
ช่ือ-นามสกุลผิดโปรดแจ�งคุณวิชญาพร เฟ� องฟูขจร โทรศัพท& 08-9112-3188 ภายในวันท่ี 17 ม.ค.2557 

ผลการประกวดวาดภาพวันเด็กแห7งชาติ ประจําป: 2557 

หัวข�อ “โลกสวยสดใสด�วยมือเรา” 

ระดับช้ันอนุบาล 
รางวัลดีเด7น 

1. ด.ช.ภคพล   รตนัตยาธิคุณ   Art for Kids 
2. ด.ญ.นาดา   ดอเลาะ    โรงเรียนวัดมุจลินทวาป*วิหาร(เพชรานุกูลกิจ) 

รางวัลยอดเย่ียม 
1. ด.ญ.ฟาฏิมะฮ3   กะลูแป    โรงเรียนอามานะศักด์ิ 

รางวัลสร�างสรรค& 
1. ด.ญ.อภิชญา   ลิ้มกุล    โรงเรียนอนุบาลสาธิต ม.อ.ป:ตตานี 
2. ด.ช.มุมิน   สามะอาลี   โรงเรียนบํารุงอิสลาม 
3. ด.ญ.โกลัญญา   ประยูรชาติ   โรงเรียนจ=องฮ้ัว 

รางวัลชมเชย 
1. ด.ช.กันตพัฒน3   นิลฉิม    โรงเรียนอนุบาลสาธิต ม.อ.ป:ตตานี 
2. ด.ญ.ธีรกานต3   วรอุไร    โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
3. ด.ญ.ตAวนอลิชชา   กูบาฮา    โรงเรียนอนุบาลสาธิต ม.อ.ป:ตตานี 
4. ด.ช.เอิรท   กวีพิภัทร   โรงเรียนอนุบาลสาธิต ม.อ.ป:ตตานี 
5. ด.ญ.ณัฎฐ3ชนินท3   ขันตยาภิรัก   โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 
6. ด.ญ.อินอาม   ตอแลแม   โรงเรียนบํารุงอิสลาม 
7. ด.ญ.ซีตีอามีเนาะ  สาเหาะ    โรงเรียนบ=านบางปลาหมอ 
8. ด.ญ.นูรุลวาศีฟะห3  ดอเลาะ    โรงเรียนอามานะศักด์ิ 
9. ด.ญ.ฐิตา   พิริยศาสน3    โรงเรียนอนุบาลสาธิต ม.อ.ป:ตตานี 
10. ด.ญ.อิฟตีนาน   มามุ     โรงเรียนบํารุงอิสลาม 
11. ด.ญ.อุมมูรูมาน   ดาโอะ    โรงเรียนบํารุงอิสลาม 
12. ด.ญ.ฟ*รดาวส3   โตะ    โรงเรียนบํารุงอิสลาม 
13. ด.ญ.อัมนี   อาษาสุจริต   โรงเรียนบํารุงอิสลาม 
14. ด.ญ.นูรลีนา   ปายอ     โรงเรียนบํารุงอิสลาม 
15. ด.ญ.นูรราเนียร3   สอดอ     โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
16. ด.ญ.วันดาลีฟ   สุทธิศาสตร3กุล   โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ3 
17. ด.ญ.นัฐนิชา   สิงห3กาล    โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
18. ด.ญ.มนฑาทิพย3  ยศศิริ    โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
19. ด.ญ.อะฮ3ลัล   เจQะดือเรQะ   โรงเรียนบํารุงอิสลาม 
20. ด.ช.ไซฟูดดีน   สาแม    โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
21. ด.ญ.ประไพพิศ   พรหมจันทร3   โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
22. ด.ช.ธีร3ชากรณ3   ประกายเลิศลักษณ3  โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
23. ด.ญ.พิชญ3ณัชชา   ประกายเลิศลักษณ3  โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
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ผลการประกวดวาดภาพวันเด็กแห7งชาติ ประจําป: 2557 

หัวข�อ “โลกสวยสดใสด�วยมือเรา” 

ระดับช้ันอนุบาล 
24. ด.ช.อัฟฟานดี   ดอมะ    โรงเรียนบํารุงอิสลาม 
25. ด.ญ.นัสรียา   มีแตเบ็ง    โรงเรียนบํารุงอิสลาม 
26. ด.ช.ลุกมาน   แตรอแม็ง   โรงเรียนบํารุงอิสลาม 
27. ด.ช.ซอลาฮูดิน   แดดอแล   โรงเรียนบํารุงอิสลาม 
28. ด.ญ.ณดา   อีแมรอดิง    โรงเรียนบํารุงอิสลาม 
29. ด.ญ.ซูลฟา   สาเมาะ    โรงเรียนบํารุงอิสลาม 
30. ด.ช.มูฟ*ด   เปาะสา    โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
31. ด.ญ.จารุวรรณ   ยิ้มแย=ม    โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 
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ผลการประกวดวาดภาพวันเด็กแห7งชาติ ประจําป: 2557 

หัวข�อ “โลกสวยสดใสด�วยมือเรา” 

ระดับช้ันประถมศึกษาป:ท่ี 1 
รางวัลยอดเย่ียม 

1. ด.ญ.เพชรอันดา   รักมนตรี    โรงเรียนอนุบาลป:ตตานี 
2. ด.ญ.นันทิตา   มุสตาฟา    โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ3 

รางวัลดีเด7น 
1. ด.ญ.นิกัสมีร3   บือราเฮง   โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ3 
2. ด.ช.นิโยฮัน   เจQะเล็ม    โรงเรียนอนุบาลยะลา 
3. ด.ช.กันตพิชญ3   แก=ววิชิต    โรงเรียนอนุบาลยะลา 

รางวัลชมเชย 
1. ด.ญ.จิราวดี   แก=วนํา    โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
2. ด.ญ.นิ-นฎา   นิเดร3หะ    โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ3 
3. ด.ญ.ทอฝ:น   เจะและ    โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
4. ด.ญ.มธุรดา   นาคท่ัง    โรงเรียนอนุบาลสาธิต ม.อ.ป:ตตานี 
5. ด.ญ.มัสนียา   เกศา    โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
6. ด.ญ.พิมพ3ชนก   แซAอ้ึง    โรงเรียนอนุบาลยะลา 
7. ด.ช.อามีน   หะยีอาแว   โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ3 
8. ด.ช.พนธกร   เฮAาบุญ    โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
9. ด.ญ.ฟาเดีย   กูทา    โรงเรียนบํารุงอิสลาม 
10. ด.ญ.ฟาเดีย   กาเดร3    โรงเรียนอนุบาลป:ตตานี 
11. ด.ญ.สุนันษา   หมาดลี    โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ3 
12. ด.ญ.วันอารีนา  แวซู    โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ3 
13. ด.ญ.อามีณาย3   ดาโอQะ    โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ3 
14. ด.ญ.อรนลิน   เกษกุล    โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
15. ด.ญ.เบญจวรรณ   จินดารัตน3   โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
16. ด.ญ.วริศรา  สังทุนะ    โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
17. ด.ช.ธนกร   เนียมคง    โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
18. ด.ญ.ชนัญชิดา   แก=วมณี    โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
19. ด.ญ.อภิสรา   กริชนิกรกุล   โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
20. ด.ญ.นภัสนันท3   ชุมขวัญ    โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
21. ด.ญ.เพชรอันดา   ขวัญนิคม   โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
22. ด.ช.ซอฟฟูวาน   มามะ    โรงเรียนเทศบาล ๕ สลากกินแบAงรัฐบาล 
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ผลการประกวดวาดภาพวันเด็กแห7งชาติ ประจําป: 2557 

หัวข�อ “โลกสวยสดใสด�วยมือเรา” 

ระดับช้ันประถมศึกษาป:ท่ี 2 
 

ระดับยอดเย่ียม 
1. ด.ญ.นัฏกา  มุสตาฟา  โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ3 
2. ด.ญ.ขวัญชนก  แซAอ้ึง   โรงเรียนอนุบาลยะลา 

ระดับดีเด7น 
1. ด.ญ.ไปรยา  ทัดแก=ว   โรงเรียนอนุบาลยะลา 
2. ด.ญ.ฟาเดีย  สอเด็ง   โรงเรียนบ=านชมพู Art for Kids 

ระดับสร�างสรรค& 
1. ด.ญ.สมฤทัย  อีดหมาด  โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
2. ด.ช.ภูรินทร3  รักสกุล   โรงเรียนอนุบาลป:ตตานี 
3. ด.ญ.กอฝYาย  อินทศรีมา  โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ3 
4. ด.ช.ดลยวัตร  เกษา   โรงเรียนจ=องฮ้ัว 

ระดับชมเชย 
1. ด.ญ.นภูริณี  พันธ3โภชน3  โรงเรียนอนุบาลป:ตตานี 
2. ด.ญ.วริศรา  พุทธิเลิศ   โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
3. ด.ช.ชนม3ปกรณ3  โอฬารศิริ  โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ป:ตตานี 
4. ด.ช.ไกรวิชญ3  อารยะทรงศักด์ิ  โรงเรียนอนุบาลป:ตตานี 
5. ด.ญ.ณิชานันท3  บุญญรักษ3  โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
6. ด.ญ.มณีวรรณ  ใหญAกวAาวงศ3  โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
7. ด.ญ.กรรณิกา  ยิ่งประเสริฐผล  โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
8. ด.ญ.นิอัสมา  นิเดร3หะ   โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ3 
9. ด.ช.ชามิล  แกสมาน  โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ป:ตตานี 
10.  ด.ญ.กัณฐพัสส3  สุวรรณรักษา  โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
11.  ด.ญ.เกตุฟYา  แก=วพิมพ3  โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ป:ตตานี 
12.  ด.ญ.นาดีรา  เจะหนิ   โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบAงรัฐบาล 
13.  ด.ญ.สิรภัทร  สังฆมิตกล  โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ป:ตตานี 
14.  ด.ญ.ศริญดา  สมาธิ   โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
15. ด.ญ.มาตาร3  นววานิช   โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ป:ตตานี 
16.  ด.ญ.ปทิตตา  ศุภอักษร  โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ3 
17.  ด.ญ.ธนิชา  ชัยชนะโชติ  โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ป:ตตานี 
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ผลการประกวดวาดภาพวันเด็กแห7งชาติ ประจําป: 2557 
หัวข�อ “โลกสวยสดใสด�วยมือเรา” 

ระดับช้ันประถมศึกษาป:ท่ี 3 
ระดับยอดเย่ียม 

1. ด.ญ.มาริษา  พ่ัวพันธ3   โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
2. ด.ช.ซัยฟุลลอฮ3  กะลูแป   โรงเรียนอามานะศักด์ิ 
3. ด.ญ.ณัฐชยา  สุขสันติดิลก  โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ3 
4. ด.ญ.นาเดียร3  ซัตตาร3   โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ3 

ระดับดีเด7น 
1. ด.ญ.นิสรีน  วันสวามิภักด์ิ  โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ3 
2. ด.ญ.ฟ:ยรูซ  เบญจวรรณ  โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ3 
3. ด.ช.ซารีฟ  หุAนพยนต3  โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ3 
4. ด.ญ.อิฟติซัม  มาเจQะมะ  โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
5. ด.ญ.ยาวาฮิสนี  แวหะมะ  โรงเรียนบ=านสะบารัง 
6. ด.ญ.ไลลาวาตี  ยูโซQะ   โรงเรียนบ=านสะบารัง 
7. ด.ญ.นพเก=า  อารีมานะสกุล  โรงเรียนอนุบาลยะลา 

ระดับสร�างสรรค& 
1. ด.ช.ดุริยะ  จําปากลาย  โรงเรียนอนุบาลป:ตตานี 
2. ด.ช.สุรนันท3  หมาดลี   โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ3 
3. ด.ญ.ฮาซานะห3  สาและ   โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบAงรัฐบาล 
4. ด.ญ.นูอัยม3  บนีอะหมัด  โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ3 
5. ด.ช.นิฟฟาน  รัตนแก=ว   โรงเรียนจ=องฮ้ัว 

ระดับชมเชย 
1. ด.ญ.นูรฮานาน  สะโอ   โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
2. ด.ช.มุณซีรีน  โตะลู   โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ป:ตตานี 
3. ด.ญ.ผกามาศ  เบญจมาศ  โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
4. ด.ญ.นริศรา  ฉายแสง   โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารกินแบAงรัฐบาล 
5. ด.ญ.สุกัญญา  ไวกระโทก  โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
6. ด.ญ.ซานีต=า  กาเดร3   โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ3 
7. ด.ญ.รัญชนา  บัวบางกรูด  โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
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ผลการประกวดวาดภาพวันเด็กแห7งชาติ ประจําป: 2557 
หัวข�อ “โลกสวยสดใสด�วยมือเรา” 

ระดับช้ันประถมศึกษาป:ท่ี 4 
ระดับยอดเย่ียม 

1. ด.ญ.กนกวรรณ  ตันติวิวัฒน3  โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
2. ด.ญ.จิรภิญญา  แสงทอง   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 
3. ด.ญ.เปรียบดาว  บําเพ็ญสมัย  โรงเรียนอนุบาลยะลา 
4. ด.ญ.ตAวนนูรโซเฟ*ย กูหะยี   โรงเรียนอนุบาลยะลา 

ระดับดีเด7น 
1. ด.ญ.ฟ̂รดาวส3  เบ็ญสลาม  โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 
2. ด.ญ.เอมปวียา  สุคนเขตร3  โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ป:ตตานี 
3. ด.ญ.ธชพรรณ  นิลฉิม   โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ป:ตตานี 
4. ด.ญ.กฤษณพร  พรหมเทพ  โรงเรียนอนุบาลยะลา 

ระดับสร�างสรรค& 
1. ด.ญ.อัสมานี  หามิ   โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบAงรัฐบาล 
2. ด.ญ.ฟาเดียร3  เวาะเซ็ง   โรงเรียนบ=านสะบารัง 
3. ด.ช.ฮารีส  ดือเระ   โรงเรียนอนุบาลยะลา 
4. ด.ญ.วันฟ̂ตรี  แวซู   โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ3 
5. ด.ช.ซอบีร  บาราเฮง  โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 
6. ด.ญ.อัยนา  กรูตามา   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม  
7. ด.ญ.พิชชาพร  กินรี   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 
8. ด.ญ.วาฟ:ต  บากา   โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบAงรัฐบาล 

ระดับชมเชย 
1. ด.ญ.นาเดีย  ดีเยาะ   โรงเรียนอามานะศักด์ิ 
2. ด.ญ.ชุติมาพร  อAอนโสตะ  โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
3. ด.ญ.ภาวิน ี  เขียวสิน   โรงเรียนอนุบาลป:ตตานี 
4. ด.ช.มูฮัมหมัดซอฟ* ปูเตQะ   โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบAงรัฐบาล 
5. ด.ญ.ณัฎฐวดี  ทรัพย3ไพบูลย3  โรงเรียนอนุบาลป:ตตานี 
6. ด.ญ.ธัญชนก  ผัดสมุทร  โรงเรียนอนุบาลป:ตตานี 
7. ด.ญ.มุกมณี  สุวรรณรักษา  โรงเรียนจ=องฮ้ัว 

ระดับชมชย 
8. ด.ญ.ณัฐกฤตา  โยมชู   โรงเรียนอนุบาลป:ตตานี 
9. ด.ช.ณเกล=า  แก=วนิตย3  โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ป:ตตานี 
10.  ด.ญ.วริษฐา  ปุริสัง   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 
11.  ด.ญ.วันอัสมัก  มานะ   โรงเรียนอามานะศักด์ิ 
12.  ด.ญ.ทัตธิชา  มูลจันที   โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ3 
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ผลการประกวดวาดภาพวันเด็กแห7งชาติ ประจําป: 2557 
หัวข�อ “โลกสวยสดใสด�วยมือเรา” 

ระดับช้ันประถมศึกษาป:ท่ี 4 
 

13.  ด.ญ.นูรซาฟ*กา  นราธิชาติ  โรงเรียนบ=านสะบารัง 
14.  ด.ญ.ดามีญา  บิลสะตา  โรงเรียนอามานะศักด์ิ 
15.  ด.ญ.จัยดาร3  หมัดอู   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 
16.  ด.ช.อิบรอน  มามะ   โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบAงรัฐบาล 
17.  ด.ญ.วันมารีญา  สัญชัยวรนันท3  โรงเรียนอนุบาลยะลา 
18.  ด.ญ.ศศิพิชชา  โยธากุล   โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ป:ตตานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือ-นามสกุลผิดโปรดแจ�งคุณวิชญาพร เฟ� องฟูขจร โทรศัพท& 08-9112-3188 ภายในวันท่ี 17 ม.ค.2557 

ผลการประกวดวาดภาพวันเด็กแห7งชาติ ประจําป: 2557 
หัวข�อ “โลกสวยสดใสด�วยมือเรา” 

ระดับช้ันประถมศึกษาป:ท่ี 5 
ระดับยอดเย่ียม 

1. ด.ช.วชิาภัทร  สังข3จีน   โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ป:ตตานี 
2. ด.ญ.ศอลีหะฮ3  เจะมะ   โรงเรียนอามานะศักด์ิ 
3. ด.ญ.ยศวดี  โลAห3ชัย   โรงเรียนอนุบาลยะลา 
4. ด.ญ.ฮามีนะห3  ลาเตQะ   โรงเรียนบ=านสะบารัง 
5. ด.ญ.วินัฐ  หิรัญพันธุ3  โรงเรียนอนุบาลยะลา 

ระดับดีเด7น 
1. ด.ช.มูฮําหมัดอัลฟานดี เจะลง   โรงเรียนอามานะศักด์ิ 
2. ด.ญ.ธนพร  จันทร3แดง  โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
3. ด.ญ.ศุภาพิชญ3  โอพ่ัง   โรงเรียนอนุบาลป:ตตานี 
4. ด.ญ.ซูวัยบะห3  ยีมะยี   โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
5. ด.ญ.นาดียะห3  กริยา   โรงเรียนบ=านสะบารัง 
6. ด.ญ.ภัทราภรณ3  ระเริงทรัพย3  โรงเรียนอนุบาลป:ตตานี 
7. ด.ญ.กานต3ธีรา  บุตรมาตา  โรงเรียนอนุบาลยะลา 

ระดับสร�างสรรค& 
1. ด.ญ.ชัชชญา  คงเจริญคณิศร  โรงเรียนอนุบาลป:ตตานี 
2. ด.ญ.ซูไฮลา  บินยูโซQะ   โรงเรียนบ=านสะบารัง 
3. ด.ญ.ฟ:ตตู  เจQะดาโอQะ  โรงเรียนบ=านสะบารัง 
4. ด.ญ.วิรัลพัชร  เสนาพิมพ3  โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ป:ตตานี 
5. ด.ญ.อินทิรา  แซAวAอง   โรงเรียนจ=องฮ้ัวป:ตตานี 
6. ด.ช.นิมูฮัมหมัดบูคอัร นิและ   โรงเรียนอามานะศักด์ิ 
7. ด.ช.ลุกมาน  มูซอ   โรงเรียนอามานะศักด์ิ 
8. ด.ญ.กูฮัซรีดา  นิแห   โรงเรียนอามานะศักด์ิ 
9. ด.ญ.พิมภ3ลภัส  พิทักษ3ธรรม  โรงเรียนอนุบาลยะลา 

ระดับชมเชย 
1. ด.ญ.ฟ:รฮัน  ดูละซะ   โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
2. ด.ช.จามีล  สอเหาะ   โรงเรียนอามานะศักด์ิ 

ระดับชมเชย 
3. ด.ช.เจษฎาภรณ3  สุรัตน3   โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบAงรัฐบาล 
4. ด.ญ.นิสา  ฮาลาบี   โรงเรียนอามานะศักด์ิ 
5. ด.ญ. ฮัซมา  อุเซ็ง   โรงเรียนบ=านสะบารัง            
6. ด.ญ.ฐิตาภา  รัตนครัณฑ3  โรงเรียนอนุบาลป:ตตานี 
7. ด.ญ.วรัญญา  ชูสุวรรณ  โรงเรียนอนุบาลป:ตตานี 



ช่ือ-นามสกุลผิดโปรดแจ�งคุณวิชญาพร เฟ� องฟูขจร โทรศัพท& 08-9112-3188 ภายในวันท่ี 17 ม.ค.2557 

ผลการประกวดวาดภาพวันเด็กแห7งชาติ ประจําป: 2557 
หัวข�อ “โลกสวยสดใสด�วยมือเรา” 

ระดับช้ันประถมศึกษาป:ท่ี 5 
 

8. ด.ช.กิตติพัทธ3  ตุAนแก=ว   โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
9. ด.ญ.กมลดิชญ3  เป*ยร3กลิ่น  โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ป:ตตานี 
10. ด.ญ.ฮัยฟาอ3  กาเดร3   โรงเรียนอนุบาลป:ตตานี 
11. ด.ญ.นิอัฟนาน  นิกูโน   โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบAงรัฐบาล      
12. ด.ช.อารีฟ*น  รัตนแก=ว   โรงเรียนจ=องฮ้ัว 
13. ด.ญ.บัลกิส  ชายมัน   โรงเรียนอามานะศักด์ิ 
14. ด.ญ.หวันซูฟ*ยะห3  แวโมง   โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบAงรัฐบาล 
15. ด.ญ.ฮาลีมะห3  มายีด   โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบAงรัฐบาล 
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ผลการประกวดวาดภาพวันเด็กแห7งชาติ ประจําป: 2557 
หัวข�อ “โลกสวยสดใสด�วยมือเรา” 

ระดับช้ันประถมศึกษาป:ท่ี 6 
ระดับยอดเย่ียม 

1. ด.ญ.อิลยานี มามะ    โรงเรียนอามานะศักด์ิ 
ระดับดีเด7น 

1. ด.ช.เมธากานต3 บุตรมาตา   โรงเรียนอนุบาลยะลา 
ระดับสร�างสรรค& 

1. ด.ญ.ซุลฟา มะแซ    โรงเรียนอามานะศักด์ิ 
ระดับชมเชย 

1. ด.ญ.พรรณชนก พิพิธภักดี   โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 
2. ด.ช.อิดริส สะมะแอ   โรงเรียนอามานะศักด์ิ 
3. ด.ช.ไรวินท3 สุทธิป:ญญปกรณ3   โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 
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ผลการประกวดวาดภาพวันเด็กแห7งชาติ ประจําป: 2557 
หัวข�อ “โลกสวยสดใสด�วยมือเรา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาป:ท่ี 1 
ระดับยอดเย่ียม 

1. ด.ญ.เนาวรัตน3  เปรมปรีดิ์  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ป:ตตานี 
ระดับดีเด7น 

1. ด.ญ.สุจิตรา  สุครีพ   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ป:ตตานี 
ระดับสร�างสรรค& 

1. ด.ญ.นิสรีน  ดอเลาะ   โรงเรียนมูลนิธิอาซิสถาน 
2. ด.ญ.ฮุสนี  อามะ   โรงเรียนจงรักสัตย3วิทยา 

ระดับชมเชย 
1. ด.ญ.ธนัชพร  เพ็ชรภักดี  โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 
2. ด.ช.วสัสลาม  วันสวามิภักด์ิ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ป:ตตานี 
3. ด.ญ.นัสรียา  ยาโหงด   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ป:ตตานี 
4. ด.ญ.ยัสมี  มูซอ   โรงเรียนไม=แกAนกิตติวิทย3 
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ผลการประกวดวาดภาพวันเด็กแห7งชาติ ประจําป: 2557 

หัวข�อ “โลกสวยสดใสด�วยมือเรา” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป:ท่ี 3  

รางวัลยอดเย่ียม 
1. ด.ญ.วรานุช   ไผAล=อม   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

รางวัลดีเด7น 
1. ด.ญ.รูฮานา   เจะอาบูลี  โรงเรียนเทศบาล ๑ บ=านจะบังติกอ 

รางวัลสร�างสรรค& 
1. ด.ญ.ธัญลักษณ3   เพ็ชรภักดี  โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 
2. ด.ญ.ซูไลลา   กาซอ   โรงเรียนเทศบาล ๑ บ=านจะบังติกอ 
3. ด.ญ.กานต3พิชชา   ขาวสังข3   โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 

 


