
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เรื่อง  ผลการการประชันนกเขาชวาเสียงชิงถ้วยพระราชทาน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
ครั้งที่ 34  ประจ าปี  2559 

                 
 

ด้วยจังหวัดนราธิวาส  มอบหมายให้เทศบาลเมืองนราธิวาส  ด าเนินการจัดการประชันนกเขาชวา 
เสียงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   ครั้งที่  34  ประจ าปี  2559  
ระหว่างวันที่  20 – 21  กันยายน  2559  ณ  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ  พระชนมพรรษา  อ าเภอเมือง  
จังหวัดนราธิวาส 
 

  ผลการประชันนกเขาชวาเสียงชิงถ้วยพระราชทานฯ  ประเภทเสียงดาวรุ่ง (  DR )  วันที่  20  
กันยายน  2559  ปรากฏดังต่อไปนี้ 

1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นก T.L. นายฮัจยีตอเล๊ะ  โดดะแซ  14/3 ม.6 ต.ตลิ่งชัน    
อ.จะนะ จ.สงขลา  

2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 นกต านานทอง HYP ฟาร์ม คุณอนุชา  โจทย์เหม 62 ม.2   
ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 

3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 นกสายน้ าผึ้ง นายอาซิ  มิเตะ 91/1 ม.1 ต.ปะลุกาสาเมาะ 
อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

4. รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 นกโพงค์กานอร์ คุณกาดาฟี  29/1 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ   
จ.นราธิวาส 

5. รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 นกอีมาน  คุณรอสนี  ยูโซ๊ะ 58 ม.8 ต.ล าภู อ.เมือง          
จ.นราธิวาส 

6. รางวัลชนะเลิศอันดับ 6 นกเพชรอนันต์  นายอุกตาร์  มะทา อ.เมือง จ.ยะลา 
7. รางวัลชนะเลิศอันดับ 7 นกอินทรีย์ทอง  นายเจ๊ะอาซิ  อาแซ 22/1 ต.บางนาค       

อ.เมือง จ.นราธิวาส 
8. รางวัลชนะเลิศอันดับ 8 นกตองห้า PDN รองนายกแอ  ตะโละหะลอ 92 ม.2                   

ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน  จ.ยะลา 
9. รางวัลชนะเลิศอันดับ 9 นกบอร๊อก  นายยีบาซา  จะนะ  11 ม.6 ต.บ้านนา อ.จะนะ 

จ.สงขลา 
10. รางวัลชนะเลิศอันดับ 10 นกหลานเป๊บซี่ D.o.p 40/1 ม.6 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ          

จ.สงขลา 
11. รางวัลชนะเลิศอันดับ 11 นก B.Y. จ่ายี  105 ม.4 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 
12. รางวัลชนะเลิศอันดับ 12 นกพายุอารมณ์  นายหายีนิมะ สะดาวา  1/9 ม.3              

ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 
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13. รางวัลชนะเลิศอันดับ 13 นกสิงโตทอง นายมาโซ  เจ๊ะหลง   27 ม.6  ต.บ้านกลาง     
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 

14. รางวัลชนะเลิศอันดับ 14 นกโอเมก้า  นายอันวาร์  อ.จะนะ  จ.สงขลา 
15. รางวัลชนะเลิศอันดับ 15 นกเปเล่  นายรุสลาน  ปาลัส  153  ม.2 ต.ลางา  อ.มายอ  

จ.ปัตตานี  
16. รางวัลชนะเลิศอันดับ 16 นกเพชรโคเคียน  นายมะ  ยะกัง  ต.โคกเคียน  จ.นราธิวาส 
17. รางวัลชนะเลิศอันดับ 17 นกไดมอนด์  นายดาเรียล  ศสิรักษ์ยานัน  ต.ตะปอเยาะ                

อ.ยี่งอ  จ.นราธิวาส 
18. รางวัลชนะเลิศอันดับ 18 นกลูกเปาะดอฆอ  นายอิสมาแอล  กาซอ  53/2  ม.3        

ต.เมาะมาวี  อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี 
19. รางวัลชนะเลิศอันดับ 19 นกราชาวดี  นายกริยา  อาแวกะจิ  14/15  ม.5                                      

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง อ.ชลบุรี 
20. รางวัลชนะเลิศอันดับ 20 นกเพชร DC  ยีเดช  อ.จะนะ  จ.สงขลา 
21. รางวัลชนะเลิศอันดับ 21 นกฟิตรียา  นายต่วนมะรอฟี  ซา  ต.เมาะมาวี  อ.ยะรัง         

จ.ปัตตานี 
22. รางวัลชนะเลิศอันดับ 22 นกศรีนรินทร์  คุณวัชรินทร์  การีอูมา  42 ม.2 ต.เนินงาม 

อ.รามัน จ.ยะลา 
23. รางวัลชนะเลิศอันดับ 23 นกอิชิตัน  ปารามัน  อ.รามัน จ.ยะลา 
24. รางวัลชนะเลิศอันดับ 24 นก Super bonus แบแว  167/2 ม.4 ต.บ้านนา  อ.จะนะ  

จ.สงขลา 
25. รางวัลชนะเลิศอันดับ 25 นกใบไม้สีทอง  มิกปอ  18 ม.2 ต.บาเจาะ  อ.บาเจาะ        

จ.นราธิวาส 
26. รางวัลชนะเลิศอันดับ 26 นกลง  นายสมชาย  ภู่ทับทิม  86/3 ม.5 ต.กะลุวอเหนือ      

อ.เมือง จ.นราธิวาส 
27. รางวัลชนะเลิศอันดับ 27 นกเจ้าพระยา 2 พรเทพ  จ.อยุธยา 
28. รางวัลชนะเลิศอันดับ 28 นก yy2 เมืองทอง นายยัน ยัน ยะลา  จ.ยะลา 
29. รางวัลชนะเลิศอันดับ 29 นกใบไม้สีทอง นายซอมะ  รีเด็ง  39 ถ.พิชิตปาโจ ต.บาเจาะ 

อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
30. รางวัลชนะเลิศอันดับ 30 นกมณีหกแสง  นายกมุก  ต.คอกกระบือ  อ.ปะนาเระ        

อ.ปัตตานี 
31. รางวัลชนะเลิศอันดับ 31 นกอันตูเวาะห์  แซยะลา  80/101 ต.สะเตง อ.เมือง          

จ.ยะลา 
32. รางวัลชนะเลิศอันดับ 32 นกเพชรบ้านทอน 2  หะยีเซะ  บ้านทอน  ต.โคกเคียน                   

อ.เมือง จ.นราธิวาส 
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33. รางวัลชนะเลิศอันดับ 33 นกข้าวย า 7 สี  นายยี  เจะแมะ   ต.จะนะ อ.จะนะ                      
จ.สงขลา 

34. รางวัลชนะเลิศอันดับ 34 นกพงค์ธร  นายรอเซะ  สาฮะ  188/107 ม.6 ต.รูสะมิแล 
อ.เมือง จ.ปัตตานี 

35. รางวัลชนะเลิศอันดับ 35 นก Bulan Madu นายอัสมาน  ดามะยะ  13 ม.6 ต.บาลอ 
อ.รามัน จ.ยะลา 

36. รางวัลชนะเลิศอันดับ 36 นกพลังรีโว่  ผู้ใหญ่เลาะ  อ.ปะนาเระ  จ.ปัตตานี 
37. รางวัลชนะเลิศอันดับ 37 นก M.B.K. นายมันโซ  75/5 ม.1 อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 
38. รางวัลชนะเลิศอันดับ 38 นกเพชรโคลัมเบีย ก านันจิรวัฒน์  21 ม.3 ต.ตลิ่งชัน                            

อ.จะนะ จ.สงขลา 
39. รางวัลชนะเลิศอันดับ 39 นกพิกุลทอง  นายยีเซะ  ต้นพิกุล  ต.รัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 
40. รางวัลชนะเลิศอันดับ 40 นกโอเมก้าทอง  ซอลีฮะห์  อ.จะนะ  จ.สงขลา 
41. รางวัลชนะเลิศอันดับ 41 นกเพชรญาดา  ก านันจิรวัฒน์  21 ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ 

จ.สงขลา 
42. รางวัลชนะเลิศอันดับ 42 นกคดีเด็ด  นายยีเลาะ  นังตา  139 ม.3 ต.บันนังสตา                      

อ.บันนังสตา จ.ยะลา 
43. รางวัลชนะเลิศอันดับ 43 นายแอบือตง  นรา  28/22 ม.7 ต.โคกเคียน อ.เมือง                        

จ.นราธิวาส 
44. รางวัลชนะเลิศอันดับ 44 นกปิงปอง  นายสราวุธ  ศรีมาวงศ์  จ.นครศรีธรรมราช 
45. รางวัลชนะเลิศอันดับ 45 นกนากา  นายสือแม  มาหามะ  79/1 ม.5 ต.กาเยาะมาตี 

อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
46. รางวัลชนะเลิศอันดับ 46 นก LKTกาตอง นายนิหะ  เต็มหลง  122 ม.3 ต.กาบัง                        

จ.ยะลา 
47. รางวัลชนะเลิศอันดับ 47 นกชีวิตมะพร้าว  นายเลาะ  ปาลัส  ต.มายอ จ.ปัตตานี 
48. รางวัลชนะเลิศอันดับ 48 นกเจ้าบอย  นายสาและ  หนองจอก จ.กรุงเทพ 
49. รางวัลชนะเลิศอันดับ 49 นกประกายเพชร  MLT.Brid.Fram  5/2 ม.6 ต.ปล่องหอย 

ต.กะพ้อ จ.ปัตตานี 
50. รางวัลชนะเลิศอันดับ 50 นกโคสทอง  นายอิทธิพล  การีนา  56 ม.2 ต.บานา อ.เมือง 

จ.ปัตตานี 
51. รางวัลชนะเลิศอันดับ 51 นกนานซี  ผู้ใหญ่วิโรจน์  ลายจันย์  106/14 ม.1 ต.ทุ่งใส 

ต.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 
52. รางวัลชนะเลิศอันดับ 52 นกลูกนรา  นายฮ ามูดี  สาเมาะ  138 ม.4 ต.กาเยาะมาตี 

อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
53. รางวัลชนะเลิศอันดับ 53 นกลูกมังกร  นายฮารง  หะยีวาเงาะ  9 ต.บางนาค อ.เมือง 

จ.นราธิวาส 
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54. รางวัลชนะเลิศอันดับ 54 นกโชคดีศรีเนินงาม  นายมังโต๊ะ  มูเด็ง  ต.เนินงาม  อ.รามัน 

จ.ยะลา 
55. รางวัลชนะเลิศอันดับ 55 นกศรีกายู  แซเวาะ  รองนายก  95/2 ม.4 ต.กายูบอเกาะ  

อ.รามัน จ.ยะลา 
56. รางวัลชนะเลิศอันดับ 56 นกอินตัน ( Intan) นายแวหะมะ  บาซาลาฮา  28 ม.7                      

ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 
57. รางวัลชนะเลิศอันดับ 57 นกมูสังคัง  นางพัชรา พยุงวงศ์  จ.ชลบุรี 
58. รางวัลชนะเลิศอันดับ 58 นกอาลี บาบา  อาลี  กะพ้อ  ต.กะลุบี  อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 
59. รางวัลชนะเลิศอันดับ 59 นกปลายฟ้า  ผญ.กรี  ปาลัส  12/9  ม.6 ต.ควน                               

อ.ปะนาเระ  จ.ปัตตานี 
60. รางวัลชนะเลิศอันดับ 60 นกอาเนาะเวาะ  ครูนิ  สวนพลู  131 ม.4  ต.ตะมะยุง                

อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 
 
 
       ประกาศ  ณ  วันท่ี  2 0  กันยายน  พ.ศ. 2559
  
 
 
          ( นายสุรพร  พร้อมมูล ) 
               ประธานกรรมการกองงานประชันนกเขาชวาเสียง 
 
 


