
 

รายการวทิยุ  Attar  Radio (FM 104 MHz )  ในเดือนรอมาฎอนปี  ฮศ. 1436 
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ถ่ายทอดสด 
ละหมาดตารอวีห์ 

บรรยายและ 
ตอบค าถาม 

เวลา 
ว/ด/ป 

08.50 – 09.25 
คาบ 2 

09.25 – 10.00 
คาบ 3  

10.00 – 10.35 
คาบ 4  

10.40 – 11.15 
คาบ 5  

11.20 – 11.55 
คาบ 6  

13.30 – 14.05 
คาบ 7  

14.05 – 15.15 
คาบ 8 . 9 

17.00  -   18.15 19.30 – 21.00 21.00 – 22.00 

พฤหัสบดี อซ.รอกีเยา๊ะ อต.มะยนูงั อต.ฟิกรี อต.อสัอารี อต.อาหามะ อซ.ยามีละห์ 
ดือราแม 

ภาษาองักฤษ 
 

อต.อายบุ  ดอเลาะ 
อต.มะยนูงั บรรยาย 

18 มิ.ย 58 ต่วนกะจิ ยโูซ๊ะ สาและ เจะ๊เฮง บินสาและ ยโูซ๊ะ อต.มะนายบิ   ยะยา 

ศุกร์      
  อต.รอซาลี  เเวมูซอ 

อต.มาหามะ บรรยาย   
19 มิ.ย 58      อบัดุลรอมนั อต.อบัดุลรอซกั มาหามะ 

เสาร์ ติวเตอร์ อต.มาหามะนอ  อต.ซุลกิฟลี อต.แวอูเซ็ง อต.สุกรี อซ.ฟัตมาวาตี 
กือละ 

การงาน ฯและ
เทคโนโลย ี

อต.อสัอารี  เจ๊ะเฮง 
อต.อบัดุลรอซกั  ท่านถามเราตอบ 

20 มิ.ย 58 ภาษาจีน สมารา บูกุ มามะ เวาะงอ สูดี อต.วนัฮาซนัดอเลาะ 

อาทิตย์ ติวเตอร์ ติวเตอร์ ติวเตอร์ ติวเตอร์ ติวเตอร์ อซ.นูรีฮะห์ 
สามะ 

คณิตศาสตร์ อต.บุรฮานุดดีน  เจะ๊โวะ๊ 
อต.นิอามะ ท่านถามเราตอบ 

21 มิ.ย 58 ภาษาอาหรับ คณิต วิทย ์ การงานฯ สุขศึกษา มะดามะ อต.วนัฮาซนัดอเลาะ 

จันทร์ ติวเตอร์ อต.ลนัญ ์ อต.อบัดุลอาซิ อต.ซอฟวาน อต.รุสดี อซ.นาซอฟะห์ 
ลาเต๊ะ 

ภาษาไทย 
อต.อลับาซีร  อสักูรี 
อต.อิบรอฮิม  ดอเลาะ 

อต.อบัดุลอาซิ    บรรยาย 
22มิ.ย 58 ภาษาองักฤษ หะยเีตะ๊ นิโด ยโูซ๊ะ แดร์ ยโูน อต.นาเซร์    หามะ 

องัคาร ติวเตอร์ อต.บุรฮานุดดีน อต.อบัดุลรอซกั อต.วนัฮาซนั อต.อบัดุลรอมนั อซ.โนรีซนั 
ตะโละดิง 

สงัคม อต.มะยนูงั   ยโูซ๊ะ 
อต.มาหามะนอ  บรรยาย 

23 มิ.ย 58 ภาษามลาย ู เจ๊ะโวะ๊ สุดี ดอเลาะ ดาแลเบาะ สมารา อต.อบัดุลอาซินิโด 
พุธ อซ.นสัรียะห์ 

กูโน 
อต.เด่น 
สะมะแอ 

อต.มะกอรี 
มะแซ 

อต.มาหามะ 
อบัดุลรอมนั 

อต.รอซาลี 
เเวมูซอ 

อซ.ลานา 
ซีโปสาแม 

สุขศึกษา ฯ อต.วนัฮาซนั  ดอเลาะ 
อต.ซอฟวาน  บรรยาย 

24 มิ.ย 58   ยโูซ๊ะ อต.รอซาลี  เเวมูซอ 

พฤหัสบดี อซ.รอกีเยา๊ะ อต.มะยนูงั อต.ฟิกรี อต.อสัอารี อต.อาหามะ อซ.อาอีเสาะ 
อาแว 

วิทยาศาสตร์ อต.ซอฟวาน  ยโูซ๊ะ 
อต.มะยนูงั บรรยาย 

25 มิ.ย 58 ต่วนกะจิ ยโูซ๊ะ สาและ เจะ๊เฮง บินสาและ ยโูซ๊ะ อต.มะนายบิ   ยะยา 

ศุกร์      
  อต.มาหามะ  อบัดุลรอมนั 

อต.มาหามะ บรรยาย   
26 มิ.ย 58      อบัดุลรอมนั อต.อบัดุลรอซกั มาหามะ 
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อิหม่าม 
ละหมาดตารอวีห์ 

บรรยายและ 
ตอบค าถาม 

เวลา 08.50 – 09.25 
คาบ 2 

09.25 – 10.00 
คาบ 3  

10.00 – 10.35 
คาบ 4  

10.40 – 11.15 
คาบ 5  

11.20 – 11.55 
คาบ 6  

13.30 – 14.05 
คาบ 7  

14.05 – 15.15 
คาบ 8 . 9 

17.00  -   18.15 19.30 – 21.00 21.00 – 22.00 
ว/ด/ป 

เสาร์ ติวเตอร์ อต.มาหามะนอ  อต.ซุลกิฟลี อต.แวอูเซ็ง อต.สุกรี อซ.รุสลีนา 
นอจิก 

การงาน ฯและ
เทคโนโลย ี

อต.รุสดี  แดร์ 
อต.อบัดุลรอซกั  ท่านถามเราตอบ 

27 มิ.ย 58 ภาษาจีน สมารา บูกุ มามะ เวาะงอ สูดี อต.วนัฮาซนั  ดอเลาะ 

อาทิตย์ ติวเตอร์ ติวเตอร์ ติวเตอร์ ติวเตอร์ ติวเตอร์ อซ.อิรฮาม 
กูเตะ 

คณิตศาสตร์ 
 

อต.อบัดุลรอมนั  ดาแลเบาะ  
 

อต.นิอามะ ท่านถามเราตอบ 
28 มิ.ย 58 ภาษาอาหรับ คณิต วิทย ์ การงานฯ สุขศึกษา มะดามะ อต.วนัฮาซนั  ดอเลาะ 

จันทร์ ติวเตอร์ อต.ลนัญ ์ อต.อบัดุลอาซิ อต.ซอฟวาน อต.รุสดี อซ.ฮายาตี 
ดอฮะ 

ภาษาไทย 
 

อต.อลับาซีร  อสักูรี 
อต.อิบรอฮิม  ดอเลาะ 

อต.อบัดุลอาซิ    บรรยาย 
29 มิ.ย 58 ภาษาองักฤษ หะยเีตะ๊ นิโด ยโูซ๊ะ แดร์ ยโูน อต.นาเซร์    หามะ 

องัคาร ติวเตอร์ อต.บุรฮานุดดีน อต.อบัดุลรอซกั อต.วนัฮาซนั อต.อบัดุลรอมนั อซ.ฮาบีบะห์ 
สาและ 

สงัคม อต.อาหามะ   บินสาและ 
อต.มาหามะนอ  บรรยาย 

30 มิ.ย 58 ภาษามลาย ู เจ๊ะโวะ๊ สุดี ดอเลาะ ดาแลเบาะ สมารา อต.ลนัญ ์    หะยเีตะ๊ 
พุธ อซ.นสัรียะห์ 

กูโน 
อต.เด่น 
สะมะแอ 

อต.มะกอรี 
มะแซ 

อต.มาหามะ 
อบัดุลรอมนั 

อต.รอซาลี 
เเวมูซอ 

อซ.นูรีดะห์     
ปากียา 

สงัคม อต.ซุลกิฟลี  บูก ุ
อต.ซอฟวาน  บรรยาย 

01 ก.ค 58   ยโูซ๊ะ อต.รอซาลี  เเวมูซอ 

พฤหัสบดี อซ.รอกีเยา๊ะ อต.มะยนูงั อต.ฟิกรี อต.อสัอารี อต.อาหามะ อซ.ซารีปะห์ 
ดอเลาะ 

สุขศึกษา ฯ อต.แวอูเซ็  งมามะ 
อต.มะยนูงั บรรยาย 

02 ก.ค 58 ต่วนกะจิ ยโูซ๊ะ สาและ เจะ๊เฮง บินสาและ ยโูซ๊ะ อต.มะนายบิ   ยะยา 

ศุกร์      
 วิทยาศาสตร์ อต.อบัดุลอาซิ  นิโด 

อต.มาหามะ บรรยาย   
03 ก.ค 58      อบัดุลรอมนั อต.อบัดุลรอซกั มาหามะ 

เสาร์ ติวเตอร์ อต.มาหามะนอ  อต.ซุลกิฟลี อต.แวอูเซ็ง อต.สุกรี อซ.นูรฮายาตี  
หะยฮีารน 

ศิลปะ อต.มะกอรี  มะแซ 
อต.อบัดุลรอซกั  ท่านถามเราตอบ 

04 ก.ค 58 ภาษาจีน สมารา บูกุ มามะ เวาะงอ สูดี อต.วนัฮาซนั  ดอเลาะ 

อาทิตย์ ติวเตอร์ ติวเตอร์ ติวเตอร์ ติวเตอร์ ติวเตอร์ อซ.สอลีฮะห์ 
มาแน 

ภาษาองักฤษ อต.อบัดุลรอซกั สุดี 
อต.นิอามะ ท่านถามเราตอบ 

05 ก.ค 58 ภาษาอาหรับ คณิต วิทย ์ การงานฯ สุขศึกษา มะดามะ อต.วนัฮาซนั  ดอเลาะ 

จันทร์ ติวเตอร์ อต.ลนัญ ์ อต.อบัดุลอาซิ อต.ซอฟวาน อต.รุสดี อซ.ฮาลีเมาะห์ 
กะโด 

การงาน ฯและ
เทคโนโลย ี

อต.อลับาซีร  อสักูรี 
อต.อิบรอฮิม  ดอเลาะ 

อต.อบัดุลอาซิ    บรรยาย 
06 ก.ค 58 ภาษาองักฤษ หะยเีตะ๊ นิโด ยโูซ๊ะ แดร์ ยโูน อต.นาเซร์    หามะ 

องัคาร ติวเตอร์ อต.บุรฮานุดดีน อต.อบัดุลรอซกั อต.วนัฮาซนั อต.อบัดุลรอมนั อซ.มาซีเตาะห์ 
สาและ 

คณิตศาสตร์ อต.สุกรี      วาเงาะ 
อต.มาหามะนอ  บรรยาย 

07 ก.ค 58 ภาษามลาย ู เจ๊ะโวะ๊ สุดี ดอเลาะ ดาแลเบาะ สมารา อต.อบัดุลอาซิ     นิโด 
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ถ่ายทอดสด 
ละหมาดตารอวีห์ 

บรรยายและ 
ตอบค าถาม 

เวลา 
08.50 – 09.25 

คาบ 2 

09.25 – 10.00 
คาบ 3  

10.00 – 10.35 
คาบ 4  

10.40 – 11.15 
คาบ 5  

11.20 – 11.55 
คาบ 6  

13.30 – 14.05 
คาบ 7  

14.05 – 15.15 
คาบ 8 . 9 

17.00  -   18.15 19.30 – 21.00 21.00 – 22.00 

พุธ อซ.นสัรียะห์ 
กูโน 

อต.เด่น 
สะมะแอ 

อต.มะกอรี 
มะแซ 

อต.มาหามะ 
อบัดุลรอมนั 

อต.รอซาลี 
เเวมูซอ 

อซ.ฮานิง 
อาแว 

ภาษาไทย อต.วนัฮาซนั  ดอเลาะ 
อต.ซอฟวาน  บรรยาย 

08 ก.ค 58   ยโูซ๊ะ อต.รอซาลี  เเวมูซอ 

พฤหัสบดี อซ.รอกีเยา๊ะ อต.มะยนูงั อต.ฟิกรี อต.อสัอารี อต.อาหามะ อซ.ฟาตีเมาะห์ 
อูเซ็ง 

สงัคม อต.มาหามะนอ สมารา 
อต.มะยนูงั บรรยาย 

09 ก.ค 58 ต่วนกะจิ ยโูซ๊ะ สาและ เจะ๊เฮง บินสาและ ยโูซ๊ะ อต.มะนายบิ   ยะยา 

ศุกร์      
  อต.เด่น  สะมะแอ 

อต.มาหามะ บรรยาย   
10 ก.ค 58      อบัดุลรอมนั อต.อบัดุลรอซกั มาหามะ 

เสาร์ ติวเตอร์ อต.มาหามะนอ  อต.ซุลกิฟลี อต.แวอูเซ็ง อต.สุกรี อซ.นูรอยันี 
เจ๊ะหะ 

สุขศึกษา ฯ อต.ลนัญ ์ หะยเีตะ๊ 
อต.อบัดุลรอซกั  ท่านถามเราตอบ 

11 ก.ค 58 ภาษาจีน สมารา บูกุ มามะ เวาะงอ สูดี อต.วนัฮาซนั  ดอเลาะ 

อาทิตย์ ติวเตอร์ ติวเตอร์ ติวเตอร์ ติวเตอร์ ติวเตอร์ อซ.ซารีนา 
กาเจ 

วิทยาศาสตร์ 
อต.ฟิกรี   สาและ 

 
อต.นิอามะ ท่านถามเราตอบ 

12 ก.ค 58 ภาษาอาหรับ คณิต วิทย ์ การงานฯ สุขศึกษา มะดามะ อต.วนัฮาซนั  ดอเลาะ 

จันทร์ ติวเตอร์ อต.ลนัญ ์ อต.อบัดุลอาซิ อต.ซอฟวาน อต.รุสดี อซ.เจ๊ะฟารีดะห์ 
นิโด 

ศิลปะ 
อต.อลับาซีร  อสักูรี 
อต.อิบรอฮิม  ดอเลาะ 

อต.อบัดุลอาซิ    บรรยาย 
13 ก.ค 58 ภาษาองักฤษ หะยเีตะ๊ นิโด ยโูซ๊ะ แดร์ ยโูน อต.นาเซร์    หามะ 

องัคาร ติวเตอร์ อต.บุรฮานุดดีน อต.อบัดุลรอซกั อต.วนัฮาซนั อต.อบัดุลรอมนั อซ.อานีตา 
เจะ๊หะ 

ภาษาองักฤษ อต.รอมือลี  บินอูเซ็ง 
อต.มาหามะนอ  บรรยาย 

14 ก.ค 58 ภาษามลาย ู เจ๊ะโวะ๊ สุดี ดอเลาะ ดาแลเบาะ สมารา อต.อบัดุลรอซกั   สุดี 
พุธ อซ.นสัรียะห์ 

กูโน 
อต.เด่น 
สะมะแอ 

อต.มะกอรี 
มะแซ 

อต.มาหามะ 
อบัดุลรอมนั 

อต.รอซาลี 
เเวมูซอ 

อซ.นาอีมะห์ 
เจ๊ะเฮง 

การงาน ฯและ
เทคโนโลย ี

อต.อาแว    มามะ 
อต.ซอฟวาน  บรรยาย 

15 ก.ค 58   ยโูซ๊ะ อต.รอซาลี  เเวมูซอ 

พฤหัสบดี อซ.รอกีเยา๊ะ อต.มะยนูงั อต.ฟิกรี อต.อสัอารี อต.อาหามะ อซ.มรัยมั 
บินอูเซ็ง 

คณิตศาสตร์ อต.รัมลี    ตะโละดิง 
อต.มะยนูงั บรรยาย 

16 ก.ค 58 ต่วนกะจิ ยโูซ๊ะ สาและ เจะ๊เฮง บินสาและ ยโูซ๊ะ อต.มะนายบิ   ยะยา 

หมายเหตุทุกคืนวนัเสาร์และวนัอาทิตย์ ในช่วงเวลา  21.00 – 22.00  น.  ทางโรงเรียนไดจ้ดัรายการตอบค าถามทางศาสนา ( ท่านถามเราตอบ ) ด าเนินรายการโดย 

อต.แวอาแซ   ดอเลาะ  ท่านสามารถถามปัญหาทางศาสนาโดยตรงไดใ้นวนัเวลาดงักล่าว  โทร  073 – 521333  หรือท่านเขียนค าถามส่งมายงักล่องรับค าถามท่ีไดเ้ตรียมไว ้
ณ ป้อมยามโรงเรียนอตัตรักียะห์อิสลามียะห์ ในทุกวนัเวลา 
****รายการ เสียงรอมาฎอน ช่วงที6่ (ครัวรอมาฎอน) ****** รายการสาระน่ารู้ (การดแูลสุขภาพ ) ***** รายการรอมาฎอนศึกษา (แบ่งตามช่วง ทีก่ าหนด) 


