
 
 
 
 
 
 

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  21  
กันยายน  2559  ปรากฏดังต่อไปนี้ 

1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นกพายุอารมณ์  นายหะยีนิมะ สะดาวา  1/9 ม.3              
ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 

2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 นกโบคกรานอร์  นายกัดดาฟี 29/2 ม.1 ต.บาเระใต้                     
อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 นกต านานทอง HXP ฟาร์ม นายอนุชา  โจทย์เหม 62 ม.2          
ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 

4. รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 นกชันโรง ต้นไทร นายอับดุลฮาฟิ  โตะกูมิ 134 ม.1                     
ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

5. รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 นกเด็ง สยาม นายเด็ง  สะบารัง  อ.เมือง จ.ปัตตานี 
6. รางวัลชนะเลิศอันดับ 6 นกอังกอร์  รองนายกแอ  ตะโละหะลอ 92 ม.2                                  

ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 
7. รางวัลชนะเลิศอันดับ 7 นกอาเนาะ ปาดิ  แบมะ  อุดร  7/9 ถ.ตรีรัตน์ ต.บางนาค           

อ.เมือง จ.นราธิวาส 
8. รางวัลชนะเลิศอันดับ 8 นกเพชร DC นายยีเดช  อ.จะนะ จ.สงขลา 
9. รางวัลชนะเลิศอันดับ 9 นกกายู ยูไนเตด นายสุไฮมี  ซีดีดี 39/1 ม.4 ต.กายูบอเกาะ  

อ.รามัน จ.ยะลา 
10. รางวัลชนะเลิศอันดับ 10 นกจันทร์พันดวง ปลัดดีน  อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 
11. รางวัลชนะเลิศอันดับ 11 นกเพชรอนันต์  นายอนันต์ มะทา  อ.เมือง จ.ยะลา 
12. รางวัลชนะเลิศอันดับ 12 นกศรีเนินงาม  โต๊ะมูเด็ง  ม.6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 
13. รางวัลชนะเลิศอันดับ 13 นกไอยะลา  จ่าเงาะ  โคกมาแจ  อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 
14. รางวัลชนะเลิศอันดับ 14 นกบอร๊อก  นายยีบาซิ  จะนะ  111 ม.6 ต.บ้านนา                        

อ.จะนะ จ.สงขลา 
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15. รางวัลชนะเลิศอันดับ 15 นกอาเนาะอูตอ  นายมะนาพี  สะมะแอ  77/9  ม.5                                 
ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 

16. รางวัลชนะเลิศอันดับ 16 นกลูกน้ า  นายซา  คออกวัว  22/3  ม.5 อ.กะพ้อ                         
จ.ปัตตานี 

17. รางวัลชนะเลิศอันดับ 17 นกกี ของช่ ารวย นายกี  ของช าร่วย  22/1  ม.3 ต.ทุ่งพลา 
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 

18. รางวัลชนะเลิศอันดับ 18 นกไทเกอร์  นายหามะ  ลาเตะ  57/2 ม.2 ซ.ตาลีอายร์             
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 

19. รางวัลชนะเลิศอันดับ 19 นกบินตันมัส  นายหะยีโซนี  จ.โกตาบารู ประเทศมาเลเซีย 
20. รางวัลชนะเลิศอันดับ 20 นกใบไม้สีทอง  นายเจ๊ะปอ  ดิง  18 ม.2 ต.บาเจาะ                            

อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
21. รางวัลชนะเลิศอันดับ 21 นกคนเหล็ก  อบต.ซอมะ  67/1 ม.3 ต.เรียง อ.รือเสาะ     

จ.นราธิวาส 
22. รางวัลชนะเลิศอันดับ 22 นกโอเมก้าทอง  โอเมก้าทอง (พ่ีแหม)  40/2 ม.6 ต.จะนะ 

อ.จะนะ จ.นราธิวาส 
23. รางวัลชนะเลิศอันดับ 23 นกอิชิตัน  ปา รามัน  อ.รามัน จ.ยะลา 
24. รางวัลชนะเลิศอันดับ 24 นกเจ้าปลายงาม  วาริช  จ.ปัตตานี 
25. รางวัลชนะเลิศอันดับ 25 นกบูลันบินตัน  ยูโซะ  มายอ  อ.มายอ  จ.ปัตตานี 
26. รางวัลชนะเลิศอันดับ 26 นกมณีเจ็ดแสง  นายกมุก  ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ                

จ.ปัตตานี 
27. รางวัลชนะเลิศอันดับ 27 นกมายอ  นายมะนาเซ  อาแว  118/15 ม.4 อ.,มายอ 

จ.ปัตตานี 
28. รางวัลชนะเลิศอันดับ 28 นกกบนอกกะลา  หะยีเลาะ  บางปู  20/8  ม.4 ต.บางปู           

อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 
29. รางวัลชนะเลิศอันดับ 29 นกน าโชค  สาเลาะ  ต ารวจน้ า  จ.ปัตตานี 
30. รางวัลชนะเลิศอันดับ 30 นกลูกเสือแดง  ยีแอ  ต้นไทร  59 ม.1 ต.ปะลุกาสาเมาะ                 

อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
31. รางวัลชนะเลิศอันดับ 31 นกตอง 5 PDN รองนายกแอ ตะโละหะลอ 92 ม.2                        

ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 
32. รางวัลชนะเลิศอันดับ 32 นกสมองเพชร  ตอแกดิง ซ.1 ต.ตลาดเก่า จ.ยะลา 
33. รางวัลชนะเลิศอันดับ 33 นกนานซี  ผู้ใหญ่วิโรจน์  สวนจันทร์  108/14 ม.1 ต.ทุ่งใส 

อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 
34. รางวัลชนะเลิศอันดับ 34 นกนิฮาลิส คลองฉิ่ง ยิ คลองฉิ่ง  98 ม.8 ต.บาเจาะ อ.กาบัง 

จ.ยะลา 
35. รางวัลชนะเลิศอันดับ 35 นกน้องใหม่  น้ า แวยะปา แวอูมา  อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 
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36. รางวัลชนะเลิศอันดับ 36 นก H82 ฮะ กลันตัน  ประเทศมาเลเซีย 
37. รางวัลชนะเลิศอันดับ 37 นกสายน้ าผึ้ง นายอาซิ  ปีแต  91/1  ม.1 ต.ปะลุกาสาเมาะ 

อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
38. รางวัลชนะเลิศอันดับ 38 นก BY แบยี (จะนะ)  105 ม.4 ต.สะกอม อ.จะนะ                     

จ.สงขลา 
39. รางวัลชนะเลิศอันดับ 39 นก PZT มะเปาซี  สะง๊ะ  50/4 ม.4 ต.ตะโละดือรามัน            

อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 
40. รางวัลชนะเลิศอันดับ 40 นกแอ  แอ บือตง  28 ม.7 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 
41. รางวัลชนะเลิศอันดับ 41 นกหยกมณี  สจ.เซ็งตากใบ  4/1 ม.3 ต.เกาะสะท้อน                

อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส 
42. รางวัลชนะเลิศอันดับ 42 นกทับทิม  นายอับดุลเราะมัน  โว๊ะ 96 ม.3 ต.คลองใหม่       

อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 
43. รางวัลชนะเลิศอันดับ 43 นกชีวิตมะพร้าว  นายอับดุลเลาะ ปาลัส  19/1 ม.2 ต.ลางา 

อ.มายอ จ.ปัตตานี 
44. รางวัลชนะเลิศอันดับ 44 นกแบทแมน  หะยียะ  ตาบา  75/3 ม.1 ซ.เจ๊ะเห อ.ตากใบ 

จ.นราธิวาส 
45. รางวัลชนะเลิศอันดับ 45 นก BY แบยี (จะนะ)  105 ม.4 ต.สะกอม อ.จะนะ             

จ.สงขลา 
46. รางวัลชนะเลิศอันดับ 46 นกซูไกทอง นายลุกมาน ลาเตะ  85/1 ม.5 อ.ยะหริ่ง         

จ.ปัตตานี 
47. รางวัลชนะเลิศอันดับ 47 นกมะม่วงทอง HYP.Farm. นายอนุชา  โจทย์เหม  62 ม.2 

ซ.ปริก ถ.ซอยเทศบาล10 อ.สะเดา จ.สงขลา 
48. รางวัลชนะเลิศอันดับ 48 นกLaser.77 AH.YEN ประเทศมาเลเซีย 
49. รางวัลชนะเลิศอันดับ 49 นกลูกช้าง  นายแวอาแซ  แวมะ  อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 
50. รางวัลชนะเลิศอันดับ 50 นกเมียให้มา  แบเลาะห์  จ.ปัตตานี 
51. รางวัลชนะเลิศอันดับ 51 นกหลานเป็บซี่  นายมะ  ฮาฟิต  46/1 ม.6 ต.ตลิ่งชัน                    

อ.จะนะ จ.สงขลา 
52. รางวัลชนะเลิศอันดับ 52 นกลูกยอด  นายธนพล  ตันสุนีย์  277 ต.บางนาค อ.เมือง 

จ.นราธิวาส 
53. รางวัลชนะเลิศอันดับ 53 นกด า  นายมามะซารากี  แบรอสะแม  21/1 ม.1 ต.เกะรอ 

อ.รามัน จ.ยะลา 
54. รางวัลชนะเลิศอันดับ 54 นกศรีส่วนรวม  ต่วนแอร์  6 ม.2 ต.บ้านนา อ.จะนะ          

จ.สงขลา 
55. รางวัลชนะเลิศอันดับ 55 นกพายุอารมณ์  นายหะยีนิมะ สะดาวา  19 ม.3              

อ.เมือง จ.ปัตตานี 
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56. รางวัลชนะเลิศอันดับ 56 นกอาเนาะตียง  นายเจะแอ  เจะหนิ  27/2 ม.9 อ.จะนะ     

จ.สงขลา 
57. รางวัลชนะเลิศอันดับ 57 นกไซโก้  นายตูแวสารี  ตูแวเลาะ  7/2 ม.1 ต.ตาลีอายร์               

อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 
58. รางวัลชนะเลิศอันดับ 58 นกทะเลทอง  นายอัจยีซอละฮ์  โคกเค็ด  ต.บ้านนา อ.จะนะ 

จ.สงขลา 
59. รางวัลชนะเลิศอันดับ 59 นกแอมบี้  นายซาการียา  อิลเลียส  โกตาบารู ประเทศ                          

มาเลเซีย 
60. รางวัลชนะเลิศอันดับ 60 นกนูรฟาสีลา  บิก N.D. ฟาร์ม  123 ม.4 ต.น้ าด า                                           

อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 
 
 
       ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2559  
 
 
 
          ( นายสุรพร  พร้อมมูล ) 
               ประธานกรรมการกองงานประชันนกเขาชวาเสียง 
 
 
 


