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   ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต ๑ 
 เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดการแขงขันทักษะของนักเรียน งาน “ยะลา ยาลัน มหัศจรรยเด็กใต” 

 ครั้งท่ี ๑๓ ประจําป ๒๕๖๕ 
.......................................... 

 

     ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กําหนดจัดการแขงขันทักษะของ
นักเรียน งาน“ยะลา ยาลัน มหัศจรรยเด็กใต” ครั้งที่ ๑๓ ประจําป ๒๕๖๕ ระหวางวันที่  ๑๖ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕     
ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และสถานที่ใกลเคียง เพื่อสงเสริม สนับสนุนให
นักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถในดานวิชาการ สุนทรียภาพดานดนตรี-นาฏศิลป ศิลปะ วัฒนธรรม  
ทักษะดานวิชาชีพ และทักษะชีวิตผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอ
ผลงานของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ใหปรากฏแกสาธารณชน สงเสริมการมีสวนรวมของ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน   (โรงเรียนขยาย
โอกาส) เขารวมแขงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปการศึกษา ๒๕๖๕ ณ จังหวัด
สตูล 

   เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดการแขงขันทักษะของนักเรียน งาน“ยะลา ยาลัน มหัศจรรยเด็กใต”ครั้งที่ ๑๓ ประจําป 
๒๕๖๓ โดยใหมีหนาที่จัดเตรียมเอกสารการแขงขัน  เตรียมความพรอมของสถานที่แขงขัน  จัดการแขงขันตาม
หลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด  ตัดสินผลการแขงขัน  และสงผลการตัดสิน
ใหคณะกรรมการฝายบันทึกขอมูลและรายงานผล รวมทั้งนําผลงานที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
และอันดับ ๒ ไปจัดแสดง ณ จุดที่กําหนด  โดยประสานกับคณะกรรมการจัดแสดงผลงานนักเรียนและบริการ
ขอมูลขาวสาร รวมทั้งประสานงานกับคณะกรรมการฝายอื่นๆ ในสวนที่เกี่ยวของ กรณีมีปญหาเกี่ยวกับ
กรรมการตัดสิน ใหผูประสานงานแตละกลุมสาระการเรียนรูเขารวมเปนกรรมการตัดสินได ประกอบดวย 
  

๑.  กลุมการศึกษาปฐมวัย และศิลปะ(ทัศนศิลป) 

       ผูประสานงาน 
  ๑) นางกชกร  แทนรัตน  ผูอํานวยการโรงเรียนบานลิมุด (บุญชอบสาครินทร)             
  ๒) นางปราณี  อองหลี  ศึกษานิเทศก สพป.ยะลา เขต ๑ 
  ๓) นางสาวณัฐชา  พรอมเพรียง ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา  
           กลุมสาระการศึกษาปฐมวัย 

 ๑.๑  การสรางภาพดวยการฉีก  ตัด  ปะ  กระดาษ ปฐมวัย 
   ๑) นางวิจิตรตรา  อุศมา  ครู โรงเรียนบานทุงเหรียง        ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวิตรี  โตะยูโซะ  ครู โรงเรียนบานบันนังบูโย                กรรมการ 
   ๓) นางเบญจมาศ  สังขวิชัย ครู โรงเรียนวัดชมพูสถิต                    กรรมการ 
   ๔) นางสาวรอฮีเมาะ  เจะแลกายู ครู โรงเรียนบานกาลูปง        กรรมการ   
   ๕) นางวิลาสินี  โชติกมาศ  ครู โรงเรียนบานตาเซะ         กรรมการและเลขานุการ 



๒ 
 
     กลุมสาระศลิปะ-ทัศนศิลป 

   ๑.๑  การแขงขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.๑-ม.๓  
             ๑)  นายวินัย  มะดารี  ครู โรงเรียนบานจือนือแร          ประธานกรรมการ 
   ๒)  นางนาตยา  สุวรรณรัตน ครู โรงเรียนบานโกตาบารู               กรรมการ 
   ๓)  นางสาวฟารีดา  เจะอิง ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ                กรรมการ 
   ๔)  นางสาวอัญญารัตน  สุหลง ครู โรงเรียนบานจะรังตาดงฯ                       กรรมการ 
   ๕)  นางสาวสาปูเราะ  อาแว  ครู โรงเรียนบานกูวา                              กรรมการและเลขานุการ 
   ๑.๒  การแขงขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ม.๑-ม.๓  
             ๑)  นายวินัย  มะดารี  ครู โรงเรียนบานจือนือแร          ประธานกรรมการ 
   ๒)  นางนาตยา  สุวรรณรัตน ครู โรงเรียนบานโกตาบารู               กรรมการ 
   ๓)  นางสาวฟารีดา  เจะอิง ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ                กรรมการ 
   ๔)  นางสาวอัญญารัตน  สุหลง ครู โรงเรียนบานจะรังตาดงฯ                       กรรมการ 
   ๕)  นางสาวสาปูเราะ  อาแว  ครู โรงเรียนบานกูวา                              กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๓  การแขงขันวาดภาพลายเสน ม.๑-ม.๓   
             ๑)  นายวินัย  มะดารี  ครู โรงเรียนบานจือนือแร          ประธานกรรมการ 
   ๒)  นางนาตยา  สุวรรณรัตน ครู โรงเรียนบานโกตาบารู               กรรมการ 
   ๓)  นางสาวฟารีดา  เจะอิง ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ                กรรมการ 
   ๔)  นางสาวอัญญารัตน  สุหลง ครู โรงเรียนบานจะรังตาดงฯ                       กรรมการ 
   ๕)  นางสาวสาปูเราะ  อาแว  ครู โรงเรียนบานกูวา                              กรรมการและเลขานุการ 

  ๑.๔  การแขงขันการวาดภาพระบายสี ป.๔ – ป.๖   
   ๑)  นายจีรวัตร  ป.ปาน  ครู โรงเรียนบานตาเซะ          ประธานกรรมการ 
   ๒)  นางสาวรอฮานี  ยะระเฮง ครู โรงเรียนบานเจาะบือแม               กรรมการ 
   ๓)  นางโรสมิน  สาดารา  พนักงานราชการโรงเรียนบานวังพญา      กรรมการ 
   ๔)  นางวทันยา  อักษรถึง  ครู โรงเรียนสามแยกบานเนียงฯ                   กรรมการ 
   ๕)  นางซัลมี  อาสาบาโง  ครู โรงเรียนบานเบญญาฯ                       กรรมการและเลขานุการ 

   ๑.๕  การแขงขันประติมากรรม ป.๑-ป.๓   
   ๑)  นายจํานงศ  แกวเนื้อออน ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเซะ        ประธานกรรมการ 
   ๒)  นางนิธิมา  โยธาทิพย  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลําพะยา          กรรมการ 
   ๓)  นางนลินี  พรหมเมือง  ผูอํานวยการโรงเรียนบานสาคอ       กรรมการ 
   ๔)  นายีรพงษ  สําเร  ผูอํานวยการโรงเรียนคุรุชนพัฒนา                 กรรมการ 
   ๕)  นายซัลมันต  ดือมานิ  เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานบาโด           กรรมการและเลขานุการ 
            ๑.๖  การแขงขันประติมากรรม ป.๔-ป.๖   
   ๑)  นายจํานงศ  แกวเนื้อออน ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเซะ        ประธานกรรมการ 
   ๒)  นางนิธิมา  โยธาทิพย  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลําพะยา          กรรมการ 
   ๓)  นางนลินี  พรหมเมือง  ผูอํานวยการโรงเรียนบานสาคอ       กรรมการ 
   ๔)  นายธรีพงษ  สําเร  ผูอํานวยการโรงเรียนคุรุชนพัฒนา                 กรรมการ 
   ๕)  นายซัลมันต  ดือมานิ  เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานบาโด           กรรมการและเลขานุการ 



๓ 
 
   ๒.  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
      ผูประสานงาน   
   ๑) นางแวอัสรียา  มะทา  ผูอํานวยการโรงเรียนบานอูเปาะ  
   ๒) นางอุษณีย  ยาโกะ  ศึกษานิเทศก สพป.ยะลา เขต ๑ 
  ๓) นางจรรยา  นักทอง  ศึกษานิเทศก สพป.ยะลา เขต ๑ 

 ๒.๑  การแขงขันวรรณกรรมพิจารณ ม.๑-ม.๓ 
  ๑) นางรูสไนนี  รูมะ  ครู โรงเรียนบานลิมุด              ประธานกรรมการ 
  ๒) นายฟุรกรณ  ดาราแม  ครู โรงเรียนบานสาคอ                 กรรมการ 
  ๓) นางซูรียา  หะยีสะและ  ครู โรงเรียนบานลิมุด         กรรมการและเลขานุการ     

  ๒.๒  การแขงขันพินิจวรรณคดี ม.๑-ม.๓ 
  ๑) นางชลธิชา  แลฮา  คร ูโรงเรียนบานอูเปาะ       ประธานกรรมการ 
  ๒) นางยาสียา  เจะอุบา  ครู โรงเรียนบานปุโรง                     กรรมการ 
  ๓) นางกชกร  รุงสุข  ครู โรงเรียนบานตะโละซูแม      กรรมการและเลขานุการ   

 ๒.๓  การแขงขันเรียงรอยถอยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ชั้น ป.๑-ป.๓ 
  ๑) นางสาวชนิษฐา  แซหงวน ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ        ประธานกรรมการ 
  ๒) นางพวงศรี  ปานมา  ครู โรงเรียนบานตาเซะ                 กรรมการ 
  ๓) นางสาวกมลพันธุ  เรืองสงา ครู โรงเรียนบานจําปูน           กรรมการและเลขานุการ  

 ๒.๔  การแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ ชั้น ป.๑-ป.๓ 
     ๑) นางวิวรรธณี  วรรณเพ็ชร ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ       ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวซูไฮนี  ดาจริง  ครู โรงเรียนบานทุงเหรียง       กรรมการ 
  ๓) นางสาวเสาวกานต  หัสนะชัย ครูโรงเรียนบานตาโละ         กรรมการและเลขานุการ  

 ๒.๕ การแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ ชั้น ป.๔-ป.๖ 
     ๑) นางอัมพิกา  สายสิงห  พนักงานราชการโรงเรียนบานโกตาบารู        ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวนิสา  แปนเชียร ครู โรงเรียนบานวังธราธิป       กรรมการ 
  ๓) นางฐิตินันท  หมาน  ครู โรงเรียนบานโกตาบาร ู       กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๖  การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย (คําคมเดิม) ชั้น ป.๔-ป.๖ 
   ๑) นางศิริขวัญ  ศรีไชย  โรงเรียนบานบันนังบูโย           ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวไซนะ  แดแบง  โรงเรียนบานสาคอ        กรรมการ 
   ๓) นางสุรีรัตน  ภัทรพงศพันธ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)   กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๗  การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย (คําคมเดิม) ชั้น ม.๑-ม.๓ 
   ๑) นางณภัทร  เบลเลอร  ครู โรงเรียนบานโกตาบารู        ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวซารีปะห  เดชประสิทธิ์ศักดิ ์ ครู โรงเรียนวัดรังสิตาวาส           กรรมการ 
   ๓) นางซอลีหะ  มานิ  ครู โรงเรียนคุรุชนพัฒนา          กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๔ 
 
 

๓. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 ผูประสานงาน   
   ๑) นางสุปราณี  หุนเอียด    ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรังสิตาวาส 
   ๒) นายอาฟฟาน  เจะเตะ  ศึกษานิเทศก สพป.ยะลา เขต ๑ 
  ๓) นางดารานี  นาแว  ครูโรงเรียนบานตะโละซูแม 

๓.๑ การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร  ชั้น ป.๑-๓  
  ๑) นางมารีนา  นิมุ  ครู โรงเรียนบานจาหนัน       ประธานกรรมการ 

 ๒) นางสาวคอลาณี  มะโซะ ครู โรงเรียนบานปุโรง        กรรมการ 
 ๓) นางสาวสุกัญญา  โอะหลํา ครู โรงเรียนบานตะโละหะลอ         กรรมการ 

๔) นางสาวมาริษา  อาแว  ครู โรงเรียนบานกาลอ             กรรมการ 
๕)  นางสาวอามาล  สาและเระ ครู โรงเรียนบานไมแกน           กรรมการและเลขานุการ   

 ๓.๒ การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ชั้น ป.๔-๖ 
  ๑) นางสาวศิริญญา  เบญญาวงศ ครู โรงเรียนบานไมแกน       ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวอัสมะ  มามะ  ครู โรงเรียนสามแยกบานเนียง       กรรมการ 

๓) นางสาวไซนับ  อิงสะรี  ครู โรงเรียนบานอาเหอูโตะ       กรรมการ 
  ๔) นางสาวสวยบะห ยูโซะ ครู โรงเรียนบานเบญญา(บุญชอบ สาครินทร)   กรรมการ 

๕) นางสาวรอฮีมะ  ยามา  ครู โรงเรียนบานไทรงาม         กรรมการและเลขานุการ   

 ๓.๓ การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ชั้น ม.๑-๓ 
  ๑) นางชลรส  บุญสมาน  ครู โรงเรียนบานทาสาป       ประธานกรรมการ 
  ๒) นางนุรฮายาตี  รอยิง  ครู โรงเรียนบานบันนังบูโย       กรรมการ 
  ๓) นางสาวผการัตน  อนันทบริพงค  ครู โรงเรียนบานสะเอะ                กรรมการ  
  ๔) นางสาวอารีซะห  ดาโอะ ครู โรงเรียนบานตาสา        กรรมการ 
  ๕) นางสาวนาเดีย  เจะอีแต ครู โรงเรียนบานยะตะ            กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๔ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร ชั้น ป.๔-๖  
  ๑) นางซูไฮนี  แซะอาหลี  ผอ.โรงเรียนบานปุโรง             ประธานกรรมการ 
  ๒) นางรูฮานี  สุหลง  ครู โรงเรียนบานคูวอ        กรรมการ 
  ๓) นางนูรีน  นุกูล  ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ        กรรมการและเลขานุการ   

 ๓.๕ การประกวดโครงงานคณติศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณติศาสตรไปประยุกตใช ชั้น ป.๔-๖  
  ๑) นางสาวธิดาทิพย  ชูแกว ครู โรงเรียนบานโกตาบารู                 ประธานกรรมการ 
  ๒) นายนพพร  สโมสร  ครู โรงเรียนบานยือโระ        กรรมการ 
  ๓) นางมารีนี  เจะเงาะ  ครู โรงเรียนบานนิบงพัฒนา      กรรมการและเลขานุการ   
 
 
 
 
 



๕ 
 
 

  ๓.๖ การสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรดวยโปรแกรม GSP ชั้น ป.๔-๖ และ ม.๑-๓ 
  ๑) นางสาวธรัญญา  ทวีสุข ครู โรงเรียนบานบือยอง         ประธานกรรมการ 
  ๒) นายไซฟ  เจะเนาะ  ครู โรงเรียนบานอูเปาะ        กรรมการ 
  ๓) นายอาซมิง  วามะ  ครู โรงเรียนบานลือมุ        กรรมการ 
  ๔) นางสาวรุสนี  นิตา  ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ             กรรมการ 
  ๕) นางอาสะพนะ  มัคอาน ครู โรงเรียนบานบุดี        กรรมการ 
  ๖) นางสาวอนาเดีย  เจะมุ ครู โรงเรียนบานจะกวะ        กรรมการ 
  ๗) นางสาวไรฮัน  เสะบิง  ครู โรงเรียนบานสะเอะ         กรรมการและเลขานุการ   

๓.๗ การแขงขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.๑-๓ 
 ๑) นายซอฟวาน  ลิบูละ  ครู โรงเรียนบานตะโละหะลอ      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางพาตีเมาะ  อิสลาม  ครู โรงเรียนบานตาเซะ        กรรมการ

  ๓) นางสาวสารีพะ  ฆานิเซ็ง ครู โรงเรียนธารแร        กรรมการ  
๔) นางสาวคอตีเยาะ  วายูอิง ครู โรงเรียนบานอูเปาะ                         กรรมการ 
๕) นางมาซีเตาะ  บีมา  ครู โรงเรียนบานรั้วตะวัน         กรรมการและเลขานุการ  

๓.๘ การแขงขันคิดเลขเร็ว ชัน้ ม.๑-๓ 
  ๑) นางสาวรอสือนะ  มะเซ็ง ครู โรงเรียนบานตาโละ       ประธานกรรมการ 

 ๒) นางสาวนิกัสมา  เกาะกลาง ครู โรงเรียนบานกาลูปง        กรรมการ 
    ๓) นางสาวรอกีเยาะ  อาแด ครู โรงเรียนบานบาตัน(ฟรอยดรอสอนุสรณ)     กรรมการ 
   ๔) นายอันดามัน  โพหะดา ครู โรงเรียนบานปูลัย          กรรมการ 

๕) นางสาวโซเฟย  สือรี  ครู โรงเรียนสันติวิทยา         กรรมการและเลขานุการ 

  ๓.๙ การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร(เอแม็ท) ชั้น ม.๑-๓ 
  ๑) นางนูรฮูดา  หะยีสามะ ครู โรงเรียนบานกะตูปะ       ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวโนรอาซาร อดลุศรีศิลป ครู โรงเรียนบานรามัน        กรรมการ 
  ๓) นางรอกีเยาะ  สมอดียอ คร ูโรงเรียนบานโกตาบารู        กรรมการ 
  ๔) นางสาวฮาซานะ  ดาราเม็ง ครู โรงเรียนบานตะโละหะลอ       กรรมการ 
  ๕) นางสาวอามีเนาะ  เจะเตะ ครู โรงเรียนบานตะโละ         กรรมการและเลขานุการ 

  ๓.๑๐  การแขงขันซูโดกุ ชั้น ป.๑-๖ 
  ๑) นางสาวโนรอัซมา อดุลศรีศิลป ครู โรงเรียนบานพอแม็ง            ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวซอบริยะห  ยามินมะ ครูผูชวย โรงเรียนวังธราธิปวทิยา         กรรมการ 
  ๓) นางวริชา  บินยาซิง  ครู โรงเรียนบานกือเม็ง        กรรมการ 
  ๔) นายมุสลิม  หะยีสามะ  ครู โรงเรียนบานกรงปนัง                 กรรมการ 
  ๕) นางสาวดารุณี  แพะลี    ครู โรงเรียนบานละแอ            กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 



๖ 
 
  ๓.๑๑  การแขงขันซูโดกุ ชั้น ม.๑-๓ 
  ๑) นางนูรอัยณี  เจะเด็ง  ครู โรงเรียนนิบงชนูปถมัภ       ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวนิโสรญา  แวหมะ ครู โรงเรียนบานยุโป (รุงวิทยา)       กรรมการ 
  ๓) นางสาวสุวารินทร  โทบุร ี ครู โรงเรียนบานทาสาป        กรรมการ 
  ๔) นายอาริฟ  สาดีน  ครู โรงเรียนบานบือยอง        กรรมการ 
  ๕) นางนูรอัยนี  จิตหลัง  ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา        กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๑๒ การแขงขันเวทคณิต ป.๑-๓ 
  ๑) นางนิยูวาเราะห  มูซอดี ครู โรงเรียนบานตาเซะ      ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวมุจลินท  หมัดเราะ ครู โรงเรียนบานนาเตย         กรรมการ 
  ๓) นางอัญชลี  คงทน  ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา       กรรมการ 
  ๔) นางขวัญใจ  ทองวิเชียร           ครูโรงเรียนสลากกินแบงสงเคราะห 134  กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๑๓ การแขงขันเวทคณิต ป.๔–๖  
  ๑) นางสาวฮุสนา  การูมอ  ครู โรงเรียนบานนิบงพัฒนา     ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวรอซีดะห  ลาโฮะยา ครู โรงเรียนบานกอตอตือระ      กรรมการ 
  ๓) นางสาวซาลีหะ  ลาเตะ ครู โรงเรียนบานทาสาป       กรรมการ 
  ๔) นางรอกีเยาะ  โตะตาหยง ครู โรงเรียนบานสะโต             กรรมการและเลขานุการ 

๔. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร) 

 ผูประสานงาน   
   ๑) นางซาราห  ปาแมมะ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานปอเยาะ 
  ๒) นางนิรชา  สะมะแอ  ศึกษานิเทศก สพป.ยะลา เขต ๑ 
   ๓) นางสาวซากูรา  หลงแซ ศึกษานิเทศก สพป.ยะลา เขต ๑  
  ๔.๑  การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  ชั้น ป.๔-ป.๖  
   ๑) นายจักรพงศ กูรพิศไตรย ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)          ประธานกรรมการ     
   ๒) นางสาวรอสีดะ  สอและ ครู โรงเรียนบานเกะรอ                 กรรมการ 
   ๓) นางมูรณี  สามะ  ครู โรงเรียนบานกือเม็ง                กรรมการและเลขานุการ   

     ๔.๒  การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  ชั้น ม.๑-ม.๓ 
   ๑) นางสาวอานีซะห  ยายอ ครู โรงเรียนบานตะโละหะลอ      ประธานกรรมการ 
   ๒) นางนูรีฮะ  มะซัม  ครู โรงเรียนบานบาตัน                 กรรมการ 
   ๓) นางสาวฮานีฟะห  อาแว ครู โรงเรียนบานจําปูน            กรรมการและเลขานุการ  

  ๔.๓  การแขงขันเครื่องรอนแบบเดินตาม ป.๑-ป.๓ 
   ๑) นายมาหะมะ  สะตี  ครู โรงเรียนสันติวิทยา           ประธานกรรมการ 
   ๒) นายอัฟฟน  ดือราแม  ครู โรงเรียนบานปาแตรายอ        กรรมการ 
   ๓) นางสาวยาวารี  ปะอีแต ครู โรงเรียนพัฒนาบาลอ        กรรมการ 
   ๔) นายฮัมดี  อาบูวะ  พนักงานราชการโรงเรียนบานตาโละ              กรรมการ 
   ๕) นางสาวมาซีเตาะ  เสมอภาพ อัตราจาง โรงเรียนพัฒนาบาลอ                    กรรมการ 
   ๖) นายอิมรอน  มามะ  ครู โรงเรียนปาทุง สพป.ปตตาน ีเขต ๓         กรรมการและเลขานุการ   



๗ 
 
   ๔.๔  การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปลอยอิสระ ม.๑-ม.๓ 
   ๑) นายอับดุลเลาะ  เจะมุ  คร ูโรงเรียนบานสุไหงบาตู สพป.นราธิวาส  เขต ๑    ประธานกรรมการ 
   ๒) นายมะรูดี  สาลี  ครู โรงเรียนบานกาเยาะมาตี สพป.นราธวิาส เขต ๑      กรรมการ 
   ๓) นางสาวลาวียะห  สาระ ครู โรงเรียนบานเบอเสง                              กรรมการและเลขานุการ   

   ๔.๕  การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.๑-ม.๓ 
   ๑) นายอับดุลเลาะ  เจะมุ  คร ูโรงเรียนบานสุไหงบาตู สพป.นราธิวาส  เขต ๑    ประธานกรรมการ 
   ๒) นายมะรูดี  สาลี  ครู โรงเรียนบานกาเยาะมาตี สพป.นราธวิาส เขต ๑      กรรมการ 
   ๓) นางสาวลาวียะห  สาระ ครู โรงเรียนบานเบอเสง                              กรรมการและเลขานุการ   

  ๔.๖  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง  ชั้น ม.๑-ม.๓ 
   ๑) นางณัฐพัชร  ลี้กุลเสฎฐ  ครู โรงเรียนบานบูเกะคละ               ประธานกรรมการ 
   ๒) นายกฤษณพงศ  มหาทอง ครู โรงเรียนบานโฉลง                   กรรมการ 
   ๓) นางสาวกีฟละห  มาโซ  ครู โรงเรียนบานบือยอง         กรรมการและเลขานุการ  
   ๔.๗  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร  ชั้น ป.๑-ป.๖  
   ๑) นางนีสีตา  สืบศิริ  ครู โรงเรียนบานไมแกน       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางกฤตพร  ทองสุข  ครู โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา (ตีบุ)                     กรรมการ   
   ๓) นางสาวกษมา  มาสนิท ครู โรงเรียนบานบือยอง         กรรมการและเลขานุการ 
     ๔.๘ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.๑ – ม.๓ 
   ๑) นางสุวัยนาถ  ตูปะ  ครู โรงเรียนบานกะตูปะ       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวพิตรา  สาเล็ง  ครู โรงเรียนบานปงตา                              กรรมการ 
   ๓) นายซําซูดิง  รือสะ  ครู โรงเรียนบานกือแล         กรรมการและเลขานุการ 
 

๕. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 ผูประสานงาน         
   ๑) นายลุกมัน  สามะเหง  ผูอํานวยการโรงเรียนบานกือแล 
   ๒) นายยะมะลูดิน  นิยาแม ศึกษานิเทศก สพป.ยะลา เขต ๑ 
  ๓) นายอัซมี  กือซา  ครูโรงเรียนบานกือแล 

  ๕.๑  การประกวดโครงงานคุณธรรม  ช้ัน ป.๑-ป.๓  
   ๑) นายศราวุธ  อาดัม  ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๑ จ.ยะลา ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสอฟยะห  นําวายกอ ครู โรงเรียนบานตะโละ                   กรรมการ 
         ๓) นายซูฮัยบูดิน  เจะอาแว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๑ จ.ยะลา  กรรมการและเลขานุการ 

  ๕.๒  การประกวดโครงงานคุณธรรม  ช้ัน ป.๔-ป.๖  
   ๑) นางสาวนูรีฮา  ดือเระ  ครู โรงเรียนบานพรุ       ประธานกรรมการ 
   ๒) นายอดิลัน  กือซา  ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๑ จ.ยะลา          กรรมการ 
         ๓) นางสาวมัทรีย  สะอิ  ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานมลายูบางกอก)        กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๘ 
 
  ๕.๓  การประกวดโครงงานคุณธรรม  ช้ัน ม.๑-ม.๓  
   ๑) นางมาสีเตาะ  มะนิ  ครู โรงเรียนบือดองพัฒนา       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวนูรฮูดา  สามาระเมาะ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๑ จ.ยะลา           กรรมการ 
         ๓) นางสาวอยีนะฮ  ดือราแม ครู โรงเรียนบานตาเซะ                     กรรมการและเลขานุการ 

  ๕.๔ ภาพยนตรสั้น ม.๑ – ม.๓  
   ๑)  นายบุญสง  ลอยสุวรรณ ผูทรงคุณวุฒิ        ประธานกรรมการ 
   ๒)  นางสาวมาเรีย  สะนิง  ครู โรงเรียนบานกือแล        กรรมการ 
   ๓)  นายอัสมาน  นิมะ  ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๑ จ.ยะลา   กรรมการ 
   ๔)  นางกุลธิดา  จรัสเกื้อกูลพงศ ผูอํานวยกลุมอํานวยการ สพป.ยะลา เขต ๑  กรรมการและเลขานุการ 

  ๕.๕  การประกวดละครคุณธรรม ชั้น ป.๑ – ม.๓  
    ๑) นายบัดรี  โตะกายอ  พนักงานราชการโรงเรียนบานกือแล    ประธานกรรมการ 
   ๒) นายอาริ  กานา  ครู โรงเรียนบานตนแซะ                          กรรมการ 
   ๓) นางสีตีอายะ  โตะกายอ ครู โรงเรียนบานตนแซะ                                   กรรมการ 
   ๔) นายซูลกิพลี  ลาโฮะยา  ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๑ จ.ยะลา   กรรมการ           
   ๔) นางมูรณี  เตะมาลอ  ครู โรงเรียนบานเกียรติ         กรรมการและเลขานุการ 

  ๕.๖ การประกวดสวดมนตบาลีแปลไทย ป.๑ – ม.๓  
    ๑)  วาที่ ร.ต.หญิงจรยิา  สุมทรัพย ครู โรงเรียนวัดรงัสิตาวาส                ประธานกรรมการ 
   ๒) นางพงษลดา  สารัส  ครู โรงเรียนบานเหนือ                       กรรมการ
    ๓) นางกิตติยาภรณ  ชุมคง ครู โรงเรียนบานบุดี               กรรมการและเลขานุการ     
 

๖. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 ผูประสานงาน   
   ๑) นางสาวนวภรณ  ปญญา     ศึกษานเิทศก สพป.ยะลา เขต ๑  
  ๒) นางฐิตินาฏ  เชื้อทอง  เจาพนักงานธุรการ สพป.ยะลา เขต ๑  
   ๓) นางสาวโสรายา  ฮามะ  ครูโรงเรียนบานตะโละหะลอ 

  ๖.๑ การแขงขันคีตะมวยไทย ม.๑-ม.๓ 
   ๑) วาที่ ร.ต.สมศักดิ์  จันลาภ ครู โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานตลาดเกา)   ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวสุวิณา  ชูออน  ครู โรงเรียนบานบูเกะจือฆา           กรรมการ 
   ๓) นายอฐิฏสฎานิส  จันทรประสิทธิ ์      พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑          กรรมการและเลขานุการ 

  ๖.๒ การแขงขันทักษะพื้นฐานดานกีฬา (มวยสากลสมัครเลน) ป.๑-ป.๖  
   ๑) นายอํานอ  สาเระ  ครู โรงเรียนบือดองพัฒนา       ประธานกรรมการ 
   ๒) นายอัซมิง  ฮะซา         ครู โรงเรียนบานอินทนิล สพป.ปตตานี เขต ๒               กรรมการ 
                            ๓) นายอับดุลมานัพ  รูมอ  ครู โรงเรียนบานวังพญา                  กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๙ 
 
  ๖.๓ การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้น ป.๑-ป.๖  
   ๑) นายอุดม  ศรีเจริญ     ครู โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานตลาดเกา)    ประธานกรรมการ 
   ๒) นายมะกามารูสามัน  มาเระ ครู โรงเรียนบานตาเซะ        กรรมการ 
   ๓) นายศวิษฐ  แกวปลอด  ครู โรงเรียนบานปาโจ                  กรรมการและเลขานุการ 

  ๖.๔ การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้น ม.๑-ม.๓ 
   ๑) นางสาวพิราภรณ  สุวรรณวงศ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ                ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวนูรฮูดา  ดือราแม ครู โรงเรียนบานเบอเสง                  กรรมการ 
   ๓) นางสาวกรณวิภา แกวปลอด พนักงานราชการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ กรรมการและเลขานุการ 
 

๗. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ(ดนตรี) 

 ผูประสานงาน   
   ๑) นางสาวฮานาญจ  ศรีอัญมณี ผูอํานวยการโรงเรียนบานกือเม็ง 
   ๒) นางสาวอุไร  โตะสัน  ผูอํานวยการโรงเรียนบานกาลูปง 
  ๓) นางสาวระติวรรณ  สุขศิริ ศึกษานิเทศก สพป.ยะลา เขต ๑ 

  ๗.๑  การประกวดขับขานประสานเสียง ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางสาว ภ.ภัทรศรี  พรหมรปูสวย ครู โรงเรียนสตรียะลา       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางศรีพันธุ  ยานุทัย  ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)       กรรมการ 
   ๓) นายเธียรธวัช  คณะทอง ครู โรงเรียนวัดคลองยอ สพป.สงขลา เขต ๓      กรรมการและเลขานุการ 
     ๗.๒  การแขงขันเดี่ยวระนาดเอก ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางสาว ภ.ภัทรศรี  พรหมรปูสวย ครู โรงเรียนสตรียะลา       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางศรีพันธุ  ยานุทัย  ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)       กรรมการ 
   ๓) นายเธียรธวัช  คณะทอง ครู โรงเรียนวัดคลองยอ สพป.สงขลา เขต ๓      กรรมการและเลขานุการ 
     ๗.๓  การแขงขันเดี่ยวระนาดทุม ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางสาว ภ.ภัทรศรี  พรหมรปูสวย ครู โรงเรียนสตรียะลา       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางศรีพันธุ  ยานุทัย  ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)       กรรมการ 
   ๓) นายเธียรธวัช  คณะทอง ครู โรงเรียนวัดคลองยอ สพป.สงขลา เขต ๓      กรรมการและเลขานุการ 
  ๗.๔  การแขงขันเดี่ยวฆองวงใหญ ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางสาว ภ.ภัทรศรี  พรหมรปูสวย ครู โรงเรียนสตรียะลา       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางศรีพันธุ  ยานุทัย  ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)       กรรมการ 
   ๓) นายเธียรธวัช  คณะทอง ครู โรงเรียนวัดคลองยอ สพป.สงขลา เขต ๓      กรรมการและเลขานุการ 
 
     ๗.๕  การแขงขันเดี่ยวฆองวงเล็ก ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางสาว ภ.ภัทรศรี  พรหมรปูสวย ครู โรงเรียนสตรียะลา       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางศรีพันธุ  ยานุทัย  ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)       กรรมการ 
   ๓) นายเธียรธวัช  คณะทอง ครู โรงเรียนวัดคลองยอ สพป.สงขลา เขต ๓  กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๑๐ 
 
          ๗.๖  การแขงขันเดี่ยวซออู ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางสาว ภ.ภัทรศรี  พรหมรปูสวย ครู โรงเรียนสตรียะลา       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางศรีพันธุ  ยานุทัย  ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)       กรรมการ 
   ๓) นายเธียรธวัช  คณะทอง ครู โรงเรียนวัดคลองยอ สพป.สงขลา เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ 
     ๗.๗  การแขงขันเดี่ยวขิม ๗ หยอง ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางสาว ภ.ภัทรศรี  พรหมรปูสวย ครู โรงเรียนสตรียะลา       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางศรีพันธุ  ยานุทัย  ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)       กรรมการ 
   ๓) นายเธียรธวัช  คณะทอง ครู โรงเรียนวัดคลองยอ สพป.สงขลา เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ 
      ๗.๘  การแขงขันเดี่ยวขลุยเพียงออ ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางสาว ภ.ภัทรศรี  พรหมรปูสวย ครู โรงเรียนสตรียะลา       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางศรีพันธุ  ยานุทัย  ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)       กรรมการ 
   ๓) นายเธียรธวัช  คณะทอง ครู โรงเรียนวัดคลองยอ สพป.สงขลา เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ 
      ๗.๙  การแขงขันขับรองเพลงไทย ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางสาว ภ.ภัทรศรี  พรหมรปูสวย ครู โรงเรียนสตรียะลา       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางศรีพันธุ  ยานุทัย  ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)       กรรมการ 
   ๓) นายเธียรธวัช  คณะทอง ครู โรงเรียนวัดคลองยอ สพป.สงขลา เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ 
          ๗.๑๐  การแขงขันวงอังกะลุง ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางสาว ภ.ภัทรศรี  พรหมรปูสวย ครู โรงเรียนสตรียะลา       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางศรีพันธุ  ยานุทัย  ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)       กรรมการ 
   ๓) นายเธียรธวัช  คณะทอง ครู โรงเรียนวัดคลองยอ สพป.สงขลา เขต ๓      กรรมการและเลขานุการ 
 

๘. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป) 

 ผูประสานงาน   
   ๑) นางเพ็ญศรี  วองภาณุสกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบานสะเอะ 
  ๒) นางประไพ  ชางกลาง  ผูอํานวยการโรงเรียนบานพงยือไร 
   ๓) นางทิวาพร  ศรีเจริญ  ศึกษานิเทศก สพป.ยะลา เขต ๑ 
          ๘.๑ การแขงขันรําวงมาตรฐาน ป.๑-ป.๖ 
    ๑) นางวัลภา  คําแสนโต  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดชมพูสถิต           ประธานกรรมการ 
    ๒) นางดนยา  เจะอารง  ครู โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานตลาดเกา)          กรรมการ 
     ๓) นายอนุพล  สงสกุล   ครู โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล       กรรมการและเลขานุการ 
          ๘.๒ การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ป.๑-ป.๖ 
    ๑) นางวัลภา  คําแสนโต  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดชมพูสถิต           ประธานกรรมการ 
    ๒) นางดนยา  เจะอารง  ครู โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานตลาดเกา)          กรรมการ 
     ๓) นายอนุพล  สงสกุล   ครู โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล       กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๑๑ 
 
          ๘.๓ การแขงขันการแสดงตลก ชั้น ป.๑-ม.๓ 
   ๑) นายอารีฟ  สาเมาะ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานละแอ      ประธานกรรมการ 
   ๒) นายมูฮัมหมัด  กอวาอูตู ครู โรงเรียนบานกอตอตือระ         กรรมการ 
   ๓) นายปนพงษ  เบญจมนัสกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบานบาโงย   กรรมการและเลขานุการ 
          ๘.๔ การแขงขันมายากล ชั้น ป.๑-ม.๓ 
   ๑) นายอารีฟ  สาเมาะ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานละแอ      ประธานกรรมการ 
   ๒) นายมูฮัมหมัด  กอวาอูตู ครู โรงเรียนบานกอตอตือระ         กรรมการ 
   ๓) นายปนพงษ  เบญจมนัสกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบานบาโงย   กรรมการและเลขานุการ 
   
๙. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

 ผูประสานงาน   
   ๑) นายอุสมาน  อาแซ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานพะปูเงาะ  
   ๒) นายมูหามัดไซดี  มะปเยาะ ผูอํานวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค 
  ๓) นางสาวซารินดา  บิณวาฮับ ศึกษานิเทศก สพป.ยะลา เขต ๑ 
              ๙.๑ การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ชั้น ป. ๔–ป.๖ 
    ๑) นายลุกมานุลฮากิม  มะสาพา ครู โรงเรียนบานกะตูปะ       ประธานกรรมการ 
   ๒) นายสุรศักดิ์  โตะยูโซะ  ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ        กรรมการ 
   ๓) นายมาหามะสุไหลี  สาการี ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค       กรรมการและเลขานุการ 
              ๙.๒ การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ชั้น ม.๑ – ม.๓ 
   ๑) นายลุกมานุลฮากิม  มะสาพา ครู โรงเรียนบานกะตูปะ       ประธานกรรมการ 
   ๒) นายสุรศักดิ์  โตะยูโซะ  ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ        กรรมการ 
   ๓) นายมาหามะสุไหลี  สาการี ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค       กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.๓ การแขงขันจักสานไมไผ ชั้น ป.๔–๖  
  ๑) นายอับดุลเลาะห  อาบูเละ ครู โรงเรียนบานกาดือแป       ประธานกรรมการ 
  ๒) นางพนิดา  ใบหวัง  ครู โรงเรียนบานตะโละหะลอ       กรรมการ 
  ๓) นางนุรญาตี  สาลัง  ครู โรงเรียนบานบันนังบูโย           กรรมการและเลขานุการ  
        ๙.๔ การแขงขันจักสานไมไผ ชั้น ม.๑-ม.๓ 
  ๑) นายอับดุลเลาะห  อาบูเละ ครู โรงเรียนบานกาดือแป       ประธานกรรมการ 
  ๒) นางพนิดา  ใบหวัง  ครู โรงเรียนบานตะโละหะลอ       กรรมการ 
  ๓) นางนุรญาตี  สาลัง  ครู โรงเรียนบานบันนังบูโย           กรรมการและเลขานุการ  

    ๙.๕ การประกวดโครงงานอาชีพ ชั้น ป.๔ – ป. ๖  
  ๑) นางสุดา  หมื่นจง  ครู โรงเรียนบานตาโละ                   ประธานกรรมการ 

๒) นางสารีฟะห  ปูเตะ  ครู โรงเรียนบานสะเอะ        กรรมการ 
  ๓) นางสาววิไล  บุญไชยสุริยา ครู โรงเรียนบานธารน้ําผึ้ง               กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



๑๒ 
 

    ๙.๖ การประกวดโครงงานอาชีพ ชั้น ม.๑–ม.๓ 
  ๑) นางวาสนา  จันทรวาศ  ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ                         ประธานกรรมการ 

๒) นายดอรอมัน  มะแซ  ครู โรงเรียนบานบือเล็ง                   กรรมการ 
  ๓) นายอับโดรอซัก  มะลาเฮง ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค       กรรมการและเลขานุการ 

   ๙.๗ การประกวดแปรรูปอาหาร ชั้น ม.๑-๓ 
  ๑) นายฉัตรชัย  ประแกว  ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ       ประธานกรรมการ 
  ๒) นางปราณี  ทองคําศรี  ครู โรงเรียนบานโกตาบารู           กรรมการ 
  ๓) นางบุตรธิกรณ  จุลพล  ครู โรงเรียนคณะราษฎรบํารุงจังหวัดยะลา  กรรมการและเลขานุการ 

   ๙.๘ การแขงขันแกะสลักผักผลไม ชั้น ป.๔–ป.๖ 
  ๑) นายฉัตรชัย  ประแกว  ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ       ประธานกรรมการ 
  ๒) นางปราณี  ทองคําศรี  ครู โรงเรียนบานโกตาบารู           กรรมการ 
  ๓) นางบุตรธิกรณ  จุลพล  ครู โรงเรียนคณะราษฎรบํารุงจังหวัดยะลา  กรรมการและเลขานุการ 

   ๙.๙ การแขงขันทําน้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ชั้น ป.๔–ป.๖  
  ๑) นางสาวรอฮีหมะ  ลือแบลูรง ครู โรงเรียนบานวังพญา       ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวซูไวบะ  ยีการอบา พนักงานราชการโรงเรียนบานปูลัย          กรรมการ 
  ๓) นางอานีซะห  ละสุสะมา ครู โรงเรียนบานกาลูปง          กรรมการและเลขานุการ 

  ๙.๑๐ การแขงขันทําน้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ชั้น ม.๑-ม.๓  
  ๑) นางรอบีอะ  คงทอง  ผอ.โรงเรียนบานไมแกน           ประธานกรรมการ 
  ๒) นางนริศา  มะปเยาะ  ครู โรงเรียนบานพรุ                       กรรมการ 
  ๓) นางสาวดาลิยา  เลาะแม ครู โรงเรียนบานพะปูเงาะ        กรรมการและเลขานุการ 

๙.๑๑ การแขงขันทําอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ชั้น ป.๔–ป.๖  
  ๑) นายฟฏลี  แนโม  ผอ.โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา ๒๔         ประธานกรรมการ
  ๒) นางสาวฮานีบะห  เจะเลาะ ครู โรงเรียนบานตะโละหะลอ                กรรมการ 
  ๓) นางจรินทร จินดาละออง รอง ผอ.โรงเรียนบานนิบงพัฒนา กรรมการและเลขานุการ  

๙.๑๒ การแขงขันทําอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ชั้น ม.๑-ม.๓  
  ๑) นายฟฏลี  แนโม  ผอ.โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา ๒๔         ประธานกรรมการ
  ๒) นางสาวฮานีบะห  เจะเลาะ ครู โรงเรียนบานตะโละหะลอ                กรรมการ 
  ๓) นางจรินทร  จินดาละออง       รอง ผอ.โรงเรียนบานนบิงพัฒนา กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๓ 
 
๑๐. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) 

 ผูประสานงาน   
   ๑) นางสาวรสสุคนธ  อัศวภูม ิ ศึกษานิเทศก สพป.ยะลา เขต ๑ 
  ๒) นายดลเหลาะ  หมัดอะด้ํา พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ 
  ๓) นายรอมฎอน  อุทาย  พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ 

       ๑๐.๑ การแขงขันการสรางการตูนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ป.๑ – ป.๓  
   ๑) นางรัตนติยา  เกปน  ครู โรงเรียนบานโกตาบารู       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวเอ็นนา  เปาะแต ครู โรงเรียนบานรั้วตะวัน                           กรรมการ 
   ๓) นางสาวไซตง  สะอะ  ครู โรงเรียนบือดองพัฒนา           กรรมการและเลขานุการ 

       ๑๐.๒ การแขงขันการสรางการตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.๔-ป.๖ 
   ๑) นายนิเปน  นิมะ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานตนแซะ      ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวฮาสนะ  หะยียูโซะ ครู โรงเรียนบานอาเหอูโตะ                กรรมการ 
   ๓) นางสาวคอรีเยาะ  มะลี ครู โรงเรียนบานจําปูน               กรรมการและเลขานุการ 
          ๑๐.๓ การแขงขันการสรางการตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.๑-ม.๓ 
   ๑) นายนิเปน  นิมะ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานตนแซะ      ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวฮาสนะ  หะยียูโซะ ครู โรงเรียนบานอาเหอูโตะ                กรรมการ 
   ๓) นางสาวคอรีเยาะ  มะลี ครู โรงเรียนบานจําปูน               กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๐.๔ การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมช่ัน (2D Animation) ม.๑–ม.๓ 
   ๑) นายหุสนัน  เจะเตะ  ครู โรงเรียนบานปงตา       ประธานกรรมการ 
   ๒) นายมูฮํามัด  มารอดิง  ครู โรงเรียนบานเจาะบือแม       กรรมการ 
   ๓) นายซารภูดี  ตาเฮ  ครู โรงเรียนบานตาสา               กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๐.๕ การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.๑-ม.๓  
   ๑) นายหุสนัน  เจะเตะ  ครู โรงเรียนบานปงตา       ประธานกรรมการ 
   ๒) นายมูฮํามัด  มารอดิง  ครู โรงเรียนบานเจาะบือแม       กรรมการ 
   ๓) นายซารภูดี  ตาเฮ  ครู โรงเรียนบานตาสา               กรรมการและเลขานุการ 
           ๑๐.๖ การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.๓ 
   ๑) นายหุสนัน  เจะเตะ  ครู โรงเรียนบานปงตา       ประธานกรรมการ 
   ๒) นายมูฮํามัด  มารอดิง  ครู โรงเรียนบานเจาะบือแม       กรรมการ 
   ๓) นายซารภูดี  ตาเฮ  ครู โรงเรียนบานตาสา               กรรมการและเลขานุการ 

   ๑๐.๗ การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation) ชั้น ป.๔-ป.๖ 
   ๑) นายมะรอมือลี  แวหามะ ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาดาฮัน      ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวนูรีซา  ลาแมปาแด ครู โรงเรียนบานยะลา                              กรรมการ 
   ๓) นางรัตนา  ปรังเจะ  ครู โรงเรียนคุรุชนพัฒนา         กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



๑๔ 
 
 ๑๑. กิจกรรมแขงขันหุนยนต สพฐ. 
 ผูประสานงาน   
   ๑) นายอิฟฟาน  สมอดียอ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานจะรังตาดงฯ 
   ๒) นายอครัญญ  บากา  ศึกษานิเทศก สพป.ยะลา เขต ๑               
        ๓) นายอับดุลรอพา  ยามาสาเระ พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑                  

      ๑๑.๑  การแขงขนัหุนยนตระดับพื้นฐาน ป.๑-ป.๖  
   ๑) นายปริญญา  สุขศรีใส  ครู โรงเรียนบานกะตูปะ                 ประธานกรรมการ 
  ๒) นายมูฮํามัดสุกรี  แวอุมา ครู โรงเรียนบานยะตะ        กรรมการ 
                    ๓)  นายมุสตามัน  กามาอุเซ็ง ธุรการโรงเรียนบานรามัน                           กรรมการ 
      ๔)  นายมูหํามัดหิมบัน  ดอฆอมูเซะ พนักงานราชการโรงเรียนบานปูลัย                กรรมการ 
      ๕) นายดอรอแม  ยูโซะ               พนักงานราชการโรงเรยีนบานจือนือแร        กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๒. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

 ผูประสานงาน   
   ๑) นางสาหานิ  สาและ  ศึกษานิเทศก สพป.ยะลา เขต ๑ 
     ๒) นายอภิรักษ  สําเร  ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ 
  ๓) นางรอสีเยาะ  มะแอ  ครูโรงเรียนบานทาสาป 

  ๑๒.๑ การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ม.๑-๓   
  ๑) นายฟกรี  บีดงิ  ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ       ประธานกรรมการ 
  ๒) นางมยุรี  ออนทอง  ครู โรงเรียนบานรามัน        กรรมการ 
       ๓) นางสาวซันโนรา  จารง  ครู โรงเรียนบานรั้วตะวัน         กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๒.๒ การเขียนเรื่องส้ันภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.๔-ป.๖   
  ๑) นางคอมซียะ  ตาหะซี  ครู โรงเรียนบานโกตาบาร ู        ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวพิริยา  จารุภักดกีุล ครู โรงเรียนบานยะตะ        กรรมการ 
  ๓) นางสาวฟาเต็น  อูบี  ครู โรงเรียนวังธราธิปวิทยา       กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๒.๓ การแขงขันพูด-ภาษาจีน ป.๔-ป.๖   
  ๑) นางสาวพิมพนารา  มุนินทรนพมาศ ครู โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จ.ยะลา          ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวสุราณี  แวสามะ ครู โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จ.ยะลา           กรรมการ 
  ๓) Ping bo Ma   ครู โรงเรียนสตรียะลา         กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 
๑๓. กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ผูประสานงาน   
   ๑) นายอาหามะ  สะอะ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานพรอน 
   ๒) นายบารมี  ธนรงคกุล  ผูอํานวยการโรงเรียนบานกาลอ 
   ๓) นายอับดุลเลาะ  แวหะโละ ผูอํานวยการโรงเรียนบือดองพัฒนา 
  ๔) นางสาวอรวรรณ  ปลองไหม ศึกษานิเทศก สพป.ยะลา เขต ๑ 

  ๑๓.๑  การแขงขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล  ชั้น ป.๑-ป.๓ 
   ๑) นายบารมี  ธนรงคกุล  ผูอํานวยการโรงเรียนบานกาลอ      ประธานกรรมการ 
   ๒) นายอับดุลเลาะ  แวหะโละ ผูอํานวยการโรงเรียนบือดองพัฒนา         รองประธานกรรมการ 

๓) นายสมชัย  สุดจินดา  ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังพญา       กรรมการ 
    ๔) นายสุรศักดิ์  กัณหาพาลา ครูโรงเรียนบานทาสาป        กรรมการ 
 ๕) นายพีรภัทร  ภัทรวงศ  ครูโรงเรียนวัดรังสิตาวาส        กรรมการ 
    ๖) นายสอและ  รับไทรทอง ครูโรงเรียนบานกาลูปง        กรรมการ 
    ๗) นายอาลียะห  เฮ็งปยา  ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา        กรรมการ 
    ๘) นายกามารูดิง  เลาะมะ ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา        กรรมการ 
    ๙) นายมูหัมมัด  สามะ  ครูโรงเรียนบานกรงปนัง        กรรมการ 
    ๑๐) นายหาแว  นิระ  ครูโรงเรียนบานบาโงย        กรรมการ 
 ๑๑) นายอลงกรณ  ทองนุน ครูโรงเรียนบานสะเอะ        กรรมการ 
 ๑๒) นายซายูตี  กาลูแป  พนักงานราชการโรงเรียนบานอาเหอูโตะ      กรรมการ 
 ๑๓) นายเอกวัฒน  กูลูแว  ครูโรงเรียนบานแบหอ        กรรมการ 
 ๑๔) วาที่ ร.ต.ประสาร  อุดมผล ครูโรงเรียนบานตะโละหะลอ       กรรมการ 
 ๑๕) นางบุษบามินตรา  สลักคํา ครู โรงเรียนบานโกตาบาร ู               กรรมการและเลขานุการ 

          ๑๓.๒  การแขงขันการใชเข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ชั้น ป.๔-ป.๖ 
   ๑) นายบารมี  ธนรงคกุล  ผูอํานวยการโรงเรียนบานกาลอ      ประธานกรรมการ 
   ๒) นายอับดุลเลาะ  แวหะโละ ผูอํานวยการโรงเรียนบือดองพัฒนา         รองประธานกรรมการ 

๓) นายสมชัย  สุดจินดา  ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังพญา       กรรมการ 
    ๔) นายสุรศักดิ์  กัณหาพาลา ครูโรงเรียนบานทาสาป        กรรมการ 
 ๕) นายพีรภัทร  ภัทรวงศ  ครูโรงเรียนวัดรังสิตาวาส        กรรมการ 
    ๖) นายสอและ  รับไทรทอง ครูโรงเรียนบานกาลูปง        กรรมการ 
    ๗) นายอาลียะห  เฮง็ปยา  ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา        กรรมการ 
    ๘) นายกามารูดิง  เลาะมะ ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา        กรรมการ 
    ๙) นายมูหัมมัด  สามะ  ครูโรงเรียนบานกรงปนัง        กรรมการ 
    ๑๐) นายหาแว  นิระ  ครูโรงเรียนบานบาโงย        กรรมการ 
 ๑๑) นายอลงกรณ  ทองนุน ครูโรงเรียนบานสะเอะ        กรรมการ 
 ๑๒) นายซายูตี  กาลูแป  พนักงานราชการโรงเรียนบานอาเหอูโตะ      กรรมการ 
 ๑๓) นายเอกวัฒน  กูลูแว  ครูโรงเรียนบานแบหอ        กรรมการ 
 ๑๔) วาที่ ร.ต.ประสาร  อุดมผล ครูโรงเรียนบานตะโละหะลอ       กรรมการ 
 ๑๕) นางบุษบามินตรา  สลักคํา ครู โรงเรียนบานโกตาบาร ู               กรรมการและเลขานุการ 



๑๖ 
 
 ๑๓.๓ การเตนประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือตานภัยยาเสพติด) ป.๑-ป.๓  

    ๑) นายอาหามะ  สะอะ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานพรอน      ประธานกรรมการ 
    ๒) นางแวอัสรียา  มะทา  ผูอํานวยการโรงเรียนบานอูเปาะ       กรรมการ 
 ๓) นางสาวฮานาญจ  ศรีอัญมณี ผูอํานวยการโรงเรียนบานกือเม็ง       กรรมการ 
 ๔) นางนุชนารถ  เพ็ชรทอง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลําใหม       กรรมการ 
 ๕) นางจิตรา  ชวยดํา  ผูอํานวยการโรงเรียนบานกูวา       กรรมการ 
    ๖) นายสุกรี  แวหะมะ  รองผูอํานวยการโรงเรียนบานรามัน       กรรมการและเลขานุการ 

          ๑๓.๔  การเตนประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือตานภัยยาเสพติด) ป.๔-ป.๖ 
    ๑) นายอาหามะ  สะอะ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานพรอน      ประธานกรรมการ 
    ๒) นางแวอัสรียา  มะทา  ผูอํานวยการโรงเรียนบานอูเปาะ       กรรมการ 
 ๓) นางสาวฮานาญจ  ศรีอัญมณี ผูอํานวยการโรงเรียนบานกือเม็ง       กรรมการ 
 ๔) นางนุชนารถ  เพช็รทอง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลําใหม       กรรมการ 
 ๕) นางจิตรา  ชวยดํา  ผูอํานวยการโรงเรียนบานกูวา       กรรมการ 
    ๖) นายสุกรี  แวหะมะ  รองผูอํานวยการโรงเรียนบานรามัน       กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๓.๕  การเตนประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือตานภัยยาเสพติด) ม.๑ – ม.๓ 
 ๑) นางสาวรวิภา  จันทรัศม ี ผูอํานวยการโรงเรียนบานโตะพราน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายยาฮีมัน  มะเซ็งบางี ผูอํานวยการโรงเรียนบานตะโละสดาร            กรรมการ 
 ๓) นางสาวซีติคอลีเยาะ  ดอละ ครูโรงเรียนบานจําปูน         กรรมการและเลขานุการ 
๑๓.๖ การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.๑ – ป.๖ 
 ๑) นางสาวอายีรีนา  สะมะแอ ผูอํานวยการโรงเรียนบานนิบงพัฒนา   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวทิฆัมพร  สมพงษ ผูอํานวยการโรงเรียนบานสะเอะใน       กรรมการ 
 ๓) นางสาวไลลา  สะมะแอ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนาถ้ํา                กรรมการ 
 ๔) นางอัมพิกา  สายสิงห  พนักงานราชการโรงเรียนบานโกตาบารู          กรรมการ 
 ๕) นางสุดาทิพย  แกวงาม ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาเตย              กรรมการและเลขานุการ 

  

๑๓.๗ การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.๑ – ม.๓ 
 ๑) นางสาวอายีรีนา  สะมะแอ ผูอํานวยการโรงเรียนบานนิบงพัฒนา   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวทิฆัมพร  สมพงษ ผูอํานวยการโรงเรียนบานสะเอะใน       กรรมการ 
 ๓) นางสาวไลลา  สะมะแอ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนาถ้ํา                กรรมการ 
 ๔) นางอัมพิกา  สายสิงห  พนักงานราชการโรงเรียนบานโกตาบารู          กรรมการ 
 ๕) นางสุดาทิพย  แกวงาม ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาเตย              กรรมการและเลขานุการ 

  

     ๑๓.๘  กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ( YC : Youth  Counselor) ชั้น ม.๑-ม.๓ 
    ๑) นางสาวทิฆัมพร  สมพงษ ผูอํานวยการโรงเรียนบานสะเอะใน     ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวสุชาวดี  สวุรรณะ ครูโรงเรียนบานลิมุด                         กรรมการ 
    ๓) นางบัลกิส  บิณอูมาร  ผูอํานวยการโรงเรียนบานจําปูน  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๑๗ 
 
  ๑๓.๙ การแขงขันทําหนังสือเลมเล็ก  ป.๔-ป.๖  
   ๑) นางเยาวลักษณ  สุภัทรชัยวงศ ครูโรงเรียนบานสะเอะ           ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวฮาลีเมาะ  สน ิ ครูโรงเรียนบานปอเยาะ        กรรมการ 
   ๓) นางสาวอานีซะ  แลสะอิ ครูโรงเรียนบานจาหนัน        กรรมการ 
   ๔) นางกาญจนา  สุขกาย  ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ        กรรมการ 
   ๕) นางรอบียะ  เจะเราะ  ครู โรงเรียนบานสะเอะใน        กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๓.๑๐ การแขงขันทําหนังสือเลมเล็ก  ม.๑ – ม.๓  
   ๑) นางแวฟาตีเมาะ  แวดาราแม ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกียรติ        ประธานกรรมการ 
   ๒) นางทูรีนา  แซมะ  ครูโรงเรียนบานตนแซะ        กรรมการ 
   ๓) นางดุษฎี  พวงมาลา  ครูโรงเรียนวัดชมพูสถิต           กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๓.๑๑ การแขงขันยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน  ชั้น ป.๔-ป.๖  
    ๑) นายพัฒนศักดิ์  วาเด็ง  ผูอํานวยการโรงเรียนบานบาโด         ประธานกรรมการ      
    ๒) นางนิพารีดะ  สะเอะ  ครูโรงเรียนบานกูวา       กรรมการ 
   ๓) นางเฉลียวศาสตร  นุยสมัน ครู โรงเรียนบานตลาดลําใหม    กรรมการและเลขานุการ 
 
  ๑๔. กลุมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 

 ผูประสานงาน   
   ๑) นางสาวรอมือละ  เยงยูนอ ผูอํานวยการโรงเรียนธารแร 
   ๒) นางอาริสา  กามาอุเซ็ง  ผูอํานวยการโรงเรียนบานพรุ 
  ๓) นางสาวมารีณี  เดนสุมิตร ศึกษานิเทศก สพป.ยะลา เขต ๑ 
  ๔) นางนิภาพร  ปุโรง  ครูโรงเรียนบานกรงปนัง 
  การแขงขันกิจกรรมกลุมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  

     ๑. ภาษาไทย (เรียนรวม) 

   ๑.๑ การแขงขันเลานิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็น ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางยาวารี  สําเร  ครู โรงเรียนบานอูเปาะ       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางฮาลีเมาะ  กาซา  ครู โรงเรียนบานอาเหอูโตะ      กรรมการ 
   ๓) นางพารีดะ  เซ็งมาต ี  ครู โรงเรียนธารแร                กรรมการและเลขานุการ 
   ๑.๒ การแขงขันเลานิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางยาวารี  สําเร  ครู โรงเรียนบานอูเปาะ       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางฮาลีเมาะ  กาซา  ครู โรงเรียนบานอาเหอูโตะ      กรรมการ 
   ๓) นางพารีดะ  เซ็งมาต ี  ครู โรงเรียนธารแร                กรรมการและเลขานุการ 
   ๑.๓ การแขงขันเลานิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางยาวารี  สําเร  ครู โรงเรียนบานอูเปาะ       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางฮาลีเมาะ  กาซา  ครู โรงเรียนบานอาเหอูโตะ      กรรมการ 
   ๓) นางพารีดะ  เซ็งมาต ี  คร ูโรงเรียนธารแร                กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๑๘ 
 
               ๑.๔ การแขงขันเลานิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางยาวารี  สําเร  ครู โรงเรียนบานอูเปาะ       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางฮาลีเมาะ  กาซา  ครู โรงเรียนบานอาเหอูโตะ      กรรมการ 
   ๓) นางพารีดะ  เซ็งมาต ี  ครู โรงเรียนธารแร                กรรมการและเลขานุการ 
       ๑.๕ การแขงขันนักอานขาวรุนเยาว ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางยาวารี  สําเร  ครู โรงเรียนบานอูเปาะ       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางฮาลีเมาะ  กาซา  ครู โรงเรียนบานอาเหอูโตะ      กรรมการ 
   ๓) นางพารีดะ  เซ็งมาต ี  ครู โรงเรียนธารแร                กรรมการและเลขานุการ 
       ๑.๖ การแขงขันนักอานขาวรุนเยาว ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางยาวารี  สําเร  ครู โรงเรียนบานอูเปาะ       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางฮาลีเมาะ  กาซา  ครู โรงเรียนบานอาเหอูโตะ      กรรมการ 
   ๓) นางพารีดะ  เซ็งมาต ี  ครู โรงเรียนธารแร                กรรมการและเลขานุการ 
   ๑.๗ การแขงขันจัดทําหนังสือเลมเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางสุปราณี  คงทอง  ครู โรงเรียนบานยะลา       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางอนงค  ยุคง  พนักงานราชการโรงเรียนบานรามัน     กรรมการ 
    ๓) นางมณฑา  ครุธนอย  พนักงานราชการ โรงเรียนบานยะลา   กรรมการและเลขานุการ 
  
๒. สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (เรียนรวม) 
   ๒.๑ การประกวดมารยาทงามอยางไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  ป.1-ป.6 
   ๑) นางสุปราณี  คงทอง  ครู โรงเรียนบานยะลา       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางอนงค  ยุคง  พนักงานราชการโรงเรียนบานรามัน     กรรมการ 
    ๓) นางมณฑา  ครุธนอย  พนักงานราชการ โรงเรียนบานยะลา   กรรมการและเลขานุการ
  
๓. การงานอาชีพ (เรียนรวม) 
      ๓.๑ การแขงขันจัดสวนถาดแบบช้ืน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางสาวอารีซัน  สาเมาะ ครู โรงเรียนบานพร ุ       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางซาวดะห  ดอรอแมง ครู โรงเรียนบานบือมัง                 กรรมการ 
   ๓) นางสาวไซนับ  เจะแว  พนักงานราชการ โรงเรียนบานพอแม็ง    กรรมการและเลขานุการ 
       ๓.๒ การแขงขันจัดสวนถาดแบบแหง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางสาวอารีซัน  สาเมาะ ครู โรงเรียนบานพร ุ       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางซาวดะห  ดอรอแมง ครู โรงเรียนบานบือมัง                 กรรมการ 
   ๓) นางสาวไซนับ  เจะแว  พนักงานราชการ โรงเรียนบานพอแม็ง    กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๓ การแขงขันทําอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางสาวรอสนะห  มะล ี ครู โรงเรียนวังธราธิปวิทยา      ประธานกรรมการ 
   ๒) นางรอสนี  บูซามัน  ครู โรงเรียนบานยือโระ                 กรรมการ 
   ๓) นางนาริน  หะยีมะล ี  ครู โรงเรียนธารแร                        กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๑๙ 
 
  ๓.๔ การแขงขันการประดิษฐของใชจากเศษวัสดุเหลือใช ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางสาวอารีซัน  สาเมาะ ครู โรงเรียนบานพร ุ       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางซาวดะห  ดอรอแมง ครู โรงเรียนบานบือมัง                 กรรมการ 
   ๓) นางสาวไซนับ  เจะแว  พนักงานราชการ โรงเรียนบานพอแม็ง    กรรมการและเลขานุการ 
             ๓.๕ การแขงขันการประดิษฐของเลนจากเศษวัสดุเหลือใช ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ป.๑-ป.๖  
   ๑) นางสาวอารีซัน  สาเมาะ ครู โรงเรียนบานพรุ       ประธานกรรมการ 
   ๒) นางซาวดะห  ดอรอแมง ครู โรงเรียนบานบือมัง                 กรรมการ 
   ๓) นางสาวไซนับ  เจะแว  พนักงานราชการ โรงเรียนบานพอแม็ง    กรรมการและเลขานุการ 

๔. ศิลปะ (เรียนรวม) 
      ๔.๑ การแขงขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางสาวจิราวรรณ  ยืนยง ผูทรงคุณวุฒิ                 ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวอารีณา  ยูโซะ  พนักงานราชการโรงเรียนบานพอแม็ง     กรรมการ 
   ๓) นางสาวมาซีเตาะ  สะมะล ี ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค      กรรมการและเลขานุการ 
      ๔.๒ การแขงขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางสาวจิราวรรณ  ยืนยง ผูทรงคุณวุฒิ                 ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวอารีณา  ยูโซะ  พนักงานราชการโรงเรียนบานพอแม็ง     กรรมการ 
   ๓) นางสาวมาซีเตาะ  สะมะล ี ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค      กรรมการและเลขานุการ 
      ๔.๓ การแขงขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ม.๑-ม.๓ 
   ๑) นางสาวจิราวรรณ  ยืนยง ผูทรงคุณวุฒิ                 ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวอารีณา  ยูโซะ  พนักงานราชการโรงเรียนบานพอแม็ง     กรรมการ 
   ๓) นางสาวมาซีเตาะ  สะมะล ี ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค      กรรมการและเลขานุการ 
      ๔.๔ การแขงขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายฯ ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางสาวจิราวรรณ  ยืนยง ผูทรงคุณวุฒิ                 ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวอารีณา  ยูโซะ  พนักงานราชการโรงเรียนบานพอแม็ง     กรรมการ 
   ๓) นางสาวมาซีเตาะ  สะมะล ี ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค      กรรมการและเลขานุการ 
      ๔.๕ การแขงขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายฯ ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางสาวจิราวรรณ  ยืนยง ผูทรงคุณวุฒิ                 ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวอารีณา  ยูโซะ  พนักงานราชการโรงเรียนบานพอแม็ง     กรรมการ 
   ๓) นางสาวมาซีเตาะ  สะมะล ี ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค      กรรมการและเลขานุการ 
      ๔.๖ การแขงขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางสาวจิราวรรณ  ยืนยง ผูทรงคุณวุฒิ                 ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวอารีณา  ยูโซะ  พนักงานราชการโรงเรียนบานพอแม็ง     กรรมการ 
   ๓) นางสาวมาซีเตาะ  สะมะล ี ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค      กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๒๐ 
 
      ๔.๗ การแขงขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ม.๑-ม.๓ 
   ๑) นางสาวจิราวรรณ  ยืนยง ผูทรงคุณวุฒิ                 ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวอารีณา  ยูโซะ  พนักงานราชการโรงเรียนบานพอแม็ง     กรรมการ 
   ๓) นางสาวมาซีเตาะ  สะมะล ี ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค      กรรมการและเลขานุการ 
      ๔.๘ การแขงขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางสาวจิราวรรณ  ยืนยง ผูทรงคุณวุฒิ                 ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวอารีณา  ยูโซะ  พนักงานราชการโรงเรียนบานพอแม็ง     กรรมการ 
   ๓) นางสาวมาซีเตาะ  สะมะล ี ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค      กรรมการและเลขานุการ 
      ๔.๙ การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ม.๑-ม.๓ 
   ๑) นายอารีฟ  สาเมาะ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานละแอ      ประธานกรรมการ 
   ๒) นางอุบลรัตน  เจะกายอ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเบญญาฯ                กรรมการ 
   ๓) นางสาวรุสนา  ซ ิ  พนักงานราชการ โรงเรียนบานละแอ   กรรมการและเลขานุการ 
             ๔.๑๐ การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นายอารีฟ  สาเมาะ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานละแอ      ประธานกรรมการ 
   ๒) นางอุบลรัตน  เจะกายอ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเบญญาฯ                กรรมการ 
   ๓) นางสาวรุสนา  ซ ิ  พนักงานราชการ โรงเรียนบานละแอ   กรรมการและเลขานุการ 
        ๔.๑๑ การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย ม.๑-ม.๓ 
   ๑) นายอารีฟ  สาเมาะ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานละแอ      ประธานกรรมการ 
   ๒) นางอุบลรัตน  เจะกายอ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเบญญาฯ                กรรมการ 
   ๓) นางสาวรุสนา  ซ ิ  พนักงานราชการ โรงเรียนบานละแอ   กรรมการและเลขานุการ 
        ๔.๑๒ การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูป.๑-ป.๖ 
   ๑) นายอารีฟ  สาเมาะ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานละแอ      ประธานกรรมการ 
   ๒) นางอุบลรัตน  เจะกายอ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเบญญาฯ                กรรมการ 
   ๓) นางสาวรุสนา  ซ ิ  พนักงานราชการ โรงเรียนบานละแอ   กรรมการและเลขานุการ 
        ๔.๑๓ การแขงขันการเตนหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นายอารีฟ  สาเมาะ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานละแอ      ประธานกรรมการ 
   ๒) นางอุบลรัตน  เจะกายอ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเบญญาฯ                กรรมการ 
   ๓) นางสาวรุสนา  ซ ิ  พนักงานราชการ โรงเรียนบานละแอ   กรรมการและเลขานุการ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 
 
๕. วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(เรียนรวม) 
  ๕.๑ การแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางสาวนูรีหญัง  บาโหะวา ครู โรงเรียนบานพรุ               ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวรุสนา  แวยูโซะ ครู โรงเรียนบานตะโละ                          กรรมการ 
   ๓) นางสาวยาลีฮา  ยูโซะ  ครู โรงเรียนบานเจาะบือแม      กรรมการและเลขานุการ 
          ๕.๒ การแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย ม.๑-ม.๓ 
   ๑) นางสาวนูรีหญัง  บาโหะวา ครู โรงเรียนบานพรุ               ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวรุสนา  แวยูโซะ ครู โรงเรียนบานตะโละ                          กรรมการ 
   ๓) นางสาวยาลีฮา  ยูโซะ  ครู โรงเรียนบานเจาะบือแม      กรรมการและเลขานุการ 
  ๕.๓ การแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรยีนรู ป.๑-ป.๖ 
   ๑) นางสาวนูรีหญัง  บาโหะวา ครู โรงเรียนบานพรุ               ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวรุสนา  แวยูโซะ ครู โรงเรียนบานตะโละ                          กรรมการ 
   ๓) นางสาวยาลีฮา  ยูโซะ  ครู โรงเรียนบานเจาะบือแม      กรรมการและเลขานุการ 
 

  ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งตามประกาศนี้  ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ และตัดสินผลการแขงขัน
ทักษะของนักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรงตามหลักเกณฑที่กําหนด และบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

           ประกาศ  ณ  วันที่   ๙   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕                                                           

               
 

                                                               

     
 

                  (นายอาดุลย  พรมแสง) 
                  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

 
 

 

 


