 

เดก็หญิงนัยยูวา บอ่ส ู

เดก็หญิงนุรฮานันท์ บาเฮง 

เดก็หญิงอาซีซะห์ บอ่ส ู

เดก็หญิงบสิมิลลา สาและ

นายฮาโหรน หมานหมนี

15 โรงเรียนบ้านท่ามว่ง อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษามาลา

ย ูระดับประถม(หญิง) 

ไมเ่กนิ 5 คน

เดก็หญิงชารีฟ๊ะ จะโรจน์หมะ 

เดก็หญิงมาดนีา ดอเลาะ 

เดก็หญิงดารีญา กามาลี 

เดก็หญิงอานิสา นะหวัง 

เดก็หญิงวิภาวินี มะสะ

นางอาทิตยา เดอะ

16 โรงเรียนบ้านนาจวก อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษามาลา

ย ูระดับประถม(หญิง) 

ไมเ่กนิ 5 คน

1.ดญ.นูรอยันา สะนิ 2.ดญ.นูร

ฮาลซีา มะล ี3.ดญ.ซอฟียะห ์

ยูโซ๊ะ 4.ดญ.พริมา เจ๊ะเตะ๊ 5.

ดญ.อริญญา มะลี

นายอดุลย ์หลงมหีนา
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17 โรงเรียนบ้านพระพุทธ อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษามาลา

ย ูระดับประถม(หญิง) 

ไมเ่กนิ 5 คน

เดก็หญิงสมุัยย๊ะ ยีบอซ ู

เดก็หญิงญารอดะ๊ สะมะแอ 

เดก็หญิงนีฟาน ขุนตามา 

เดก็หญิงซารฟ๊ะ มามะ 

เดก็หญิงนายีรา สามาแห

นางสาวคอลีอะ๊ หัดขะเจ

18 โรงเรียนบ้านใหม่ อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษามาลา

ย ูระดับประถม(หญิง) 

ไมเ่กนิ 5 คน

1. เดก็หญิงนาซีลา เจ๊ะหะ 2. 

เดก็หญิงซูฟิตรี สะนิ 3. 

เดก็หญิงรูซีตา บาสอลอ 4. 

เดก็หญิง นุรนี บอืราเฮง 6. 

เดก็หญิงสานูรี สาหมะ

นายอดันันท์ สริิเต๊ะ

19 โรงเรียนบ้านล าเปา อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษามาลา

ย ูระดับประถม(หญิง) 

ไมเ่กนิ 5 คน

เดก็หญิงนัสรียะ ตาเห 

เดก็หญิงนูรีมัน สะเมาะ เดก็

หญิงนูรอยัณี เจะและ 

เดก็หญิงนูรุลฟาตฮีะ๊ ยะฝาด 

เดก็หญิงสนิุสา มะแซ

นายฟารุค เหมหมดั

20 โรงเรียนบ้านเทพา อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษามาลา

ย ูระดับประถม(หญิง) 

ไมเ่กนิ 5 คน

1.เดก็หญิงนูรฮาซานะ ขรีดา

โอะ๊ 2.เดก็หญิงมารีนา มุสอห

มะ 3.เดก็หญิงรสริน อมุา 4.

เดก็หญิงซูรอฮานี ยามา 5.

เดก็หญิงอานัธดา สอืนิ

นางสาวสนีุสา มามะ

1 โรงเรียนบ้านคลองขุด อสิลามศึกษา
อลันาเซตภาษามาลา

ย ูระดับประถม(ชาย)

ด.ช.อมิรอน ญายอ ด.ช.ธน

โชต ิสมาน ด.ช.อฟัดอ๊ล ดอ

เลา๊ะ ด.ช.ธีรยุทธ เดหล า 

ด.ช.ฟิตรี เจ๊ะหะ

นายอ ามาตย ์แวมามุ

2 โรงเรียนบ้านกระอาน อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษามาลา

ย ูระดับประถม(ชาย) 

ไมเ่กนิ 5 คน

1.เดก็ชายอสิราวุฒิ หัดสาแม 

2.เดก็ชายพงษธร แหเหลม็ 3.

เดก็ชายซอเร หมัดโรโรจน์ 4.

เดก็ชายซุลกฟีล ีบญุโรจน์ 5.

เดก็ชายเชดิทวัช แหเหลม็

นายซุลกฟีล ีลาเต๊ะ

3 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษามาลา

ย ูระดับประถม(ชาย) 

ไมเ่กนิ 5 คน

เดก็ชายมัซณีย์ มะตาเฮ เดก็

ชายฟาดลิล์ มามะ เดก็ชาย

ยะโกะ๊ หวันสนิ เดก็ชายอบั

ดลุกอเดร์ บาเห็ม เดก็

ชายอบิรอเห็ม ปิ

นางวิภา หะยเีตะ

อลันาเซตภาษามาลาย ูระดับประถม(ชาย)



มหกรรมวิชาการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ อ าเภอเทพา คร้ังที่ 4                                                                             หน้าที่  150

ล ำดับ ช่ือโรงเรียน หมวดหมู่ รำยกำร ช่ือนักเรียน ช่ือครูฝึก/สอน

4 โรงเรียนบ้านควนตีหมนุ อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษามาลา

ย ูระดับประถม(ชาย) 

ไมเ่กนิ 5 คน

เดก็ชสยอสุมาน มะสารี 

เดก็ชายอบัดลุรอมาน สามะ 

เดก็ชายอบัดลุฮากมิ สามะ 

เดก็ชายอสิซอเหาะ กมูอ 

เดก็ชายจิรพัฒน์ สาแหละ

นางสาวเสาวลักษณ์ นะหู

5 โรงเรียนบ้านนาจวก อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษามาลา

ย ูระดับประถม(ชาย) 

ไมเ่กนิ 5 คน

1.ดช.อบัดลุซาลาม ตาเห 2.

ดช.ฮากมิ จูเกะ 3.ดช.ซุลกฟีลี

 อเุซ็น 4.ดช.อสุมาน มะหล ี5.

ดช.ฟุรกอน มะลี

นายอดุลย ์หลงมหีนา

6 โรงเรียนบ้านควนหรัน อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษามาลา

ย ูระดับประถม(ชาย) 

ไมเ่กนิ 5 คน

1. เดก็ชายฮาฟิต ยีเจะอาแว 2.

 เดก็ชายชารีฟ โอลา่ 3. เดก็

ชายอลิฮมั กาเปะแต 4. 

เดก็ชายการิม นิเตม็ 5. เดก็

ชายมูฮมัหมัดกไูฟซอล จิใจ

นายกอเดร ์สาแลหมนั

1 โรงเรียนบ้านล าเปา อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษามาลา

ย ูระดับมธัยมศึกษา 

(หญิง) ไมเ่กนิ 5 คน

เดก็หญิงฟารีดะ จินตรา 

เดก็หญิงคทัรียา โดยมัน 

เดก็หญิงนิสริน บาเหม 

เดก็หญิงอารีณี ยูโสะ๊

นายฟารุค เหมหมดั

2 โรงเรียนบ้านพระพุทธ อสิลามศึกษา

อลันาเซตภาษามาลา

ย ูระดับมธัยมศึกษา 

(หญิง) ไมเ่กนิ 5 คน

เดก็หญิงฟาเดยี อมูาสะ 

เดก็หญิงสมุัยยา หวันมุ
นางสาวคอลีอะ๊ หัดขะเจ

อลันาเซตภาษามาลาย ูระดับมธัยมศึกษา (หญิง) ไมเ่กนิ 5 คน


