
ชื่อ-นามสกุล, ชั้นและโรงเรยีนผิดแจงแกไขท่ี 

คุณวิชญาพร เฟองฟูขจร โทรศัพท 09-5440-0341 

ภายในวันท่ี 24 มกราคม 2563 

ผลการประกวดวาดภาพวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 
หัวขอ “เด็กยุคใหม เรียนรู รักษโลก” 

ระดับชั้นอนุบาล 

รางวัลยอดเยี่ยม 

ด.ญ.มาวี  ประดิษฐจา  โรงเรียนจองฮั้ว  

ด.ช.ยศภัทร  รัตนสุนทร  โรงเรียนอนุบาลยะลา 

ด.ช.สิทธิเดช ฉุนทิ้ง   โรงเรียนจองฮั้ว 

ด.ญ.ปุณณภา แกวทอง   โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ 

ด.ญ.ลภัสวีณ  แกวทอง   โรงเรียนอนุบาลยะลา 

รางวัลดีเดน 

ด.ญ.ณัฐณิชา ทองหนูรุง  โรงเรียนจองฮั้ว 

ด.ช.คุณานนท มาลาศร ี  โรงเรียนจองฮั้ว 

ด.ญ.พิรดา ชาญณรงค  โรงเรียนจองฮั้ว 

ด.ช.ศุภกร  เพชรมีคา  โรงเรียนจองฮั้ว 

ด.ญ.นาเซีย แดวากม   โรงเรียนจองฮั้ว 

รางวัลสรางสรรค 

 ด.ญ.ณัฐณิชา จันทชูโต   โรงเรียนอนุบาลยะลา 

ด.ญ.ชนัญดา  ฤทธ์ิภักดี  โรงเรียนจองฮั้ว 

ด.ญ.ณุตตรา ดาษไธสง  โรงเรียนจองฮั้ว 

ด.ญ.ปารดา ทองธรรมชาติ  โรงเรียนอนุบาลยะลา 

ด.ญ.ภิญฌชาฎา  จันทรคีร ี  โรงเรียนอนุบาลยะลา 

ด.ช.คอลีล เจะมิง   โรงเรียนอนุบาลยะลา 

ด.ญ.ญาณิน ทองฉีด   โรงเรียนอนุบาลยะลา 

รางวัลชมเชย 

ด.ช.ภูดิศ  สือแม  โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ 

ด.ช.พุฒิพงศ  เพิ่มพูน  โรงเรียนจองฮั้ว 

ด.ช.อาลีฟ  แวหะยี  โรงเรียน ท.1 บานจะบงัติกอ 

ด.ช.กุซารา  อาเบะ  โรงเรียน ท.1 บานจะบงัติกอ 

ด.ญ.นูรลูฟรดาวส ศรีงาม  โรงเรียน ท.1 บานจะบงัติกอ 

ด.ญ.ยสมีรา  อุเซ็น  โรงเรียน ท.1 บานจะบงัติกอ 

ด.ญ.มีนชญา  หนูอยูไพร โรงเรียนจองฮั้ว 

  

 



ชื่อ-นามสกุล, ชั้นและโรงเรยีนผิดแจงแกไขท่ี 

คุณวิชญาพร เฟองฟูขจร โทรศัพท 09-5440-0341 

ภายในวันท่ี 24 มกราคม 2563 

ผลการประกวดวาดภาพวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 
หัวขอ “เด็กยุคใหม เรียนรู รักษโลก” 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

รางวัลยอดเยี่ยม 

ด.ญ.นูรซาบรีนา   สงวนนาม  โรงเรียนจองฮั้ว 

ด.ญ.ปรรณรัสสร   จันทรัตน  โรงเรียนอนุบาลปตตานี 

รางวัลดีเดน 

ด.ญ.นูรฮาซานะห  อิหม่ําเหม  โรงเรียน ท.5 สลากกินแบงรัฐบาล 

ด.ช.จิตติพัฒน   ประกอบธรรม  โรงเรียนจองฮั้ว 

รางวัลสรางสรรค 

ด.ญ.นูรลีนา   ภูเวียง   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 

ด.ช.มูฮําหมัด   ลอเฮาะ   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 

รางวัลชมเชย 

ด.ญ.พิมพพิชชา   ศิลปนรประสาธน โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 

ด.ญ.พรทิพา   จะนะจินา  โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 

ด.ช.มูฮัมหมัดดานิช  มะสะ   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 

  



ชื่อ-นามสกุล, ชั้นและโรงเรยีนผิดแจงแกไขท่ี 

คุณวิชญาพร เฟองฟูขจร โทรศัพท 09-5440-0341 

ภายในวันท่ี 24 มกราคม 2563 

ผลการประกวดวาดภาพวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 
หัวขอ “เด็กยุคใหม เรียนรู รักษโลก” 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 

รางวัลยอดเยี่ยม 

ด.ญ.ฟรดาวส   ทะลบุ ี   โรงเรียนแหลทองอปุถัมภ 

ด.ญ.พิชามญช   ประทีป   โรงเรียนจองฮั้ว 

รางวัลดีเดน 

ด.ช.กนกพล   บุญกําเหนิด  โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 

ด.ญ.นูรฟาเดีย   บาร ู   โรงเรียนแหลทองอปุถัมภ 

รางวัลสรางสรรค 

ด.ญ.วริศรา   ชูชวย   สถานสงเคราะหเด็กจังหวัดปตตานี 

ด.ช.สิรภพ   กาญจนดี  โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ 

ด.ช.อานิรันทร  นาแม   โรงเรียนบานกูวิง 

รางวัลชมเชย 

ด.ช.มฤคินทร   ขาวบัณฑิต  โรงเรียนจองฮั้ว 

ด.ช.อะหลาม   ซามะ   โรงเรียนท.5 สลากกินแบงรัฐบาล 

ด.ญ.ฟรดาวส   หลบัจัน   โรงเรียนท.5 สลากกินแบงรัฐบาล 

ด.ญ.จฑุามาศ   โมรศิลป   สถานสงเคราะหเด็กจังหวัดปตตานี 

ด.ช.มูฮัมหมัด   แวยูโซะ   โรงเรียนท.4 วัดนพวงศาราม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประกวดวาดภาพวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 
หัวขอ “เด็กยุคใหม เรียนรู รักษโลก” 



ชื่อ-นามสกุล, ชั้นและโรงเรยีนผิดแจงแกไขท่ี 

คุณวิชญาพร เฟองฟูขจร โทรศัพท 09-5440-0341 

ภายในวันท่ี 24 มกราคม 2563 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

รางวัลยอดเยี่ยม 

ด.ญ.ฮายาตี  แยนา  โรงเรียนพฒันาอสิลาม 

ด.ญ.ฮันนาน  ดือราแม  โรงเรียน ท.4 วัดนพวงศาราม 

ด.ญ.ฟาฮาดา  เจะดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลปตตานี 

รางวัลดีเดน 

ด.ญ.นูรอัยนี  ดือราแมหะยี โรงเรียน ท.4 วัดนพวงศาราม 

ด.ญ.ปณฑิตา  พนาวรางกรู โรงเรียนอนุบาลยะลา 

ด.ญ.ซซูีลาวาตี  รูปายี  โรงเรียน ท.4 วัดนพวงศาราม 

รางวัลสรางสรรค 

ด.ช.มฮัมหมัดยสรอน สะลมิิน  โรงเรียน ท.5 สลากกินแบงรัฐบาล 

ด.ญ.โชเฟยนา  บูสะมัญ  โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ 

ด.ญ.นิฟรญาล  นิฮะ  โรงเรียน ท.4 วัดนพวงศาราม 

ด.ช.อินอาม  เจะกาเดร โรงเรียน ท.4 วัดนพวงศาราม 

รางวัลชมเชย 

ด.ญ.นัสรินทร  อุตตภาพ โรงเรียนจองฮั้ว 

ด.ญ.ณิชาภัร  บุญญรักษ โรงเรียนจองฮั้ว 

ด.ญ.อมริษา  แกวบุญทอง โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ 

ด.ช.วันซอฟฟาร  ตูหยง  โรงเรียน ท.4 วัดนพวงศาราม 

 

 

 

 

  



ชื่อ-นามสกุล, ชั้นและโรงเรยีนผิดแจงแกไขท่ี 

คุณวิชญาพร เฟองฟูขจร โทรศัพท 09-5440-0341 

ภายในวันท่ี 24 มกราคม 2563 

ผลการประกวดวาดภาพวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 
หัวขอ “เด็กยุคใหม เรียนรู รักษโลก” 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

รางวัลยอดเยี่ยม 

ด.ช.อามีน   ดือเระ   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 

ด.ช.ฮัมมีดี   อีแต   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 

ด.ญ.ดาวเวียร   กระดังงา  โรงเรียนจองฮั้ว 

ด.ช.ภัทรธร   แปนไทย  โรงเรียนอนุบาลปตตานี 

รางวัลดีเดน 

ด.ญ.ยลรดี   จันทรตร ี  โรงเรียนอนุบาลยะลา 

ด.ญ.นริศรินทร   บาเปาะ   โรงเรียนอนุบาลยะลา 

ด.ญ.นลินนิภา   ขุนแดหวา  โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 

รางวัลสรางสรรค 

ด.ญ.นันทนภัส   คงหนู   โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ 

ด.ญ.อรนิภาพร   ดํารงฤทธ์ิ  โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 

ด.ญ.จารุวรรณ   ย้ิมแยม   โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 

ด.ญ.นิตยา -     โรงเรียนจองฮั้ว 

ด.ญ.นูรมัรซูก   ซาฟา   โรงเรียนอนุบาลยะลา 

รางวัลชมเชย 

ด.ญ.ขวัญจริา   จุลยก   โรงเรียนอนุบาลยะลา 

ด.ญ.ณัฐติวดี   ขวัญดี   โรงเรียนอนุบาลยะลา 

ด.ญ.อินอารม   โซะบาร ู  โรงเรียนอนุบาลยะลา 

ด.ญ.อรปภา   กิตตขจร   โรงเรียนอนุบาลยะลา 

ด.ช.มุสตากีม   หะยีลาเตะ  โรงเรียนท.5 สลากกินแบงรัฐบาล 

ด.ญ.ปญญรัสม   วรรักษ   โรงเรียนจองฮั้ว 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อ-นามสกุล, ชั้นและโรงเรยีนผิดแจงแกไขท่ี 

คุณวิชญาพร เฟองฟูขจร โทรศัพท 09-5440-0341 

ภายในวันท่ี 24 มกราคม 2563 

ผลการประกวดวาดภาพวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 
หัวขอ “เด็กยุคใหม เรียนรู รักษโลก” 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

รางวัลยอดเยี่ยม 

ด.ช.มูฮัมหมัดอลิฮา สาและ  โรงเรียนบานบูดี 

ด.ช.อนุพงศ  อยูมค  โรงเรียนจองฮั้ว 

ด.ช.ซูไฮม ี  โตะแปเราะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 

ด.ญ.วรกานต  นันตะราช โรงเรียนอนุบาลปตตานี 

ด.ญ.กัญญาภัค  จันทรรัตน โรงเรียนอนุบาลปตตานี 

รางวัลดีเดน 

ด.ญ.ปยภัทร  อินทรโชติ โรงเรียนจองฮั้ว 

ด.ญ.ธีรดา  เสรีประเสรฐิ โรงเรียนอนุบาลปตตานี 

ด.ญ.ธีรตา  เสรประเสรฐิ โรงเรียนอนุบาลปตตานี 

ด.ญ.กรวิภา  อารีบําบัด โรงเรียนอนุบาลยะลา 

รางวัลสรางสรรค 

ด.ญ.พลอยประภัสร โฮมวิชา  โรงเรียนจองฮั้ว 

ด.ญ.จสัมีน  รูปายี  โรงเรียน ท.4 วัดนพวงศาราม 

ด.ญ.ภคพร  คงจันทร  โรงเรียนอนุบาลยะลา 

ด.ช.อาดีศักด์ิ  นาแม  โรงเรียนบานกูวิง 

รางวัลชมเชย 

ด.ช.มูหัมหมัดดานาอีม อาแวบือซา โรงเรียน ท.1บานจะบังติกอ 

ด.ช.มูฮัมหมัดยูฟรีย วาเงาะ  โรงเรียนสาสนวิทยา 

ด.ช.ฮารีฟน  ดือเระ  โรงเรียน ท.5 สลากกินแบงรัฐบาล 

ด.ญ.เกวลิน  เทพพันธ โรงเรียน ท.5 สลากกินแบงรัฐบาล 

 

 

 



ชื่อ-นามสกุล, ชั้นและโรงเรยีนผิดแจงแกไขท่ี 

คุณวิชญาพร เฟองฟูขจร โทรศัพท 09-5440-0341 

ภายในวันท่ี 24 มกราคม 2563 

ผลการประกวดวาดภาพวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 
หัวขอ “เด็กยุคใหม เรียนรู รักษโลก” 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

รางวัลยอดเยี่ยม 
ด.ช.ณัฐวุฒิ   สุบไกรไทย  โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 
ด.ช.ศิวกร   สงวนโรจน  โรงเรียนจองฮั้ว 
ด.ญ.นุรวัยดา   จิใจ   โรงเรียนบานบูดี 

รางวัลดีเดน 
ด.ญ.อัมนี   อาษาสุจริต  โรงเรียนบํารงุอิสลาม 
ด.ช.อัลฮัม   ยามา   โรงเรียนท.5 สลากกินแบงรัฐบาล 
ด.ญ.วรรณฟหริน  แวมามะ   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 
ด.ญ.นาดา   ดอเลาะ   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 

รางวัลสรางสรรค 
ด.ญ.ตวนรอฮมีะห  ยามา   โรงเรียนเทศบาล 1 บานจะบงัติกอ 
ด.ญ.แวซาฮีดา   มาม ุ   โรงเรียนเทศบาล 1 บานจะบงัติกอ 
ด.ญ.นูรฟาติน   สาและ   โรงเรียนเทศบาล 1 บานจะบงัติกอ 
ด.ญ.นินูรฟตตรี   แวสาและ  โรงเรียนเทศบาล 1 บานจะบงัติกอ 
ด.ญ.นูซลีา   แวสแลแม  โรงเรียนเทศบาล 1 บานจะบงัติกอ 
ด.ช.อนันตทศักด์ิ  บุตรตะ   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 

รางวัลชมเชย 
ด.ช.มูฮัมหมัดซารีฟ  จะปะกิยา  โรงเรียนบํารงุอิสลาม 
ด.ช.ฟูรซาน   แวโดยี   โรงเรียนบํารงุอิสลาม 
ด.ช.หวันซูอีฟ  อีซอ   โรงเรียนบํารงุอิสลาม 
ด.ญ.ฟารีดา   ยาโงะ   โรงเรียนบํารงุอิสลาม 
ด.ญ.อารีนา   ซา   โรงเรียนบํารงุอิสลาม 
ด.ช.สิรอุดดีน   สารีมงิ   โรงเรียนสาสนวิทยา 
ด.ช.อัศนัน   อเนกพงษ  โรงเรียนจองฮั้ว 
ด.ญ.พิมพา   สุพัตรา   สถานสงเคราะหเด็กจังหวัดปตตานี 



ชื่อ-นามสกุล, ชั้นและโรงเรยีนผิดแจงแกไขท่ี 

คุณวิชญาพร เฟองฟูขจร โทรศัพท 09-5440-0341 

ภายในวันท่ี 24 มกราคม 2563 

ผลการประกวดวาดภาพวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 
หัวขอ “เด็กยุคใหม เรียนรู รักษโลก” 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

รางวัลยอดเยี่ยม 

ด.ญ.มารียะห  แวดือเระ โรงเรียนปูยุดประชารักษ 

รางวัลดีเดน 

ด.ช.มุคิลซ  สาเมาะ  โรงเรียนสมบูรณศาสนอสิลาม 

ด.ญ.ฮาซานะห   ปูตะ  โรงเรียนพฒันาอสิลาม 

รางวัลสรางสรรค 

ด.ช.มูฮําหมัดอาริฟ มะ  โรงเรียนสมบูรณศาสนอสิลาม 

ด.ช.ฟารีส  ตาป ู  โรงเรียนสมบูรณศาสนอสิลาม 

ด.ช.อนัศ  แวลาเตะ โรงเรียนสมบูรณศาสนอสิลาม 

ด.ช.อาภินันท  นาแม  โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 

รางวัลชมเชย 

ด.ญ.วัลภา  ภักดีไทย สถานสงเคราะหเด็กจังหวัดปตตานี 

ด.ญ.นูรมาฮ  เจะมามะ โรงเรียนพฒันาอสิลาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อ-นามสกุล, ชั้นและโรงเรยีนผิดแจงแกไขท่ี 

คุณวิชญาพร เฟองฟูขจร โทรศัพท 09-5440-0341 

ภายในวันท่ี 24 มกราคม 2563 

 
ผลการประกวดวาดภาพวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 

หัวขอ “เด็กยุคใหม เรียนรู รกัษโลก” 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

รางวัลยอดเยี่ยม 

ด.ญ.โรซีตา  มูซอ  โรงเรียนศาสนสามัคคี 

รางวัลดีเดน 

ด.ญ.นิฮาสาร ี  นิเซ็ง  โรงเรียนสมบูรณศาสนอสิลาม 

ด.ญ.อารฟีะฮ  คาเดร  โรงเรียนสมบูรณศาสนอสิลาม 

รางวัลสรางสรรค 

ด.ช.ตูแวฟรดาวส  ตูแวมูดอ โรงเรียนสมบูรณศาสนอสิลาม 

รางวัลชมเชย 

ด.ญ.มูนนา  อาแว  โรงเรียนสมบูรณศาสนอสิลาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อ-นามสกุล, ชั้นและโรงเรยีนผิดแจงแกไขท่ี 
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ภายในวันท่ี 24 มกราคม 2563 

 

 

 

ผลการประกวดวาดภาพวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 
หัวขอ “เด็กยุคใหม เรียนรู รักษโลก” 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

รางวัลยอดเยี่ยม 

น.ส.ณัฐชยา  สุขสันติดิลก  โรงเรียนสาธิต ม.อ.ปตตานี 

น.ส.วานีตา   หะยีลาเตะ  โรงเรียนสาธิต ม.อ.ปตตานี 

รางวัลดีเดน 

ด.ญ.นิรอฮีมะ  แบปาซา  โรงเรียนพฒันาอสิลาม 

ด.ญ.นูรอานิลซลิด้ี สัมส ู   สถานสงเคราะหเด็กจังหวัดปตตานี 

น.ส.อาอซีะ  หะยีสาและ  โรงเรียนสมบูรณศาสนอสิลาม 

รางวัลสรางสรรค 

ด.ญ.ปตตรีมา  ซีนา   โรงเรียนพฒันาอสิลาม 

ด.ญ.ซูไรยา  มาหะ   โรงเรียนปูยุดประชารักษ 

ด.ญ.นูรนาเดีย  โตะเฮ็ง   โรงเรียนพฒันาอสิลาม 

รางวัลชมเชย 

ด.ญ.ซูไฮลา  แวกะจ ิ   โรงเรียนปูยุดประชารักษ 

ด.ญ.ตวนมัซกซัฮ  แซแร   โรงเรียนปูยุดประชารักษ 

น.ส.เดียรนา  เจะโซะ   โรงเรียนสมบูรณศาสนอสิลาม 

ด.ญ.โชติกาญจน  หัวรุงเจริญทรัพย  โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 

น.ส.ศิรลิักษณ  ทองคํา   โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 
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คุณวิชญาพร เฟองฟูขจร โทรศัพท 09-5440-0341 

ภายในวันท่ี 24 มกราคม 2563 

ผลการประกวดวาดภาพวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 
หัวขอ “เด็กยุคใหม เรียนรู รกัษโลก” 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

รางวัลยอดเยี่ยม 

นายซูฟยัล   ยะโกะ   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี 

รางวัลสรางสรรค 

น.ส.นูรนาวิลลา   หะยีแยนา  โรงเรียนสมบูรณศาสนอสิลาม 

น.ส.นูรีซัน   มาแฮ   โรงเรียนสมบูรณศาสนอสิลาม 

น.ส.นูรุลฟญรีย   สาหะ   โรงเรียนสมบูรณศาสนอสิลาม 

น.ส.ซานูฮา   กามะ   โรงเรียนปูยุดประชารักษ 

น.ส.เจะฮาฟานี  บือซา   โรงเรียนปูยุดประชารักษ 

รางวัลชมเชย 

น.ส.ซากียะ   แจะแต   โรงเรียนปูยุดประชารักษ 

  



ชื่อ-นามสกุล, ชั้นและโรงเรยีนผิดแจงแกไขท่ี 

คุณวิชญาพร เฟองฟูขจร โทรศัพท 09-5440-0341 

ภายในวันท่ี 24 มกราคม 2563 

ผลการประกวดวาดภาพวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 
หัวขอ “เด็กยุคใหม เรียนรู รักษโลก” 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

รางวัลดีเดน 

น.ส.นิมิศบาห   ลาเตะ   โรงเรียนปูยุดประชารักษ 

รางวัลสรางสรรค 

น.ส.ยัสมี   บูละ   โรงเรียนปูยุดประชารักษ 

รางวัลชมเชย 

น.ส.นาฎีเราะห   วาบัส   โรงเรียนปูยุดประชารักษ 

  



ชื่อ-นามสกุล, ชั้นและโรงเรยีนผิดแจงแกไขท่ี 

คุณวิชญาพร เฟองฟูขจร โทรศัพท 09-5440-0341 

ภายในวันท่ี 24 มกราคม 2563 

ผลการประกวดวาดภาพวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 
หัวขอ “เด็กยุคใหม เรียนรู รักษโลก” 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

รางวัลยอดเยี่ยม 

นายประกจิ   ยาเลิศ   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี 

น.ส.นูรฮายาตี   ยูโซะ   โรงเรียนปูยุดประชารักษ 

รางวัลดีเดน 

น.ส.แวนะห   ลาเตะ   โรงเรียนปูยุดประชารักษ 

น.ส.รอฮายา   ปูตะ   โรงเรียนปูยุดประชารักษ 

รางวัลสรางสรรค 

น.ส.ฟาตีฮะห   โตะโอะ   โรงเรียนปูยุดประชารักษ 

รางวัลชมเชย 

น.ส.มสัทวดี   แวดือเระ  โรงเรียนปูยุดประชารักษ 

น.ส.อัยซะห   เวาะมะ   โรงเรียนปูยุดประชารักษ 

 


