๑

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
เรือ่ ง แตงตัง้ คณะกรรมการจัดการแขงขันทักษะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งาน “ยะลายาลัน มหัศจรรยเด็กใต” ครัง้ ที่ ๘ ประจําป ๒๕๕๘
..........................................
ดวยสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กํ าหนดดําเนินการแขงขันทั กษะของ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งาน“ยะลา ยาลัน มหัศจรรยเด็กใต” ครั้งที่ ๘ ประจําป ๒๕๕๘ ระหวางวันที่
๓ – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และสถานที่ใกลเคียง เพื่อ
สง เสริ ม สนับ สนุน ให นักเรี ยนไดแสดงออกถึง ความสามารถและสุนทรียภาพดานดนตรี-นาฏศิล ป ศิล ปะ
วัฒนธรรม ทักษะดานวิชาชีพ ทักษะชีวิตที่สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได เปดโอกาสใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอผลงานของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ใหปรากฏแกสาธารณชน
สงเสริมการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน (โรงเรียนขยายโอกาส) เขารวมแขงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต ครั้งที่ ๖๕ ปการศึกษา ๒๕๕๘
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดการแขงขันทักษะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งาน“ยะลา ยาลัน มหัศจรรยเด็กใต”ครั้งที่ ๘ ประจําป ๒๕๕๘
โดยมีหนาที่จัดเตรียมเอกสารการแขงขัน เตรียมความพรอมของสถานที่แขงขัน จัดการแขงขันตามเกณฑที่
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกํ า หนด ตั ด สิ น ผลการแข ง ขั น และส ง ผลการตั ด สิ น ให
คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียน บันทึกผลการแขงขัน และรายงานผล รวมทั้งนําผลงานที่ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และอันดับ ๒ ไปจัดแสดง ณ จุดที่กําหนดโดยประสานกับคณะกรรมการ
จัดแสดงผลงานนักเรียนฯ รวมทั้งประสานงานกับคณะกรรมการฝายอื่นๆ ในสวนที่เกี่ยวของ กรณีมีปญหา
เกี่ยวกับกรรมการตัดสิน ใหผูประสานงานแตละกลุมสาระการเรียนรูเขารวมเปนกรรมการตัดสินได ประกอบดวย
๑. กลุมการศึกษาปฐมวัย
ผูประสานงาน
๑) นายกัมปนาท จูฑงั คะ ศึกษานิเทศก สพป.ยะลา เขต ๑
๒) นางปราณี อองหลี
ศึกษานิเทศก สพป.ยะลา เขต ๑
๑.๑ การปนดินน้ํามัน
๑) นางพรรณี จูฑังคะ
ครู โรงเรียนบานพงยือไร
ประธานกรรมการ
๒) นางน้ําออย จันทรเอียด ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานมลายูบางกอก)
กรรมการ
๓) นางละออง บุตตะจีน
ครู โรงเรียนบือดองพัฒนา
กรรมการ
๔) นางสาวปยนาถ เพ็ชรรัตน ครู โรงเรียนสลากกินแบงสงเคราะห ๑๓๔
กรรมการ
๕) นางเสาวคนธ บุญศรีเจริญ ครู โรงเรียนบานตาสา
กรรมการและเลขานุการ

๒
๑.๒ การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
๑) นางสาวกมลวรรณ สองสุข ครู โรงเรียนสามแยกบานเนียง(สิทธิพันธอนุกลู ) ประธานกรรมการ
๒) นางนิอามีเนาะห อิสาเฮาะ ครู โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานตลาดเกา) กรรมการ
๓) นางรัชนีพร หะนิมะ
ครู โรงเรียนบานโตะปาแกะ
กรรมการ
๔) นางสาวภาวิตา อุไรกุล
ครู โรงเรียนวัดรังสิตาวาส
กรรมการ
๕) นางวิจิตรตรา อุศมา
ครู โรงเรียนบานทุง เหรียง
กรรมการและเลขานุการ

๒. วิทยาศาสตร (กิจกรรมนักบินนอย สพฐ.)
ผูประสานงาน
๑) นางสาวมานีซะห หะยีดอื ราอิง ศึกษานิเทศก สพป.ยะลา เขต ๑
๒) นายฉัตรชัย ประแกว
ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ
๒.๑ การแขงขันเครื่องรอนกระดาษพับ ชั้น ป.๑-๓
๑) นายแวยูโซะ นาแว
ครู โรงเรียนบานโตะปาแกะ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวอารียา พันธหีม ครู โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานตลาดเกา) กรรมการ
๓) นางปยะวดี ยาวาหาบ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒ การแขงขันเครื่องรอน ประเภทรอนไกล ชั้น ป.๔-๖
๑) นางสาวซากูรา หลงแซ ครู โรงเรียนบานจะรังตาดงมิตรภาพที่ ๑๗๕ ประธานกรรมการ
๒) นายศักดิ์ดา อยูนุน
ครู โรงเรียนเทศบาล ๓(วัดพุทธภูมิ)
กรรมการ
๓) นางอัญชลี ยาวงศ
ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๓ การแขงขันเครื่องรอน ประเภทรอนนาน ชั้น ป.๔-๖
๑) นางสาวมาศสุภา รัตนไทรงาม ครู โรงเรียนวัดรังสิตาวาส
ประธานกรรมการ
๒) นางนูรัยดา กาซอ
ครู โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) กรรมการ
๓) นางสุวัยนาถ ตูปะ
ครู โรงเรียนบานกะตูปะ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๔ การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน และประเภทบินไกล ชั้น ม.๑-๓
๑) นางมุสลีมะฮ ดือมอ
ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ
ประธานกรรมการ
๒) นายเทิดพงศ ธรรมประเสริฐ ครู โรงเรียนประชาอุทิศ
กรรมการ
๓) นายมาหะมะ สะตี
ครู โรงเรียนสันติวิทยา
กรรมการและเลขานุการ

๓. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผูประสานงาน
๑) นางสาวเนตรนพิชญ จําปาทองเทศ ศึกษานิเทศก สพป.ยะลา เขต ๑
๒) นางสาวเตือนตา ธรวศิน
นักวิชาการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑
๓.๑ การประกวดมารยาทไทย ชั้น ป.๑-๓ , ป.๔-๖ และ ม.๑-๓ (รวมนักเรียนพิการเรียนรวม)
๑) นางจันทรทิพย อัชฌารัศมิ์
ครู โรงเรียนบานนิบงพัฒนา
ประธานกรรมการ
๒) นางชมพูนุท เกษตรสุนทร
ครู โรงเรียนวัดหนาถ้ําฯ
กรรมการ
๓) นางวิลาวัลย ไชยลํายา
ครู โรงเรียนบานเหนือ(วัดลําพะยา ๒) กรรมการ
๔) นางเตือนใจ พรหมจันทร
ครู โรงเรียนศรีพัฒนาราม
กรรมการ
๕) นางพงษลดา สารัส
ครู โรงเรียนวัดลําพะยา
กรรมการและเลขานุการ

๓
๓.๒ ภาพยนตรสั้น ชั้น ป.๑ – ๖
๑) นางอุไร บุญเสง
ครู โรงเรียนบานโกตาบารู
๒) นายประทุม ถมทอง
ครู โรงเรียนวัดหนาถ้ําฯ
๓) นายมูฮัมมัดสอบรี เจะดอเลาะ พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔. ศิลปะ (ทัศนศิลป)
ผูประสานงาน
๑) นายอับดุลรอเส็ด เจะเลาะ
ครู โรงเรียนบานตาสา
๒) นายสมศักดิ์ พงศกระพันธ
ครู โรงเรียนบานรามัน
๔.๑ การแขงขัน “ศิลปสรางสรรค” ชั้น ป.๑-๓ , ป.๔-๖ และ ม.๑-๓
๑) นางสุภัทรา มโนสถาพร
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๔ ประธานกรรมการ
๒) นายมะรอยาลี บือฮะ
ครู โรงเรียนบานตะโละหะลอ
กรรมการ
๓) นางชลกานต เหรัมพกุล
ครู โรงเรียนบานนิบงพัฒนา
กรรมการ
๔) นางวทันยา อักษรถึง
ครู โรงเรียนสามแยกบานเนียงฯ
กรรมการ
๕) นางโรสมิน สาดารา
ครู โรงเรียนบานวังพญา
กรรมการ
๖) นางอัมพิกา ตะดานุง
ครู โรงเรียนบานพรุ
กรรมการ
๗) นางอารีย รัตนดากุล
ครู โรงเรียนบานตลาดลําใหม
กรรมการ
๘) นางสาวอนาเดีย เจะมุ
ครู โรงเรียนบานจะกวะ
กรรมการ
๙) นางเกษเกลา ขวัญหมง
ครู โรงเรียนบานทุงเหรียง กรรมการและเลขานุการ
๔.๒ การแขงขันวาดภาพระบายสี ชั้น ป.๑-๓ , ป.๔-๖ และ ม.๑-๓
๑) นายสมชาย ปานแกว
ครู โรงเรียนศรีพฒ
ั นาราม ประธานกรรมการ
๒) นายโสภณ ณ สงขลา
ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)
กรรมการ
๓) นายสมใจ เศษขาว
ครู โรงเรียนบานบาโด
กรรมการ
๔) นายมาหะมะ กอสิง
ครู โรงเรียนบือดองพัฒนา
กรรมการ
๕) นางสารีปะ กอวาอูตู
ครู โรงเรียนบานบือมัง
กรรมการ
๖) นางสาวสุฑารัตน นิลรัตน
ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ
กรรมการ
๗) นายวิรัช จันทสะโร
ครู โรงเรียนบานคูวอ
กรรมการ
๘) นางพาตีเมาะ สุจรูญ
ครู โรงเรียนบานบูเกะจือฆา
กรรมการ
๙) นางนารีมาลย หงะหงอ
ครู โรงเรียนบานโฉลง กรรมการและเลขานุการ
๔.๓ การแขงขันเขียนภาพประเพณีไทย ชั้น ม.๑-๓ การแขงขันวาดภาพลายเสน ชั้น ม.๑-๓
และการแขงขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค ชั้น ม.๑-๓
๑) นายอับดุลรอเส็ด เจะเลาะ
ครู โรงเรียนบานตาสา
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวอัญญารัตน สุหลง
ครู โรงเรียนบานจะรังตาดงมิตรภาพที่ ๑๗๕ กรรมการ
๓) นายบุญพา พลอาสา
ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการและเลขานุการ
๔.๔ การแขงขันประติมากรรม ชั้น ป.๑-๓ , ป.๔-๖ และ ม.๑-๓
๑) นายอนุสรณ ทองธรรมชาติ
ครู โรงเรียนบานเบญญา ประธานกรรมการ
๒) นายสมใจ เศษขาว
ครู โรงเรียนบานบาโด
กรรมการ
๓) นายปริญญา แกวสุกใส
ครู โรงเรียนบานกะตูปะ
กรรมการ
๔) นายวิจิตร ยัญญางกูร
ครู โรงเรียนวัดลําพะยา
กรรมการ

๔
๕) นางโนรอาซะ ดือราฮิง
ครู โรงเรียนบานบือเล็ง
กรรมการ
๖) นางจุฑามาศ ทิพยกองลาศ
ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการ
๗) นายสะอูดี บาโง
ครู โรงเรียนบานสะเอะ
กรรมการ
๘) นางนิตยา สี่หิรัญวงศ
ครู โรงเรียนบานบุรินทร
กรรมการ
๙) นายมูฮันมัด ดือราแม
ครู โรงเรียนบานรามัน
กรรมการและเลขานุการ
๔.๕ การแขงขันสรางสรรคภาพดวยการปะติด ชั้น ป.๑-๓ , ป.๔-๖ และ ม.๑-๓
๑) นายสมศักดิ์ พงศกระพันธุ
ครู โรงเรียนบานรามัน
ประธานกรรมการ
๒) นายพรศิลป ทองตราชู
ครู โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานตลาดเกา) กรรมการ
๓) นายดานียา โตะมะแซ
ครู โรงเรียนบานสะโต
กรรมการ
๔) นางสากีนา เบ็ญญานันทร
ครู โรงเรียนบานจาหนัน
กรรมการ
๕) นางสารีฝะ เปาะอีแต
ครู โรงเรียนบานกือแล
กรรมการ
๖) นายอับดุลเลาะ อีแต
ครู โรงเรียนบานตนแซะ
กรรมการ
๗) นางสุรีย ทับทิมศรี
ครู โรงเรียนบานกือเม็ง
กรรมการ
๘) นางรุสนีนา นะโกะ
ครู โรงเรียนบานเจาะบือแม
กรรมการ
๙) นางมธุภาณี แกวทอง
ครู โรงเรียนบานรั้วตะวัน
กรรมการ
๑๐) นายสอบรี ดอเลาะ
ครู โรงเรียนบานแบหอ
กรรมการ
๑๑) นางอารีย แม
ครู โรงเรียนบานเบอเสง
กรรมการ
๑๒) นางซัลมี ตันหยงมัส
ครู โรงเรียนบานโกตาบารู กรรมการและเลขานุการ

๕. ศิลปะ (ดนตรี)
ผูประสานงาน
๑) นางเกษร พรหมแกว
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตลาดลําใหม
๒) นางวัลลภา นัคราเรือง นักจัดการงานทั่วไป สพป.ยะลา เขต ๑
๓) นางจันทรัช พรหมรูปสวย นักจัดการงานทั่วไป สพป.ยะลา เขต ๑
๕.๑ การแขงขันเดี่ยวดนตรีไทย ทุกประเภท
๑) นายวิเชียร พรหมรูปสวย ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนภัทรรักษดนตรียะลา ประธานกรรมการ
๒) นายเธียรธวัช คณะทอง พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการ
๓) นางสาว ภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวย ครูโรงเรียนสตรียะลา
กรรมการและเลขานุการ
๕.๒ การแขงขันขับรองเพลงและการขับขานประสานเสียง ทุกประเภท (รวมนักเรียนพิการเรียนรวม)
๑) นายดนุพล อนพวงรัตน
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒) นายปกรณ ทิพาพงศ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓) นายปญโญ หมวดสิงห
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔) นายธีรฑิต นิลเขียว
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕) นายไพรินทร วรานันตกุล
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖) นายนิวัฒน คีรีพัฒน
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๗) นายนิโซะ ดายะ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๘) นายสัมฤทธิ์ อินทสูตร
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

๕

๖. ศิลปะ (นาฎศิลป)
ผูประสานงาน
๑) นางสาวจิราวรรณ ยืนยง
ศึกษานิเทศก สพป.ยะลา เขต ๑
๒) นางวนิษฐา อกนิษฐ
นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.ยะลา เขต ๑
๓) นางสาวกนกวรรณ สุวรรณโณ
นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.ยะลา เขต ๑
๖.๑ การแขงขันนาฏศิลปทุกประเภท
๑) นางเอมอร แกลวสงคราม
ครู โรงเรียนคณะราษฎรบํารุงจังหวัดยะลา ประธานกรรมการ
๒) นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวย ครู โรงเรียนสตรียะลา
กรรมการ
๓) นางสาวจุฑามาศ นวลนิล ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรยะลา กรรมการและเลขานุการ

๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
ผูประสานงาน
๑) นายโดมร สุวารักษ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเหนือ (วัดลําพะยา ๒)
๒) นางรัตนติยา เกปน
ครู โรงเรียนบานโกตาบารู
๗.๑ การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ชั้น ป.๔-๖ และ ม.๑-๓
๑) นายราชันย
เทพหลา
ครู โรงเรียนวัดรังสิตาวาส
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวกมลรัตน เพ็ชรสีขาว
ครู โรงเรียนประชาอุทิศ
กรรมการ
๓) นายอับดุลรอสะ สาเระ
ครู โรงเรียนบานกือแล
กรรมการ
๔) นางสาวมลธิชา กันหาพาลา ครู โรงเรียนบานปุโรง
กรรมการ
๕) นายสุรศักดิ์
โตะยูโซะ
ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมถ
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒ การแขงขันจักสานไมไผ ชั้น ป.๔-๖ และ ม.๑-๓
๑) นายสุริยา เฉียงตะวัน
ครู โรงเรียนบานนิบงพัฒนา ประธานกรรมการ
๒) นายมิตร คลายฉิม
ครู โรงเรียนบานเบญญา กรรมการ
๓) นายอับดุลอายิ สามะ
ครู โรงเรียนบานจะกวะ
กรรมการ
๔) นางวิลาวรรณ โรจนภาพงศ
ครู โรงเรียนบานบุดี
กรรมการ
๕) นางสาวนูรไลลา มูเนาะ
ครู โรงเรียนบานกรงปนัง กรรมการและเลขานุการ
๗.๓ การแขงขั นประดิษฐดอกไม ใบตอง ประเภทพานพุมสักการะ ชั้น ป.๔-๖ และกระทงดอกไม
ธูปเทียนแพ ชั้น ม.๑-๓
๑) นางบุตรธิกรณ จุลพล
ครู โรงเรียนบานกูวา
ประธานกรรมการ
๒) นางตอยบะ โซะยุ
ครู โรงเรียนบานปาดาฮัน กรรมการ
๓) นางนูรียะห ตงนุใย
ครู โรงเรียนบานปงตา
กรรมการและเลขานุการ
๗.๔ การแขงขันโครงงานอาชีพ
- โครงงานอาชีพ ชั้น ป.๔-๖
๑) นางวรรณา หีมโตะเตะ
ครู โรงเรียนบานโฉลง
ประธานกรรมการ
๒) นางนูรลู ฮัซนะ ทิพยานนท
ครู โรงเรียนบือดองพัฒนา กรรมการ
๓) นางปราณี ทองคําศรี
ครู โรงเรียนบานโกตาบารู กรรมการ
๔) นางบุตรธิกรณ จุลพล
ครู โรงเรียนบานกูวา
กรรมการ
๕) นางสาววนิดา กูเตะ
ครู โรงเรียนบานจะรังตาดงฯ กรรมการและเลขานุการ

๖
- โครงงานอาชีพ ชั้น ม.๑-๓
๑) นางอัมพร ฉัตรชูตระกูล
ครู โรงเรียนบานแบหอ ประธานกรรมการ
๒) นางรอเมาะ นาแว
ครู โรงเรียนบานโตะปาแกะ กรรมการ
๓) นางสาวสุดารัตน นิลพงษ
ครู โรงเรียนบานทาสาป กรรมการและเลขานุการ
๗.๕ การแขงขันจัดสวนถาดแบบแหง ชั้น ป.๔-๖ และ จัดสวนถาดแบบชื้น ชั้น ม.๑-๓
๑) นายเรืองยศนิติ พูลภิญโญ
ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา ประธานกรรมการ
๒) นางศิริพรรณ นิเลาะ
ครู โรงเรียนบานวังพญา กรรมการ
๓) นายอุดร สายสิงห
ครู โรงเรียนบานโกตาบารู กรรมการ
๔) นายอิสมาน อีบูหะมะ
ครู โรงเรียนบานกาลอ
กรรมการ
๕) นายจารึก ทองโรย
ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ กรรมการและเลขานุการ
๗.๖ การแขงขันแปรรูปอาหาร ชั้น ป.๔-๖ และ ม.๑-๓
๑) นางอําไพวรรณ สุวรรณชาตรี
ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ ประธานกรรมการ
๒) นางธีราวดี ศิริกุล
ครู โรงเรียนวัดชมพูสถิต
กรรมการ
๓) นางสาวลีฮะห การียา
ครู โรงเรียนบานจะกวะ
กรรมการ
๔) นางนาปเสาะ ไพเราะ
ครู โรงเรียนบานกูวา
กรรมการ
๕) นางสาวรอมละ สมาด
ครู โรงเรียนบานรามัน
กรรมการและเลขานุการ
๗.๗ การแขงขันทําอาหารคาวจานเดียว(ประเภทขาว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ชั้น ป.๔-๖ และ ม.๑-๓
๑) นายฉัตรชัย ประแกว
ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ
ประธานกรรมการ
๒) นางยูวารีเยาะ กือซา
ครู โรงเรียนบานโตะปาแกะ กรรมการ
๓) นางสปเยาะ ชายเชื้อ
ครู โรงเรียนบานพอแม็ง
กรรมการ
๔) นางสาวคอลีเยาะ มะมิง
ครู โรงเรียนบานโตะพราน
กรรมการ
๕) นางกานตพิชชา กองเอกภพ
ครู โรงเรียนบานเบญญา
กรรมการและเลขานุการ
๗.๘ การแขงขันทําอาหาร น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ชั้น ป.๔-๖ และ ม.๑-๓
๑) นางรุจิรา เรียบเจริญ
ครู โรงเรียนบานบันนังบูโย ประธานกรรมการ
๒) นางนูรฮูดา หะยีสามะ
ครู โรงเรียนกะตูปะ
กรรมการ
๓) นางศันสนีย เจียรบุตร
ครู โรงเรียนบานเบญญา
กรรมการ
๔) นางอําภรณ บุญทัศน
ครู โรงเรียนสามแยกบานเนียงฯ กรรมการ
๕) นางยาวารี สําเร
ครู โรงเรียนบานอูเปาะ
กรรมการและเลขานุการ
๗.๙ การแขงขันแกะสลักผักผลไม ชั้น ป.๔-๖
๑) นางจุรีย ศิริสุวรรณ
ครู โรงเรียนบานพรอน
ประธานกรรมการ
๒) นางพอสีหยะ กือจิ
ครู โรงเรียนบานกือเม็ง
กรรมการ
๓) นางรัตนติยา เกปน
ครู โรงเรียนบานโกตาบารู
กรรมการและเลขานุการ

๘. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)
ผูประสานงาน
๑) นายนิยม รักมาก
๒) นายดลเหลาะ หมัดอะด้ํา

ศึกษานิเทศก สพป.ยะลา เขต ๑
เจาหนาที่ศูนย ITE สพป.ยะลา เขต ๑

๗
๘.๑ การแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ชั้น ป.๑-๓ และการแขงขันวาดภาพ
ดวยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนพิการเรียนรวม
๑) นายดลเหลาะ หมัดอะด้ํา เจาหนาที่ศูนย ITE สพป.ยะลา เขต ๑ ประธานกรรมการ
๒) นางสาวอาบีบะ เจะเลาะ ครู โรงเรียนบานตะโละหะลอ
กรรมการ
๓) นางสุนีย นิลรัตน
ครู โรงเรียนสลากกินแบงสงเคราะห ๑๓๔ กรรมการและเลขานุการ
๘.๒ การแขงขันสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ชั้น ป.๔-๖
๑) นางนริศา มะปเยาะ
ครู โรงเรียนบานพรุ
ประธานกรรมการ
๒) นางปวันรัตน อาจหาญ
ครู โรงเรียนบานรามัน
กรรมการ
๓) นายมูฮัมหมัด มาฮะ
ครู โรงเรียนบานแบหอ กรรมการและเลขานุการ
๘.๓ การแขงขันสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ชั้น ม.๑-๓
๑) นางสาวคอรีเยาะ มะลี
ครู โรงเรียนบานจําปูน ประธานกรรมการ
๒) นายอาหมัด สะมะลอ
ครู โรงเรียนบานไมแกน กรรมการ
๓) นางสาวฮานาญจ ศรีอัญมณี
ครู โรงเรียนบานรามัน กรรมการและเลขานุการ
๘.๔ การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web editor ชั้น ป.๔-๖, ม.๑-๓ และประเภท CMS
ชั้น ม.๑-๓
๑) นายซาภูดี ตาเฮ
ครู โรงเรียนบานตาสา
ประธานกรรมการ
๒) นายมูฮัมหมัด สามะ
ครู โรงเรียนบานกรงปนัง กรรมการ
๓) นายอับดุลรอพา ยามาสาเระ เจาหนาที่ศูนย ITE สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
๘.๕ การสรางการตูนแอนิเมชัน (2D Animation) ชั้น ม.๑-๓ และการสรางเกมสรางสรรคจาก
คอมพิวเตอร ชั้น ป.๔-๖
๑) นายหุสนัน เจะเตะ
ครู โรงเรียนบานปงตา
ประธานกรรมการ
๒) นายอิฟฟาน สมอดียอ
ครู โรงเรียนบานกือแล
กรรมการ
๓) นายรอมฎอน อุทาย
เจาหนาที่ศูนย ITE สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
๘.๖ การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation) ชั้น ป.๔-๖
๑) นายอาหมัด บินลาเตะ
ครู โรงเรียนบานตาเซะ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวไซตง สะอะ
ครู โรงเรียนบานกําปงบือแน
กรรมการ
๓) นางรอกีเยาะ โตะตาหยง ครู โรงเรียนบานสะโต
กรรมการและเลขานุการ

๙. กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
ผูประสานงาน
๑) นางวัฒนา ทิพยภักดี
๒) นายบัสรี ปูลาเล็ง
๓) ส.ต.อ.ชอบ ทองคําศรี

นักวิชาการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑
เจาหนาที่ลกู เสือ สพป.ยะลา เขต ๑
ครูโรงเรียนบานนิบงพัฒนา

๘
๙.๑ การแขงขันผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ชั้น ป.๑-๓
๑) นายวุฒิ ปานทอง
ผอ.โรงเรียนบานกะตูปะ
ประธานกรรมการ
๒) นายสุนันท โกตัน
ผอ.โรงเรียนคีรีบรู วัฒนา(ตีบ)ุ
รองประธานกรรมการ
๓) นายธนิต แทนรัตน
ครูโรงเรียนบานกะตูปะ
กรรมการ
๔) นายกอเซ็ง มามุ
ครูโรงเรียนบานเกียรติ
กรรมการ
๕) นายสิทธิชัย นวลใย
ครูโรงเรียนบานถ้ําศิลป
กรรมการ
๖) นายพีรภัทรณ นวภัทรวงศ ครูโรงเรียนวัดลําพะยา
กรรมการ
๗) นายอับดุลฮาเล็ม สาแลแม ครูโรงเรียนบานเกียรติ
กรรมการ
๘) นางวลัยรัตน สังขกิจ
ครูโรงเรียนสามแยกบานเนียงฯ กรรมการ
๙) นายอารอพัทธ มะละวา ครูโรงเรียนบานปาดาฮัน
กรรมการ
๑๐) นายศวิษฐ แกวปลอด ครูโรงเรียนบานจะรังตาดงมิตรภาพที่ ๑๗๕ กรรมการ
๑๑) นายนพพร สโมสร
ครูโรงเรียนบานยือโระ
กรรมการ
๑๒) นายอิ้น พรหมจันทร
ครูโรงเรียนบานเบญญา
กรรมการ
๑๓) นางวรรณิศา ศรีคุมวงศ ครูโรงเรียนบานบุรินทร
กรรมการและเลขานุการ
๙.๒ การแขงขันการใชเข็มทิศ และการคาดคะเน ชั้น ป.๔-๖
๑) นายบุญสง แววทองคํา ผอ.โรงเรียนบานบันนังบูโย
ประธานกรรมการ
๒) นายอานนท แววสงา
ผอ.โรงเรียนบานตะโละซูแม
รองประธานกรรมการ
๓) นายอัมรินทร แกวระงับ ครูโรงเรียนเทศบาล ๑(บานสะเตง) กรรมการ
๔) นายอับดุลเลาะ แวหะโละ ครูโรงเรียนบานไมแกน
กรรมการ
๕) นายมนัส สดุงดี
ครูโรงเรียนบานตลาดลําใหม
กรรมการ
๖) ส.ต.ท.มะปอซี อาแว
ครูโรงเรียนบานโกตาบารู
กรรมการ
๗) นายกิตติพงศ รัตนแคลว ครูโรงเรียนบานทาสาป
กรรมการ
๘) นายรุจน โกมลตรี
ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ
กรรมการ
๙) นายรอยาลี เบ็ญญากาจ ครูโรงเรียนบานสะโต
กรรมการ
๑๐) นายพรรภิพงษ ชนะสงคราม ครูโรงเรียนบานสะเอะ
กรรมการ
๑๑) นายมะสุกรี มะระเปะ ครูโรงเรียนบานพะปูเงาะ
กรรมการ
๑๒) นายอาลียะห เฮ็งปยา ครูโรงเรียนบานแบหอ
กรรมการ
๑๓) นางบุษบามินตรา สลักคํา ครูโรงเรียนบานโกตาบารู
กรรมการและเลขานุการ
๙.๓ การแขงขันการจัดการคายพักแรม ชั้น ม.๑-๓
๑) นายการุณ แกวประดับ ครูโรงเรียนบานเบอเสง
ประธานกรรมการ
๒) นายเดนชัย แววสงา
ครูโรงเรียนบานจือนือแร
กรรมการ
๓) นายสุรศักดิ์ กันหาพาลา ครูโรงเรียนบานปุโรง
กรรมการ
๔) นายรุสมี ธนรงคกุล
ครูโรงเรียนบานปาพอ
กรรมการ
๕) ส.ต.อ.ชอบ ทองคําศรี
ครูโรงเรียนบานนิบงพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ

๙
๙.๔ การประกวดหนังสือเลมเล็ก ชั้น ป.๔-๖ และ ม.๑-๓
๑) นางยูวารีเยาะ กือซา
ครู โรงเรียนบานโตะปาแกะ
๒) นายสมัค ทองโรย
ครู โรงเรียนสลากกินแบงสงเคราะห ๑๓๔
๓) นางสุนิตา ระแม
ครู โรงเรียนบานละแอ
๔) นายอารุน ปงหลีเส็น
ครู โรงเรียนบานโตะพราน
๕) นางซูไรนา ยานยา
ครู โรงเรียนบานพงยือไร
๖) นางกาญจนา คงเหล
ครู โรงเรียนบานพรอน
๗) นางรอกีเยาะ จารุ
ครู โรงเรียนบานกือแล
๘) นางนิตยา ทองเนียม
ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๐. กลุมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนพิการเรียนรวม)
ผูประสานงาน
๑) นางภรณี สุวารักษ
ศึกษานิเทศก สพป.ยะลา เขต ๑
๒) นางสุขุมา อนันตเสถ
ครูโรงเรียนบานยือโระ
๑๐.๑ การแขงขันกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ศิลปะ(ทัศนศิลป) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑) นางภรณี สุวารักษ
ศึกษานิเทศก สพป.ยะลา เขต ๑ ประธานกรรมการ
๒) นางสาวธัญญลักษณ ธรรมเจริญ ครู โรงเรียนบานธารน้ําผึง้
กรรมการ
๓) นางสุกญ
ั ญา จันทรแจง
ครู โรงเรียนบานนาเตย
กรรมการ
๔) นางสาวรอมียะ นิมุ
ครู โรงเรียนบานสาคอ
กรรมการ
๕) นางสาวรุจิรา ปฐมนุพงษ
ครู โรงเรียนบานยะลา
กรรมการ
๖) นางราศี มันนะรัตน
ครู โรงเรียนบานกาลูปง
กรรมการ
๗) นางสุขุมา อนันตเสถ
ครู โรงเรียนบานยือโระ
กรรมการและเลขานุการ
ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งตามประกาศนี้ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ และตัดสินผลการแขงขัน
ทักษะของนักเรียนให เปนไปดวยความเรียบรอย บริ สุทธิ์ ยุติธรรม ตรงตามหลักเกณฑที่กําหนด และบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายอาดุลย พรมแสง)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

(นาย

