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การประกวดแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ “ ยะลา-ยาลนั มหัศจรรย์เด็กใต้ ”   ประจ าปีการศึกษา 2554 

 ระหว่างวนัที ่ ๗ – ๙   กนัยายน  ๒๕๕๔    ณ  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑   

 
รายการแข่งขันทีไ่ด้รับรางวลัดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับที ่ รายการการแข่งขัน ผลการแข่งขัน ช่ือ – สกุล ครูผู้ฝึกซ้อม 
1 คิดเลขเร็ว ชนะเลิศ 1. ด.ช. ฮาฟิช     มาสนิท นางสาวธิดาทิพย ์   ชูแกว้ 
2 ร้องเพลงไทยสากล ชนะเลิศ 2. ด.ช. อารีฟ     อาบูเล็ง นางกนกกานต ์ สุวรรณประสาร 
3 ร้อยมาลยัดอกไมส้ด 

 “ พานหมั้น ” 
ชนะเลิศ 1. ด.ญ. อามีเน๊าะ  มะมิง 

2. ด.ญ. นิมารินี   เจะ๊ 
3. ด.ญ. นูรฎูฮา    มะมิง 

นางจุฑามาส   บวัด า 

4 การจดัสวนถาดแบบช้ืน ชนะเลิศ 1. นายฮานาฟี   ไพรฤกษ ์
2. นายมุสลิม   กาเจ 
3. นางสาวอสัลิษา    กาซอ 

นายนพดล  คงสุวรรณ 

5 โครงงานอาชีพ ชนะเลิศ 1. ด.ญ. อามีเน๊าะ  มะมิง 
2. ด.ญ. นิมารินี   เจะ๊ 
3. ด.ญ. สารีนา    โตะ๊แว 

นางจุฑามาส   บวัด า 

6 ท่องอาขยาน รองชนะเลิศ
อนัดบั 1 

1. ด.ญ. อวาติฟ    ตาเล๊ะนุ๊ 
2. ด.ญ. บรักิส   สะแมดมั 
3. ด.ญ. เอาวลาย ์  เจะ๊หะ 
4. ด.ญ. นริศรา   ซง 
5. ด.ญ. นภสัรา   อบัดุลเล๊าะ 

นางปรียาพร   จงจิตร 
นางปราณี   ทองค าศรี 

7 การสร้างสรรคง์านดว้ย
โปรแกรม GSP 

รองชนะเลิศ
อนัดบั 1 

1. ด.ช. ซูเฟียน     ซง 
2. ด.ช. ซมัซู   แวหะมะ  

นางรัตน์ติยา     เกปัน 

8 เขียนเรียงความ รองชนะเลิศ
อนัดบั 1 

1. ด.ญ. มนสัวยี ์    ซง นางอรวรรณ    ทองค า 

9 สร้างสรรคภ์าพดว้ยการ
ปะติด 

รองชนะเลิศ
อนัดบั 1 

1. ด.ญ. นูรีซนั   เตะ๊เล๊าะ 
2. ด.ญ. รุสมีนี    สาเมา๊ะ 

นางสาวซลัมี   อาสาบาโง 



ล าดับที ่ รายการการแข่งขัน ผลการแข่งขัน ช่ือ – สกุล ครูผู้ฝึกซ้อม 
10 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(E - book) 
รองชนะเลิศ
อนัดบั 1 

1. ด.ช. ตอเฮร์    มะบากอ  
2. ด.ช. ซอฟรอน  เจะ๊แต  

นางสาวสูไหบะ๊   เด็ง 

11 ปะติมากรรมลอยตวั รองชนะเลิศ
อนัดบั 1 

1. ด.ญ. มาซีเตา๊ะ   พุดารอ 
2. ด.ญ. ปัทมา   สายสุวรรณ 
3. ด.ญ. นูไรดา    เส็งดอละ 

นางอมัพลิกา   สายสิงห์ 

12 วาดภาพระบายสี รองชนะเลิศ
อนัดบั 2 

1. ด.ญ. รุสมีนี    สาเมา๊ะ นางพรทิพย ์   บานช่ืน 

13 โครงงานวทิยาศาสตร์
(ประเภททดลอง) 

รองชนะเลิศ
อนัดบั 2 

1. ด.ญ. อามีเน๊าะ   มะมิง 
2. ด.ญ. นิมารินี    เจะ๊ 
3. ด.ญ. สารีนา   โตะ๊แว 

นางสาวเสาวนี   ปูลาพาระเปะ 

14 โครงงานวทิยาศาสตร์
(ประเภทประดิษฐ)์ 

รองชนะเลิศ
อนัดบั 2 

1. ด.ช. นบิล  ตาเละนุ๊  
2. ด.ช. กอเซ็ม  ยปีาโล๊ะ 
3. ด.ช. บูคอรี   ปะจิ 

นายอาลี   วายอิูง 

15 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ชมเชยอนัดบั 1 1. ด.ญ. อามาณี   คอแล 
2. ด.ช. อานูวา   กาเร็ง 

นางสาวสูไหบะ๊   เด็ง 

16 การใชโ้ปรแกรม
น าเสนอ (Presentation) 

ชมเชยอนัดบั 1 1. ด.ช. มูฮมัหมดัฟาสริน  ปามิ 
2. ด.ช. ฮาฟิซ   มาสนิท 

นางรัตน์ติยา     เกปัน 

17 อ่านท านองเสนาะ ชมเชยอนัดบั 1 1. ด.ญ. วนัณิตา้   ตีมาซอ นางอารีย ์  กิจถาร 
18 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์

(หญิง) 
ชมเชยอนัดบั 1 1. ด.ญ. นูรมี   พฤตทุ นางอารีย ์  กิจถาร 

19 การสร้างสรรคง์านดว้ย
โปรแกรม GSP 

ชมเชยอนัดบั 1 1. ด.ญ. ฟิตรี  อาเปาะอาลี 
2. ด.ญ. อาซารีนา  มามะ  

นางรัตน์ติยา     เกปัน 

20 คดัลายมือและอ่านออก
เสียง 

ชมเชยอนัดบั 2 1. ด.ญ. รอซีดา   เสะนุง นางอรวรรณ   ทองค า 

21 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์
(หญิง) 

ชมเชยอนัดบั 2 1. ด.ช. อารีฟ  อาบูเล็ง นางอารีย ์  กิจถาร 

 
 
 

 


