
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เรื่อง   ผลการการแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
 สยามบรมราชกุมารี  ครั้งท่ี 34  ประจ าปี  2559  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  ประเภทรวมเสียง (  ABC )  วันที่  21  
กันยายน  2559  ปรากฏดังต่อไปนี้ 

1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นกจิงโจ้ทอง นายมะ ฮาฟิต 40/1 ม.6 ต.ตลิ่งชัน  
  อ.จะนะ จ.สงขลา  
2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 นกทอง 9 ต้นไทร นายอับดุลฮาฟิ โต๊ะภูมิ 134 ม.1  
  ถ.เพชรเกษม ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส  
3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 นกโรนัลโด นายกิตติ แก้วประสิทธิ์ ลาดพร้าว  
  กรุงเทพมหานคร  
4. รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 นกอาเนาะอาซอ นายอาดือนัน มาเลเซีย 
5. รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 นกซีสือบารัง ก านันซอมะ 1 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ  
  จ.นราธิวาส  
6. รางวัลชนะเลิศอันดับ 6 นกมูฮัมหมัดอาลี นายจูอิง S.P.C ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ  
  จ.สงขลา  
7. รางวัลชนะเลิศอันดับ 7 นกอาเนาะมัส นายหะยีไซนี กลันตัน มาเลเซีย 
8. รางวัลชนะเลิศอันดับ 8 นกจอมเทพ นายอ านาจ ละสูงเนิน จ.นครราชสีมา 
9. รางวัลชนะเลิศอันดับ 9 นกปลายตะวัน นายมิง ละโล๊ะ 56 ม.5 ต.ละโล๊ะ อ.รือเสาะ 
  จ.นราธิวาส  
10. รางวัลชนะเลิศอันดับ 10 นกพลอยไพลิน นายอดิศักดิ์ รัชตะพันธนากร จ.ปัตตานี 
11. รางวัลชนะเลิศอันดับ 11 นกเปเป้ นายยุ กะพ้อ 41 ม.7 ต.กะรูบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 
12. รางวัลชนะเลิศอันดับ 12 นกเพชร D.C. นายอายุ มาเลเซีย  
13. รางวัลชนะเลิศอันดับ 13 นกนาอีมะห์ นายบังโซ๊ะ ต.ล าใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา 
14. รางวัลชนะเลิศอันดับ 14 นก L.K.M.O. ผู้ใหญ่เล๊าะ บากาโม ต.บ้านนา อ.จะนะ  
  จ.สงขลา  
15. รางวัลชนะเลิศอันดับ 15 นกเป๊บซีทอง นายมะ ฮาฟิต 40/1 ม.6 ค.ตลิ่งชัน  
  อ.จะนะ จ.สงขลา  
16. รางวัลชนะเลิศอันดับ 16 นกเด็กซน ผู้ใหญ่เล๊าะ บากาโม ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 
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17. รางวัลชนะเลิศอันดับ 17 นกไม่มีวันหยุด นายเฟาซี นาแม จ.ปัตตานี  
  086-286-3755 
18. รางวัลชนะเลิศอันดับ 18 นก Slong Machang Slong Machang กลันตัน มาเลเซีย 
19. รางวัลชนะเลิศอันดับ 19 นกทับทิมทอง นายแบยา รือเสาะ 502/14 ต.รือเสาะออก 
  อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  
20. รางวัลชนะเลิศอันดับ 20 นกสลาตัน นายยิเฮง กูวง 3/7 ม.5 ต.บานา อ.เมือง  
  จ.นราธิวาส  
21. รางวัลชนะเลิศอันดับ 21 นก 3 ยิ นาแม อ.เมือง จ.ปัตตานี 
22. รางวัลชนะเลิศอันดับ 22 นก – ไฉน ศรีอ่อน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา  
23. รางวัลชนะเลิศอันดับ 23 นกฟารุก บังวี 75/1 ท.3 ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ  
  จ.นราธิวาส  
24. รางวัลชนะเลิศอันดับ 24 นกเพชรอ านวย อ านวย ช่อสามารถ 20/10 ม.2 ต.ยามู  
  อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  
25. รางวัลชนะเลิศอันดับ 25 นกPSP Propeser ประเทศมาเลเซีย 
26. รางวัลชนะเลิศอันดับ 26 นกพายุอารมณ์ นายยีมะ สะดาวา 9/1 ม.3 ต.ตะลุโบ๊ะ  
  อ.เมือง จ.ปัตตานี  
27. รางวัลชนะเลิศอันดับ 27 นกไม้มูล นายดอรอเฮะ มูยุ 68/14 ม.2 ต.รือเสาะออก 
  ต.รือเสาะ จ.นราธิวาส  
28. รางวัลชนะเลิศอันดับ 28 นกชายแดน นายยูโซ๊ะ สูดิง 98 ถ.วงศ์วิถี อ.สุไหงโกลก  
  จ.นราธิวาส  
29. รางวัลชนะเลิศอันดับ 29 นกเพชรตานี นายมาหาเฮง จ.ปัตตานี 
30. รางวัลชนะเลิศอันดับ 30 นกPSP Propeser ประเทศมาเลเซีย 
31. รางวัลชนะเลิศอันดับ 31 นก- นายจ่าเด็ง จะรัง ต.ยะรัง จ.ปัตตานี 
32. รางวัลชนะเลิศอันดับ 32 นกศรีจือแร นายรุสลัน จือแร 13/2 ม.4 ต.กอตอจือแร  
  อ.รามัน จ.ยะลา  
33. รางวัลชนะเลิศอันดับ 33 นกฟิตรี สายบุรี ศรยุทธ์ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 
34. รางวัลชนะเลิศอันดับ 34 นกเพชรดาว นายยีเลาะ เจาะกือแย 99/3 หมู่ 6 ต.ตะบิ้ง 
  อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  
35. รางวัลชนะเลิศอันดับ 35 นกเพชรมุสลิม อุสตาชการีม 61 หมู่ 2 ต.ปะนาเระ  
  อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี  
36. รางวัลชนะเลิศอันดับ 36 นกสิงห์บูดู นายอาซิส อิเลาะ 53 หมู่ 5 ต.ปะลุกาสาเมาะ  
  อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส  
37. รางวัลชนะเลิศอันดับ 37 นกศรีบางนรา นายไซนูน ดือราแม 53/51 หมู่ 13  
  ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส  
38. รางวัลชนะเลิศอันดับ 38 นกไข่มุกขวา นายยาวารี เจ๊ะเลาะ 58/2 ต.ตะลุบัน  
  อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  
39. รางวัลชนะเลิศอันดับ 39 นกข้าวหมกไก่ นายยีหมะ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส  
40. รางวัลชนะเลิศอันดับ 40 นกแสงทอง นายสุทธิโชติ ใสบริสุทธ์ 9/86 ม.1 ซ.ปาเสมัส 
  อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส   
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41. รางวัลชนะเลิศอันดับ 41 นกPSP Propeser มาเลเซีย 
42. รางวัลชนะเลิศอันดับ 42 นก-  นายยิ นาแม อ.เมือง จ.ปัตตานี 
43. รางวัลชนะเลิศอันดับ 43 นกบัวทอง นายบังเลาะ เทศบาลตันหยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 
44. รางวัลชนะเลิศอันดับ 44 นกสะเตงแม นายหะยีแม สะเตง 115 ถ.สิโรรส ต.สะเตง  
  อ.เมือง จ.ยะลา  
45. รางวัลชนะเลิศอันดับ 45 นกแฟนตาแดง สจ.เซ็ง ตากใบ 4/1 หมู่ 3 ต.เกาะสะท้อน 
  อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  
46. รางวัลชนะเลิศอันดับ 46 นกกระทิงแดง นายวันอารีย์ ซาเละ 27 ม.6 ต.บ้านกลาง  
  อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี  
47. รางวัลชนะเลิศอันดับ 47 นกAPY นายแอ ปิยะ ต.ปิยา อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 
48. รางวัลชนะเลิศอันดับ 48 นกลังกาสุกะ นายบูคอรี 127 หมู่ 4 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ  
  จ.นราธิวาส  
49. รางวัลชนะเลิศอันดับ 49 นกสากอ นายโต๊ะแว  อุเซ็ง 65/2 หมู่ 2 ต.สากอ  
  อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส  
50. รางวัลชนะเลิศอันดับ 50 นกกระโด นายอารีฟิน มะตูวิง ต.กระโด อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
       ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2559  
 
 
 
    . 
        ( นายสุรพร  พร้อมมูล ) 
           ประธานกรรมการกองงานประชันนกเขาชวาเสียง 
 

 
 


