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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

                                ก าหนดการกิจกรรมจัดมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6  

ประจ าปี 2560 
ณ  โรงเรียนศาสนบ ารุง  จังหวัดสงขลา   

วันที่  16 ธันวาคม 2560  
 
 

                                         ขั้นตอนและก าหนดการโครงการภาพรวม  
 
 

08.00 – 09.00 น. คณะครู นักเรียน ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจัดมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” 

ประจ าปี 2560  ณ โรงเรียนศาสนบ ารุง 

09.00 – 10.00 น. เริ่มการแข่งขันกิจกรรม  (ตามตารางการแข่งขัน) 

10.00 – 12.00 น. พิธีเปิด 

 อันเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน โดยนักเรียนโรงเรียนศาสนบ ารุง 

 กล่าวต้อนรับโดยนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

 กิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนศาสนบ ารุง 

 กล่าวรายงานโดยนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา 

 กล่าวเปิดงานโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

 ประธานและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ 

12.00 – 13.15 น. รับประทานอาหาร/ละหมาด 

13.15 – 16.30 น. เริ่มการแข่งขันกิจกรรม(ตามตารางการแข่งขัน) 

 
 



2 
  

 

กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

 
 
 

 
 
 

 

กิจกรรม “มหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลาม” ครั้งที่ 6 
ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560  ณ  โรงเรียนศาสนบ ารุง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา   

 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 
 

ล าดับ กิจกรรม 
ระดับการแข่งขัน 

หมายเหตุ 
อนุบาล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย มัธยมฯ 

1 โต้วาที      ทีมละ 4 คน  
ชายหรือหญิง 

2 บรรยายธรรมเป็นภาษาไทย      เดี่ยว 
3 เล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอังกฤษ      เดี่ยว 
4 ตอบปัญหาอิสลามศึกษา  4 ภาษา      ทีมละ 3 คน 
5 ขับร้องอนาเซด ภาษามลายู และ

อาหรับ 
     ทีมละ 5 คน  

ชายหรือหญิง 
6 การท่องจ าอัลกุรอ่าน      เดี่ยว  (ชาย) 
7 วาดภาพจากเรื่องที่ก าหนด      ทีมละ 2 คน 

ชายหรือ   หญิง 
8 แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ คิดเลข

เร็ว 
     ทีมละ 2 คน 

ชายหรือ   หญิง 
9 เกมส์24      เดี่ยว 
10 โครงงานวิทยาศาสตร์  

ประเภททดลอง 
     ทีมละ 3 คน 

ชายหรือ   หญิง(ล้วน) 
11 โครงงานสิ่งประดิษฐ์        ทีมละ 3 คน 

ชายหรือ   หญิง(ล้วน) 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

12 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์      ทีมละ 3 คน 
ชายหรือ   หญิง(ล้วน) 

13 จัดสวนถาดแบบแห้ง      ทีมละ 3 คน 
ชายหรือ   หญิง(ล้วน) 

14 คัดลายมือภาษาไทย      เดี่ยว  
15 แข่งขันอ่านอัลกุอ่านแบบมูร้อตตั้ล        เดี่ยว (ชาย) 
16 ผลิตสิ่งของจากวัสดุเหลือใช้        ทีมละ 3 คน 

ชายหรือหญิง(ล้วน) 
17 เล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ        เดี่ยว 
18 ท่องจ าดุอาร์      เดี่ยว 
19 วาดภาพระบายสี      เดี่ยว 
20 เล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอาหรับ      เดี่ยว 
21 อาซาน      เดี่ยว 
22 อ่านคุตบะห์      เดี่ยว 
23 สร้างภาพปะติดด้วยเศษวัสดุ

ธรรมชาติ 
     

ทีละ 2 คน 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการแข่งขัน  

กิจกรรม “มหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลาม” ครั้งที่ 6 
ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560  ณ  โรงเรียนศาสนบ ารุง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา   

 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 
ก าหนดวัน/เวลา สถานที่การแข่งขันทักษะวชิาการ 

ท่ี รายการ ระดับชั้น  

วันแข่งขัน 

 

เวลา 

 

สถานที่/

ห้อง 

อนุบาล ประถ

ม 

มัธยม

ต้น 

มัธยม

ปลาย 

1 โต้วาท ี     √  ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

ห้อง

ประชมุ

ชั้น ๓ 

2 

  

บรรยาย

ธรรมเป็น

ภาษาไทย 

 

 

√  

 

 

 

๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

อาคาร

อนุบาล

ห้อง๑ 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  √  ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๑๓.๓๐ 

น. 

อาคาร

อนุบาล

ห้อง๑ 

3 เล่าเรื่อง

จากภาพ

เป็น

ภาษาอังก

ฤษ 

 √   ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

อาคาร

อนุบาล

ห้อง๑/๒ 
  √  ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๑๓.๓๐ 

น. 

   √ ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

4 ตอบปัญหา

อิสลาม  4  

ภาษา 

 √   ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

อาคาร

อนุบาล

ชั้น ๒ 
  √  ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๑๓.๓๐

น. 

5 ขับร้องอ

นาเชด  

ภาษา

มลาย/ู

ภาษา

อาหรับ 

  √     ๑๖-๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

เวทีใหญ ่

 

 

 

 

    √  

ท่ี รายการ ระดับชั้น  

วันแข่งขัน 

 

เวลา 

 

สถานที่/

ห้อง 
อนุบาล ประถ

ม 

มัธยม

ต้น 

มัธยม

ปลาย 

6 ท่องจ าอัล

กรุอาน 

  

√       ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

อาคาร

อนุบาล

ชั้น๒  

ห้อง๑ 

  √     ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๑๓.๓๐ 

น. 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  

  

    √   ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

      √ ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๑๓.๓๐ 

น. 

7 วาดภาพ

จากเรื่องที่

ก าหนด 

  √     ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐

น. 

อาคาร

โรง

อาหาร

ชั้น๒ 
    √   ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

      √ ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๑๓.๓๐ 

น. 

8 แข่งขัน

ทักษะ

คณิตศาสต

ร ์ คิดเลข 

  √     ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

อาคาร

อนุบาล

ห้อง๒ 
    √   ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๑๓.๓๐ 

น. 

      √ ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

9 เกมส์  24   √     ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

อาคาร

หะยีสา

และ ห้อง

คอม 
    √   ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๑๓.๓๐ 

น. 

      √ ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

1

0 

โครงงาน

วิทยาศาส

ตร ์ 

ประเภท

  √    ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

อาคาร

หะยีสา

และ 

ห้องสมุด 
    √   ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

ทดลอง   

  

  

  

     

 

 

 

 

 

ท่ี รายการ ระดับชั้น วันแข่งขัน เวลา สถานที่/

ห้อง 
อนุบาล ประถ

ม 

มัธยม

ต้น 

มัธยม

ปลาย 

1

1 

โครงงาน

วิทยาศาส

ตร ์ 

ประเภท

สิ่งประดิษฐ ์

  √     ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

อาคาร

หะยีสา

และ ห้อง

วิทย ์
    √   ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๑๓.๐๐ 

น. 

      √ ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

1

2 

ตอบปัญหา

วิทยาศาส

ตร ์

  √     ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

อาคาร

อนุบาล

ห้อง๓ 
    √   ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๑๓.๓๐ 

น. 

      √ ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐

น. 

1

3 

จัดสวน

ถาดแบบ

แห้ง 

  √     ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

09.00 

น. 

 ลาน

อเนกปร

ะสงค ์ 
    √   

1 คัดลายมือ

ไทย (ป.1-

  √     ๑๖ – ๑๗ ๑๓.๓๐ อาคาร

อนุบาล
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

4 3) ธค. ๖๐ น. ห้อง๔ 

คัดลายมือ

ไทย (ป.4-

6) 

  √     

 

๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๑๓.๓๐ 

น. 

อาคาร

อนุบาล

ห้อง๔ 

1

5 

  

แข่งขัน

อ่านอัลกรุ

อ่าน

แบบมูร้อต

ตั้ล   

  √     ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

อาคาร

อนุบาล

ห้อง๕ 
    √   ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐

น. 

      √ ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๑๓.๓๐ 

น. 

1

6 

  

   

ผลติ

สิ่งของจาก

วัสดุเหลือ

ใช้   

  

  √     ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

อาคาร

อนุบาล

ห้องก่อน

เกณฑ ์

 

 

 

    √   ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

 

๑๓.๓๐ 

น. 

ท่ี รายการ ระดับชั้น วันแข่งขัน เวลา สถานที่/

ห้อง 
อนุบาล ประถ

ม 

มัธยม

ต้น 

มัธยม

ปลาย 

1

7 

เล่านิทาน

เป็น

ภาษาอังก

ฤษ   

  √     ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

อาคาร

อนุบาล

ห้องห้อง

๖ 
    √   ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๑๓.๓๐ 

น. 

      √ ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 



9 
  

 

กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

1

8 

ท่องจ าดุ

อาร์   

√       ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

อาคาร

อนุบาล

ห้อง๗ 

1

9 

วาดภาพ

ระบายส ี  

√       ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

อาคาร

หะยีสอ

และ ช้ัน๒ 

ห้อง๑ 

2

0 

เล่าเรื่อง

จากภาพ

เป็นภาษา

อาหรับ   

      √ ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

อาคาร

อนุบาล

ห้อง๘ 

21 อาซาน   √     ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

อาคาร

มัสยิด 

22 คุตบะห์         √ ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

อาคาร

มัสยิด 

2

3 

สร้างภาพ

ฉีดตัดปะ   

√      ๑๖ – ๑๗ 

ธค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ 

น. 

อาคาร

หะยีสา

และ ช้ัน๒ 

ห้อง๒ 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

 
 
 

กิจกรรม “ มหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลาม ” ครั้งที่ ๖ 
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนศาสนบ ารุง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา   

 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 
******************************* 

กิจกรรมที่ ๑    โต้วาทีเป็นภาษาไทย 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-๖) 
๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 แข่งขันประเภททีมๆละ ๔ คน ชายล้วนหรือหญิงล้วน 
๓. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขันญัตติโต้วาที 

รอบแรก   เรียนวิทย์รู้ชีวิตกว่าเรียนศิลป์ 
รอบรองชนะเลิศ   เรียนสายอาชีพสร้างชีวิตกว่าสายสามัญ 
รอบชิงชนะเลิศ   โซเซียลเน็ตเวิร์คท าให้คนเราใกล้กันหรือย่ิงดันให้ห่างไกล 

 หัวหน้าฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านพูดคนละไม่เกิน ๗ นาที 

 ผู้สนับสนุนพูดคนละไม่เกิน ๕ นาท ี

 หัวหน้าฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านสรุปคนละไม่เกิน ๓ นาที 

 รายงานตัวช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ๓๐ นาที ตัดสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน 
๔. เกณฑ์การให้คะแนน  ๑๐๐ คะแนน 

 พูดตรงประเด็นหรือญัตติที่ก าหนดมีเหตุผลอ้างอิงเหมาะสม ๒๕ คะแนน 

 ใช้ถ้อยค าภาษา ส าเนียงการออกเสียงอักขระควบกล้ าชัดเจน   ๒๐  คะแนน 

 บุคลิกภาพ ลีลาท่าทาง การใช้อุปกรณ์และหลักฐานสนับสนุนญัตติ  ๑๕  คะแนน 

 มีวาทศิลป์ในการพูดโน้มน้าวจิตใจหักล้างประเด็นฝ่ายตรงข้ามได้ดี  ๒๕  คะแนน 

 การรักษาเวลา        ๑๐  คะแนน 

 สรุปประนีประนอม         ๕   คะแนน 
๕. เกณฑ์การตัดสิน 

 คะแนนร้อยละ ๘๐-๑๐๐   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 คะแนนร้อยละ ๗๐-๗๘   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
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 คะแนนร้อยละ ๖๐-๖๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม 

๖. คณะกรรมการแข่งขันการแข่งขัน  ระดับชั้นละ ๕-๗ คน 
 
กิจกรรมที่ ๒    บรรยายธรรมภาษาไทย 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

 นักเรียนระดับประถมศึกษา(ป.๑-๖) 

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา(ม.๑-๖) 
๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 แข่งขันประเภทบุคคล  ชายหรือหญิง 
๓. หัวข้อการบรรยายระดับมัธยมศึกษา       

 เยาวชนในยุคศตวรรษท่ี ๒๑    

 คุณธรรมน าชีวิตมีสุข 

 เยาวชนไทยปลอดภัยยาเสพติด 

 หัวข้อการบรรยายประถมศึกษา     

 อัลกรุอ่านน าทางชีวิต 

 ยาเสพติด ภัยอันอันตราย 

 การใช้ชีวิตกับเทคโนโลยี 
๔. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 ผู้เข้าประกวดเลือกหัวข้อที่ก าหนด ๑ หัวข้อ 

 ผู้เข้าประกวดต้องจับฉลากเพ่ือจัดล าดับก่อนหลัง 

 ผู้เข้าประกวดส่งมอบเอกสารเนื้อหาสาระที่จะบรรยายให้คณะกรรมการก่อนการบรรยายจ านวน ๕ ชุด 

 ไม่ใช้ต าราหรือเอกสารใดๆประกอบ 

 ใช้เวลาในการบรรยายคนละไม่เกิน ๕นาที 

 กรณีท่ีผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาเกิน กรรมการจะพิจารณาตัดคะแนน นาทีละ ๑ คะแนน 

 กรรมการจะเป็นผู้อธิบายติชมจุดเด่นจุดด้อยของผู้แข่งขันหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน 
๕. เกณฑ์การให้คะแนน  ๑๐๐ คะแนน 

 เนื้อหา                                                   ๓๐  คะแนน 
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 การใช้ภาษา                                           ๓๐  คะแนน 

 หลักฐานอ้างอิง                                       ๒๐  คะแนน 

 บุคลิก การแต่งกาย  ลีลาและท่าทางประกอบ  ๑๐  คะแนน 

 รักษาเวลา      ๑๐  คะแนน 
 

 

 

 

 
๖. เกณฑ์การตัดสิน 
 คะแนนร้อยละ  ๘๐-๑๐๐   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 คะแนนร้อยละ  ๗๐-๗๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 คะแนนร้อยละ  ๖๐-๖๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข่าร่วม 
 
๗. คณะกรรมการการแข่งขันระดับชั้นละ ๓-๔ คน 
 
กิจกรรมที่ ๓    การเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอังกฤษ 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

 นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖) 

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น(ม.๑-๓) 

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาต้อนปลาย(ม.๔-๖) 
๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 แข่งขันประเภทบุคคล  ชายหรือหญิง 
๓. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 ผู้เข้าร่วมประกวดระดับปะถมศึกษาจัดเตรียมภาพมาด้วยตนเอง 

 คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้จัดเตรียมภาพ    ( เฉพาะผู้เข้าร่วมการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย ) 
ก าหนดหัวข้อในการน าเสนอ (ในระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น ม.๑-๓) 
๑ สนามบิน 
๒ ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
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๓ โรงพยาบาล 
ก าหนดหัวข้อในการน าเสนอ (ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ๖ ) 
๑ สถานีต ารวจ 
๒ สนามบิน 
๓ ตลาดสดชุมชนเมือง 

 ผู้เข้าประกวดจับฉลากเพ่ือจัดล าดับก่อนหลัง 

 ผู้เข้าประกวดจับฉลากเลือกภาพ 

 ให้เวลาผู้เขา้ประกวดดูภาพ เตรียมความพร้อมก่อนเล่าเรื่องไม่เกิน ๑ นาที 

 ผู้เข้าประกวดตั้งชื่อเรื่องและเริ่มเล่าเรื่องที่จับฉลากได้ 

 ใช้เวลาในการเล่าเรื่องจากภาพไม่เกิน  ๕ นาที 

 กรณีท่ีผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาเกิน  กรรมการจะพิจารณาตัดคะแนน  นาทีละ  1 คะแนน 

 กรรมการจะเป็นผู้อธิบายติชมจุดเด่นจุดด้อยของผู้เข้าแข่งขันหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน 
 
๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐  คะแนน 

 เนื้อหา        ๒๕ คะแนน 

 การใช้ภาษาถูกต้อง/สื่อความหมายชัดเจน/สละสลวย/ความสัมพันธ์ ๒๕ คะแนน 

 การล าดับเหตุการณ์มีความเหมาะสมระหว่างภาพกับการเล่าเรื่อง ๒๐ คะแนน 

 การให้ข้อคิด       ๒๐ คะแนน 

 บุคลิก ลีลา ท่าทางประกอบ     ๑๐ คะแนน 
๕. เกณฑ์การตัดสิน 

คะแนนร้อยละ  ๘๐-๑๐๐   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 คะแนนร้อยละ  ๗๐-๗๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 คะแนนร้อยละ   ๖๐-๖๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข่าร่วม 

๖. คณะกรรมการการแข่งขันระดับชั้นละ ๓-๔ คน 
 
กิจกรรมที่ ๔    การตอบปัญหาอิสลามศึกษา ๔ ภาษา  (ภาษาไทย มลายู อาหรับ และอังกฤษ) 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
๑.๑ นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖ ) 
๑.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-๖) 
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๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
แข่งขันประเภททีมๆละ ๓ คน ชายล้วนหรือหญิงล้วน 

๓. วิธีด าเนินและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
- เนื้อหาการแข่งขันเป็นความรู้อิสลามศึกษาทั่วไป 
- ข้อสอบแบบอัตนัย  น าเสนอด้วย power point 
- ผู้เข้าแข่งขันต้องเขียนตอบเอง 
- ค าถามม ี ๔  ภาษา แบ่งเป็นภาษาละ ๕ ค าถาม 
- กรณีตอบถูกจะได้คะแนนข้อละ  ๕  คะแนน หากตอบถูกบางส่วนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
- กรณีคะแนนเท่ากัน คณะกรรมการจะถามเพ่ิมครั้งละ ๒ ค าถาม จนกว่าจะได้ทีมชนะ 
- เวลาในการตอบค าถามข้อละ  ๑ นาท ี

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
-      คะแนนร้อยละ  ๘๐-๑๐๐   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
-  คะแนนร้อยละ  ๗๐-๗๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
-  คะแนนร้อยละ   ๖๐-๖๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
-  คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข่าร่วม 

๕. คณะกรรมการการแข่งขันระดับชั้นละ ๓-๔ คน 
 
 
กิจกรรมที่ ๕    ขับร้องอัลนาเชด  ภาษามาลายูหรืออาหรับ 

๑.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
                  ๑.๑ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
                  ๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

 ๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  ๒.๑ ประเภททีมๆละ ๕ คน  ชายหรือหญิง (ล้วน) 
     ๓. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 ๓.๑  ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในจุดลงทะเบียน 
 ๓.๒  ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายให้เหมาะสมกับเนื้อเพลง และเตรียมเอกสารส าหรับเนื้อเพลง ๕ ชุด 
 ๓.๒  คณะกรรมการการแข่งขัน  ทั้งหมด  ๕ คน   
 ๓.๓  คณะกรรมการการแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากการแข่งขัน   
 ๓.  ผู้เข้าแข่งได้รางวัลชนะเลิศข้ึนร้องโชว์บนเวทีอีกรอบ 
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     ๔.  เกณฑ์การให้คะแนน  ๑๐๐  คะแนน  ตามเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 ๔.๑  จังหวะ / ท านอง    ๓๐   คะแนน 
 ๔.๒  เนื้อร้อง    ๑๕   คะแนน 
 ๔.๓  ความไพเราะ     ๒๐   คะแนน 
 ๔.๔  ความชัดเจนในการออกเสียง  ๑๕   คะแนน  
 ๔.๕  บุคลิก  ความเชื่อม่ัน   ๑๐    คะแนน 
 ๔.๖  ลีลา  ท่าทาง    ๑๐    คะแนน 
     ๕.  ผลการแข่งขัน  ให้สรุปคะแนนและจัดอันดับคุณภาพ   โดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ 
   ผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ  ๘๐  -  ๑๐๐   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
   ผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙      ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
   ผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ  ๕๐ - ๖๙       ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

      ๖.  สรุปผลการแข่งขัน  และจัดอันดับคุณภาพ  และให้หัวหน้าคณะกรรมการการแข่งขันน าส่งผล 
     การประเมินทันทีที่การแข่งขันด าเนินการเสร็จสิ้นต่อกองเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๖    การท่องจ าอัลกรุอาน 

๑.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

 ระดับอนุบาล (๑-๓) 

 ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖ ) 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
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๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 แข่งขันประเภทบุคคล ชาย 
 

๓ วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
๓.๑ ระดับอนุบาล ( ท่องจ า ๓ ซูเราะห์) 
 - ซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ 
 - ซูเราะห์อัลนาส 
 - ซูเราะห์อัลฟาลัก 
๓.๑ ระดับประถมศึกษา  (โดยคณะกรรมการตั้งค าถาม ๓ ค าถาม) 

   - ซูเราะห์ อัฎฎูฮา 
   - ซูเราะห์ อัลอาดีญาต 
   - ซูเราะห์ อัลกอรีอะห์ 

๓.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  (โดยคณะกรรมการตั้งค าถาม ๕ ค าถาม) 
           - ซูเราะห์ อัล-อัซซัมซ 

         - ซูเราะห์ อัล-ฆอซียะฮ 
         - ซูเราะห์ อันนาซีอาด 
๓.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) (โดยคณะกรรมการตั้งค าถาม ๕ ค าถาม) 
        - ซูเราะห์ อัล-ญุมอะฮ 
        - ซูเราะห์ อัศศอฟ 
        - ซุเราะห์ อัลมุลก 

 จับฉลากเพ่ือจัดล าดับ 

 จับฉลากท้ัง ๓ ซูเราะห์ ซูเราะห์ละ ๑ รอบ 

 จับอัลกุรอานทุกซูเราะห์ที่ก าหนด 

 สามารถต่ออายะฮ์อัลกุรอานตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 ให้เวลาท่องจ าซูเราะห์ไม่เกิน ๕ นาท ี
         
 
 
๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 

 ความถูกต้อง แม่นย า ๔๐ คะแนน (การต่ออายะฮ การออกเสียง การเว้นวรรค) 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

 หลักการอ่าน (ฮูกุม ๕) ๓๐คะแนน 

 ความคล่องแคล่ว ๒๕ คะแนน 

 มารยาท ๕ คะแนน 
 
๕. เกณฑ์การตัดสิน 

 คะแนนร้อยละ ๘๐-๑๐๐   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 คะแนนร้อยละ ๗๐-๗๘   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

 คะแนนร้อยละ ๖๐-๖๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม 
 
 
 กิจกรรมที่ ๗    วาดภาพจากเรื่องท่ีก าหนด 

    ๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน แข่งขันประเภททีมๆละ ๒ คน ชายหรือหญิง (ล้วน) 

 ระดับประถมศึกษา (ป.๔ – ๖) 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๑-๓) 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-๖) 
     ๒.วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

๒.๑ เรื่องในการประกวดวาดภาพ โดยการหยิบฉลากเรื่องท่ีก าหนดเพียง ๑ เรื่อง ในวันแข่งขัน 

  ระดับประถมศึกษา 
- อาเซียนที่รัก           - รวมพลังต้านยาเสติด        - หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ประชาคมอาเซี่ยน    - หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     - สามัคคีคือพลัง ร่วมต้านอบายมุข 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- วิถีชีวิตมุสลิมไทย 
- เด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมใจรักษ์พลังงาน 
- ประชาธิปไตย สร้างไทยให้เจริญ 

  
 
๒.๒ กติกาของผู้เข้าแข่งขัน 

  ให้วาดภาพตามเรื่องที่ก าหนดจากการหยิบฉลาก ขนาดกระดาษ ๑๕ X ๒๒ นิ้ว 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  ใช้เวลาในการวาดภาพไม่เกิน ๓ ชั่วโมง 

  ต้องเตรียมสีและอุปกรณ์อ่ืนๆ มาให้พร้อม ยกเว้นกระดาษ (กรรมการจัดเตรียมกระดาษหนัง
ไก่) 

  ตัวแทนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นจับฉลากหัวข้อเรื่องแล้ววาดภาพตามหัวข้อที่จับฉลากได้
เหมือนกันคนที่เข้ารวมการแข่งขัน 

  การใช้สีในการวาดภาพ ก าหนดดังนี้ 
- ระดับประถมศึกษา  ใช้สีชอล์ค  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใช้สีโปรเตอร์ 
 มัธยมศึกษาตอนปลายใช้สีโปรเตอร์ 

 

     ๓. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 

 การจัดภาพ  ๒๐  คะแนน 

 เนื้อหาสาระ  ๒๐  คะแนน 

 การระบายสี  ๒๐  คะแนน 

 ความสะอาด  ๒๐  คะแนน 

 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๒๐  คะแนน 
 
     ๔. เกณฑ์การตัดสิน 

 คะแนนร้อยละ  ๘๐ – ๑๐๐ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 คะแนนร้อยละ  ๗๐ – ๗๙ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

 คะแนนร้อยละ  ๖๐ – ๖๙ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม 
  ๕. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับช้ันละ ๓ -๕ คน 

 
กิจกรรมที่ ๘    การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

 ระดับประถมศึกษา (ป.๔-๖) 

 ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น (ม.๑-๓) 

 ระดับมัธยมศึกษาต้อนปลาย (ม.๔-๖) 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 แข่งขันประเภททีมๆละ ๒ คน  ชายหรือหญิง (ล้วน) 
 
 
 
 
๓. กิจกรรมในการแข่งขัน 

 คณิตคิดเร็ว 

 โจทย์ปัญหา 
๔. กติกาการแข่งขัน 

 การแข่งขันจะแบ่งเป็น ๒ รอบ 
 รอบท่ี ๑ ผู้เข้าร่วมคณิตเร็ว จ านวน ๒๐ ข้อ ใช้ข้อละ ๑ นาท ี
 รอบที ๒ ผู้เข้าร่วมแข่นขันค านวณตอบจากโจทย์จ านวน ๑๐ ข้อ ใช้เวลาข้อละ ๓  นาท ี

 ๕. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐  คะแนน 

 คณิตเลขเร็ว ๒๐ ข้อๆละ ๓ คะแนน     รวม ๖๐ คะแนน 

 โจทย์ปัญหา ๑๐ ข้อๆละ ๔ คะแนน     รวม ๔๐ คะแนน 
 
 ๖. เกณฑ์การตัดสิน 
          คะแนนร้อยละ  ๘๐-๑๐๐   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 คะแนนร้อยละ  ๗๐-๗๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 คะแนนร้อยละ  ๖๐-๖๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม 
 ๗. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ ๓-๔ คน 
 
กิจกรรมที่ ๙    เกมส์  ๒๔  

๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
๑.๑ ระดับประถมศึกษา (ป.๔-๖) 
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น (ม.๑-๓) 
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาต้อนปลาย (ม.๔-๖) 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
๒.๑ การแข่งขันเป็นประเภทบุคคล 



20 
  

 

กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

๒.๒ แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียง ๑ คน 
 ๓. วิธีด าเนินการ 

๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 
 
๓.๒ วธิีการแข่งขัน 
      ๑) การแข่งขันจะแบ่งผู้เข้าแข่งขันนั่งประจ าโต๊ะๆ ละไม่เกิน ๔ คน ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับป้ายคนละ 

๑ อัน แต่ละโต๊ะมีกรรมการประจ า ๑ คน 
      ๒) กรรมการกลางสุ่มเลขโดดครั้งละ ๔ ตัว โดยเลขท้ัง ๔ จะปรากฏบนกระดานหน้าห้องท่ีใช้ท าการ

แข่งขัน 
      ๓) ผู้เข้าแข่งขันต้องหาวิธีเฉลยโดยใช้วิธี บวก ลบ คูณ หรือหารตัวเลขทั้ง ๔ ตัวตัวละ ๑ ครั้งให้ได้

ผลลัพธ์เท่ากับ ๒๔ 
      ๔) ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่เฉลยได้ ให้น าป้ายวางบนแผ่นวงกลมที่อยู่บนโต๊ะเพ่ือรับสิทธิ์เป็นผู้เฉลยในกรณี

ที่โต๊ะใดมีผู้วางป้ายในเวลาที่ใกล้เคียงกัน กรรมการประจ าโต๊ะจะให้สิทธิ์เจ้าของป้ายที่อยู่ใต้สุดเป็นผู้เฉลย 
      ๕) ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้เฉลยจะต้องขานการกระท าของตัวเลขครั้งสุดท้ายที่ได้ผลลัพธ์     ๒๔ 

ภายในเวลา ๓ วินาที แล้วต้องขยายความตั้งแต่ต้นจนถึงการกระท าครั้งสุดท้ายที่ขานไว้ ถ้าเฉลยถูกต้องจะได้คะแนน 
๑ คะแนน ถ้าเฉลยไม่ทันภายในเวลาที่ก าหนด หรือเฉลยผิดจะได้บัตรเหลือง ๑ ใบ ผู้เข้าแข่งขันที่ได้บัตรเหลือง ๒ 
ใบจะต้องหยุดการแข่งขันในรอบนั้น 

      ๖) การแข่งขันจะด าเนินไปเรื่อยๆ จนครบจ านวนข้อที่ก าหนดจึงท าการรวมคะแนนของผู้เข้าแข่งขันแต่
ละคน โดยเอาคะแนนที่ได้ ลบกับจ านวนบัตรเหลือง ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะในรอบนั้น หากมี   ผู้
เข้าแข่งขันได้คะแนนสูงสุดเท่ากันมากกว่า ๑ คน ให้ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน แข่งขันเพ่ือหาผู้ชนะให้ได้   โดย
ตัดสินจากคะแนนแรกท่ีได้ หรือใบเหลืองแรกท่ีได้ 

      ๗) เพ่ือมิให้การแข่งขันหยุดชะงัก  ในกรณีท่ีสุ่มตัวเลขขึ้นจอภาพแล้วผ่านไป ๓๐ วินาที แล้ว ยังไม่มี  
ผู้เข้าแข่งขันคนใดสามารถคิดเฉลยได้ กรรมการกลางจะยกเลิกโจทย์ข้อนั้นแล้วท าการสุ่มตัวเลขชุดใหม่ทดแทน 

      ๘) การเล่นจะสิ้นสุดเมื่อครบจ านวนข้อที่ก าหนด 
๔.  เกณฑ์การตัดสิน  (ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด) 
 ผู้เข้าแข่งขันที่ชนะเลิศ    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  

ผู้เข้าแข่งขันที่รองชนะเลิศ   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบสี่คนสุดท้าย  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 
กิจกรรมที่ ๑๐    การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
 
 ๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน (ประเภททีม ทีมละ ๓ คน ชายหรือหญิง) (ล้วน) 
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 ระดับประถมศึกษา (ป.๔-๖) 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
๒. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 ผู้เข้าแข่งขันต้องด าเนินการ ดังนี้ 
- ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าประกวด พร้อมชื่อครูที่ปรึกษา ทีมละ ๓ คน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
- โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานประเภททดลองที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระวิชา

วิทยาศาสตร์ที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้ค าตอบในเรื่องที่ศึกษา 
- ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มล่วงหน้าก่อนเข้าประกวดจ านวน ๓ ชุด ส่งให้กรรมการในวัน

รายงานตัว 
- น าผังโครงงานมาแสดงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 

 

 

 ๖๐ ซม.                ๖๐ ซม. 
๖๐ 

ซม. 

 

ก ข ค 

           ๑๒๐ ซม. 

- อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่น ามาสาธิตอาจวางบนโต๊ะโดยไม่ยื่นออกจากโต๊ะเกิน ๖๐ ซม. น าเสนอโครงงานส่ง
คณะกรรมการและตอบข้อซักถามใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาท ี

- สื่อ ผู้ส่งโครงงานเข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง 

- พ้ืนที่จัดวางแผงโครงงาน คณะกรรมการจัดให้ไม่เกิน ๑.๕๐ ม. X ๑.๐๐ ม. 

 
๔. เกณฑ์การให้คะแนน   ๑๐๐   คะแนน 
  ๔.๑  การก าหนดปัญหาและตั้งสมมติฐาน    ๑๐  คะแนน 
 ๔.๒  ข้อมูลที่เก่ียวข้องประกอบการท าโครงงาน   ๑๐  คะแนน 
 ๔.๓  การออกแบบสิ่งประดิษฐ์     ๑๐  คะแนน 
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 ๔.๔  อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประดิษฐ์     ๕  คะแนน 
 ๔.๕  การด าเนินการ        ๕  คะแนน 
 ๔.๖  การบันทึกข้อมูลและจัดท าข้อมูล       ๕  คะแนน 
 ๔.๗  การแปลความหมายข้อมูลและสรุปผล           ๕  คะแนน 
           ๔.๗  ความคิดริเริ่ม          ๕  คะแนน 
 ๔.๙  ขนาดแผงโครงงานและการแสดงผลงานตามเกณฑ์มาตรฐาน   ๕  คะแนน 
           ๔.๑๐ การน าเสนอปากเปล่า     ๑๐  คะแนน 
 ๔.๑๑ การตอบข้อซักถามของกรรมการ    ๑๐  คะแนน 
           ๔.๑๒ รูปแบบการเขียนรายงาน       ๕  คะแนน 
           ๔.๑๓ การน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า    ๑๐  คะแนน 
๕. เกณฑ์การตัดสิน 

- คะแนนร้อยละ  ๘๐-๑๐๐    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
- คะแนนร้อยละ ๗๐-๗๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
- คะแนนร้อยละ ๖๐-๖๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
- คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐   ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม  
-  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

๖. คณะกรรมการการประกวด ๓-๔ คน 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๑๑    การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ( ประเภททีม ทีมละ ๓ คน ชายหรือหญิง) ล้วน 
 ๑.๑ ระดับประถมศึกษา (ป.๔-๖) 
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น (ม.๑-๓) 
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาต้อนปลาย (ม.๔-๖ 

๒. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด 
 ๒.๑ ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าประกวด พร้อมชื่อครูที่ปรึกษา ทีมละ  ๓  คน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
  ๒.๒ โครงงานที่ส่งเสริมเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่เก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้   

วิทยาศาสตร์ที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้ค าตอบในเรื่องที่ศึกษา 
 ๒.๓ ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มล่วงหน้าก่อนการประกวดจ านวน  ๓  ชุด  
 ๒.๔ น าผังโครงงานมาแสดงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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ก 
 
 

 
ข 

 
ก 

 
 ๓.๕  อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่น ามาสาธิตอาจวางบนโต๊ะ โดยไม่ยื่นออกมาจากโต๊ะเกิน ๖๐ ซม. 
 ๓.๖  น าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถามใช้เวลา ๑๐ นาท ี
 ๓.๗  สิ่งประดิษฐ์ ผู้ส่งโครงงานเข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง 
 ๓.๘  พ้ืนที่จัดวางแผงโครงงาน คณะกรรมการจัดให้เท่ากันไม่เกิน ๑.๕๐ ม. x ๑.๐๐ ม. 
๓. เกณฑ์การให้คะแนน   ๑๐๐   คะแนน 
 ๔.๑  การก าหนดปัญหาและตั้งสมมติฐาน    ๑๐  คะแนน 
 ๔.๒  ข้อมูลที่เก่ียวข้องประกอบการท าโครงงาน   ๑๐  คะแนน 
 ๔.๓  การออกแบบสิ่งประดิษฐ์     ๑๐  คะแนน 
 ๔.๔  อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประดิษฐ์     ๕  คะแนน 
 ๔.๕  การด าเนินการ        ๕  คะแนน 
 ๔.๖  การบันทึกข้อมูลและจัดท าข้อมูล       ๕  คะแนน 
 ๔.๗  การแปลความหมายข้อมูลและสรุปผล           ๕  คะแนน 
 ๔.๗  ความคิดริเริ่ม          ๕  คะแนน 
 ๔.๙  ขนาดแผงโครงงานและการแสดงผลงานตามเกณฑ์มาตรฐาน   ๕  คะแนน 
 ๔.๑๐ การน าเสนอปากเปล่า     ๑๐  คะแนน 
 ๔.๑๑ การตอบข้อซักถามของกรรมการ    ๑๐  คะแนน 
 ๔.๑๒ รูปแบบการเขียนรายงาน       ๕  คะแนน 
 ๔.๑๓ การน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า    ๑๐  คะแนน 
๔. เกณฑ์การตัดสิน 
 คะแนนร้อยละ  ๘๐-๑๐๐    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 คะแนนร้อยละ ๗๐-๗๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 คะแนนร้อยละ ๖๐-๖๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐   ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม  
          ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

๖๐ ๖๐ 

๖๐ ซม. 

๑๒๐ ซม. 
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๕. คณะกรรมการการประกวด 
 คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

- บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 

สถานที่แข่งขันห้องโถง มีบริเวณให้ผู้สนใจเข้าชมได้ 
 
กิจกรรมที่ ๑๒    การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

 ระดับประถมศึกษา (ป.๔ – ๖) 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๑-๓) 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(๑-๓) 
๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 แข่งขันประเภททีมๆละ ๓ คน ชายหรือหญิง(ล้วน) 
๓. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
     ๓.๑ กติกาการแข่งขันแบ่งเป็น ๒ รอบ 

- รอบท่ี ๑ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จ านวน ๑๐ ข้อๆ ละ ๑ นาที ใช้เวลาทั้งหมด ๑๐ 
นาท ี

- เป็นข้อสอบแบบตอบปัญหาสด จ านวน ๑๐ ข้อๆ ละ  ๒ นาที ใช้เวลาทั้งหมด ๒๐ นาที  
     ๓.๒ ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เกิน ๓ ชั่วโมง 
๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 

 ข้อสอบแบบเลือกตอบ ๑๐ ข้อๆ ละ ๒ คะแนน รวม ๒๐ คะแนน 

 ตอบปัญหาสดๆ ข้อๆ ละ ๔ คะแนน 
๕. เกณฑ์การตัดสิน 

 คะแนนร้อยละ  ๘๐ – ๑๐๐ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 คะแนนร้อยละ  ๗๐ – ๗๙ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

 คะแนนร้อยละ  ๖๐ – ๖๙ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม 
๖. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ ๓ - ๕ คน 
 
กิจกรรมที่ ๑๓    การจัดสวนถาดแบบแห้ง 
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กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง 
๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

- ระดับประถมศึกษา (ป.๔-๖) 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
- แข่งขันประเภททีมๆละ ๓ คน ชายหรือหญิง (ล้วน)  

๓. วิธีด าเนินและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
- ใช้ถาดทรงกลม ทรงรี ทรงเหลี่ยม อย่างใดอย่างหนึ่ง (วัดจากขอบภายใน ส่วนกว้าง ๔๐- ๖o 

เซนติเมตร) 

- เตรียมเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขันให้พร้อมเหมาะสมเป็นไปตามประเภทของการจัด 

ยกเว้นกระดาษเขียนแปลน 

- เขียนแปลนและแนวคิดลงในกระดาษ A3 ที่คณะกรรมการเตรียมให้ภายในเวลา ๓o นาท ี
- เมื่อเขียนแปลนเสร็จให้ลงมือจัดสวนให้เสร็จภายในเวลา ๒ ชั่วโมง 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน 
- การเขียนสเก็ตภาพ      ๑o  คะแนน 
- การเลือกใช้พันธ์ไม้หรือวัสดุ     ๓o  คะแนน 
- ท างานทันตามเวลาที่ก าหนด     ๑o  คะแนน 
- ความประณีต      ๑o  คะแนน 
- ความกลมกลืนและสวยงาม     ๓o  คะแนน 
- คิดสร้างสรรค์      ๑o  คะแนน 

๕. เกณฑ์การตัดสิน 

 คะแนนร้อยละ  ๘๐ – ๑๐๐ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 คะแนนร้อยละ  ๗๐ – ๗๙ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

 คะแนนร้อยละ  ๖๐ – ๖๙ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม 
๖. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ ๓ - ๕ คน 
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กิจกรรมที่ ๑๔    คัดลายมือภาษาไทย 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
๑.๑ ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๓)  ชายหรือหญิง 
๑.๒ ระดับประถมศึกษา (ป.๔-๖)  ชายหรือหญิง 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน(โรงเรียนละ ๑ คน ) 
 ๒.๑  แข่งขันประเภทเดี่ยว  
 ๒.๒  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ช่วงชั้นที่  ๑   จ านวน  ๑  คน  
   ๒) ช่วงชั้นที่ ๒  จ านวน  ๑  คน   
๓.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
   ๓.๑ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ส าหรับแข่งขันช่วงชั้นละ  ๑  ห้อง   
   ๓.๒ ชี้แจงให้นักเรียนคัดลายมือตามบทความที่คณะกรรมการก าหนด 
 ๓.๓ ระดับช่วงชั้นที่ ๑  คัดลายมือเต็มบรรทัดด้วยดินสอ โดยใช้รูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๓.๔ ระดับช่วงชั้นที่ ๒  คัดลายมือครึ่งบรรทัดด้วยปากกา โดยใช้รูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ๓.๕ ใช้เวลาในการแข่งขัน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที เมื่อหมดเวลาถือว่าเสร็จสิ้นการแข่งขัน 
 
๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐  คะแนน 
 ๔.๑ คัดได้สวยงามรูปร่างตัวอักษรสวยงาม สม่ าเสมอเป็นแบบเดียวกัน ๔๐  คะแนน 
 ๔.๒ คัดได้ถูกต้องวางอักษร สระ วรรณยุกต์ถูกต้อง              ๔๐  คะแนน 
 ๔.๓ สะอาดเรียบร้อย                                       ๒๐  คะแนน 
๕. เกณฑ์การตัดสิน 
  คะแนนร้อยละ  ๘๐ – ๑๐๐       ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

  คะแนนร้อยละ  ๗๐ – ๗๙      ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

  คะแนนร้อยละ  ๖๐ – ๖๙      ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

  คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐               ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม 

๖. คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  ๓ – ๕ คน 

  คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

     -  เป็นครูที่ท าการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

   ข้อควรค านึง   
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   -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๑๕    การแข่งขันอ่านอัลกุรอ่าน 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน (ส าหรับนักเรียนชาย) 
๑.๑ ระดับประถมศึกษา (ป.๔-๖) 
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น (ม.๑-๓) 

          ๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาต้อนปลาย (ม.๔-๖ 
๒. กติกาผู้เข้าแข่งขัน 
 ๒.๑ อ่านแบบมูรอดตัน 
 ๒.๒ ใช้เวลา 7 นาท ี
 ๒.๓ ต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนนั้นๆ 
 ๒.๔ ต้องเป็นนักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาต้อนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๒.๕ ใช้การจับฉลากจัดล าดับผู้แข่งขันและซูเราะห์ 
 ๒.๖ ซูเราะห์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
                 ๒.๗ กรรมการตัดสินจะก าหนดจ านวนอายัตในฉลาก 
         
        ระดับประถมศึกษา 
                          ๑. ซูเราะห์อัลมาอูน 
                          ๒. ซูเราะห์อัลฟีล 
                          ๓. ซูเราะห์อัลฮูมาซะห์ 
                          ๔ .ซูเราะห์ อัตตากาซูร 
        
 ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น 

رعة القا سورة          
                                 العلق سورة  

                                 الضحى سورة
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                               الشمس سورة
        ระดับมัธยมศึกษาต้อนปลาย 

                                     النباء سورة
                                 السجدة سورة

                                 يس سورة
  ๒. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐  คะแนน 
 ๒.๑ หลักการอ่าน       ๔๐ คะแนน         ๒.๒ อ่านออกเสียงชัดเจน       ๒๐  คะแนน         
 ๒.๓ ท านองถูกต้อง     ๒๐  คะแนน         ๒.๔ น้ าเสียง                      ๒๐  คะแนน 
                                                                                                 รวม     ๑๐๐  คะแนน 
 
 
 
  ๓. เกณฑ์การตัดสิน 
  คะแนนร้อยละ   ๘๐ – ๑๐๐     ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

  คะแนนร้อยละ   ๗๐ – ๗๙     ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

  คะแนนร้อยละ   ๖๐ – ๖๙    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

  คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐      ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม 

 

กิจกรรมที่ ๑๖    การแข่งขันผลิตสิ่งของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
๑.๑ ระดับประถมศึกษา (ป.๔-๖) 
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น (ม.๑-๓) 

๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาต้อนปลาย (ม.๔-๖ 
๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

๒.๑  แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ ๓ คน  ชายหรือหญิง (ล้วน) 
๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

     ๒ .๑ นักเรียน ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖) จ านวน ๑ ทีม 
   ๒.๒ นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น (ม.๑-๓) จ านวน   ๑ ทีม 
                  ๒.๓ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาต้อนปลาย (ม. ๔-๖) จ านวน  ๑ ทีม 
 
๓. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

   ๓.๑ วัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้แข่งขันจัดเตรียมมาให้พร้อม 
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 ๓.๒ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขัน เจาะ ตัด ตกแต่งวัสดุที่จะน ามาใช้ประดิษฐ์ก่อนการแข่งขัน 
 ๓.๓ ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่นไม่จ ากัดชนิด รูปแบบอิสระ 
         ๓.๔ เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ๓ ชั่วโมง 
 ๓.๕ ให้แสดงราคาทุนและราคาจ าหน่ายไว้ที่โต๊ะแข่งขัน 
 ๓.๖ ส่งใบงานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ 
๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
 ๔.๑  การเตรียมงาน (๒๐ คะแนน) 
  ๑) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์    ๑๐   คะแนน 

๒) การวางแผนการท างานล่วงหน้า   ๑๐   คะแนน 
    - มีใบงานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ      ๕     คะแนน 
    -  การคิดต้นทุน – ก าไร ราคาจ าหน่าย    ๕     คะแนน 

 ๔.๒ กระบวนการท างาน (๔๐ คะแนน) 
  ๑)  การร่วมมือในการท างาน   ๑๐   คะแนน 

๒)  ปฏิบัติตามข้ันตอนที่วางแผนได้ถูกต้อง  ๑๐    คะแนน 
๓)  ความประหยัดและคุ้มค่า   ๑๐    คะแนน 
๔)  ความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบัติงาน     ๕   คะแนน 
๕) การใช้และการเก็บอุปกรณ์      ๕   คะแนน 

         ๔.๓ ผลงาน (๔๐ คะแนน)  
  ๑)  ความประณีต   คงทน   สวยงาม  ๑๐ คะแนน 

๒)  ความคิดสร้างสรรค์    ๑๕  คะแนน 
๓)  ประโยชน์การใช้งาน    ๑๐  คะแนน 
๔)  ผลงานถูกต้องตามขั้นตอนในใบงาน      ๕    คะแนน 

 

๕. เกณฑ์การตัดสิน 

  คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

  คะแนนร้อยละ ๗๐ – ๗๙    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

  คะแนนร้อยละ ๖๐ – ๖๙     ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  คะแนนต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐     ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม   
๖. คณะกรรมการการแข่งขัน 

 ๖.๑ กรรมการควบคุมการแข่งขันจ านวนตามความเหมาะสม 

 ๖.๒ กรรมการตัดสินกิจกรรมละ ๓ – ๕ คน  

              คุณสมบัติของกรรมการ 
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            -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 

 
 
กิจกรรมที่ ๑๗    การประกวดเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ (Story Telling) 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
๑.๑ ระดับประถมศึกษา (ป.๔-๖) 
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น (ม.๑-๓) 
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาต้อนปลาย (ม.๔-๖) 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
๒.๑ การแข่งขันเป็นประเภทบุคคล 
๒.๒ แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน ๑ คน: ชว่งชั้น 

๓. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
๓.๑ นิทานที่ใช้แข่งขัน เป็นนิทานพ้ืนบ้านของไทย หรือของต่างประเทศหรือนิทานอีสป 
๓.๒ เวลาในการแข่งขัน 

๑) ระดับชั้น ป.๔-๖  เวลา ๕-๖ นาท ี
๒) ระดับชั้น ม.๑-๓  เวลา ๖-๗ นาท ี
๓) ระดับชั้น ม.๔-๖  เวลา ๗-๘ นาท ี

(บวก/ลบ ๓๐ วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่าเวลาที่ก าหนด ตัดนาทีละ ๑ คะแนน 
๓.๓ นักเรียนต้องส่งบทนิทานให้กรรมการตัดสินก่อนการแข่งขัน (ส่งในเวลารายงานตัว) จ านวน  ๓  ชุด 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน  ๑๐๐  คะแนน   
๔.๑ เนื้อเรื่อง (Content)  ๓๕ คะแนน  ประกอบด้วย 

  - เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย    ๑๕  คะแนน 
  - รูปแบบการเล่าเรื่อง การน าเสนอ (Form & Organizing)  ๑๐  คะแนน 
  - ข้อคิดในการน าเสนอ (Moral)     ๑๐  คะแนน 

๔.๒ ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา (Language Competence)  ๖๐  คะแนน ประกอบด้วย 
  - ใช้ภาษาถูกต้อง ค าศัพท์ โครงสร้าง ค าสันธานและความเหมาะสมกับระดับชั้น  

๒๐  คะแนน 
- ความสามารถด้านการออกเสียง (Pronunciation)  ๒๐  คะแนน 
- การใช้น้ าเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone)  ๒๐  คะแนน 

๔.๓ เล่าตามเวลาที่ก าหนด (Time)      ๕    คะแนน 
หมายเหตุ   การแต่งกาย ชุดนักเรียนโดยไม่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่อง 



31 
  

 

กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

๕. เกณฑ์การตัดสิน 
คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
คะแนนร้อยละ ๗๐ – ๗๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนนร้อยละ ๖๐ – ๖๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
คะแนนได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 
กิจกรรมที่ ๑๘    ท่องจ าดุอาร์ 

๑.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

 นักเรียนก าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓  
๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 แข่งขันประเภทบุคคล ชายหรือหญิง 
๓. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
- ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการท่องจ าดุอาร์ประจ าวันตามก าหนด คือ ดุอาร์ขึ้นรถ  ดุอาร์

รับประทานอาหาร ดุอาร์เรียนหนังสือ  ดุอาร์เข้าห้องน้ า-ออกห้องน้ า ดุอาร์ให้พ่อ-แม่ และดุอาร์ก่อน
นอน-ตื่นนอน ดุอาร์เข้ามัสยิด - ออกจากมัสยิด 

- ใช้จับฉลากจัดล าดับผู้แข่งขันและ ดุอาร์ ๓ ดุอาร์ 
- ให้นักเรียนใช้เวลาไม่เกิน ๗ นาท ี

๒. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐  คะแนน 
๒.๑ ท่องจ าดุอาร์ได้         ๖๐ คะแนน         
๒.๒ อ่านออกเสียงชัดเจนถูกต้อง       ๓๐  คะแนน          
๒.๓ บุคลิกท่าทาง           ๑๐       คะแนน          

                                                   รวม     ๑๐๐  คะแนน 
  ๓. เกณฑ์การตัดสิน 

-   คะแนนร้อยละ   ๘๐ – ๑๐๐      ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

-   คะแนนร้อยละ   ๗๐ – ๗๙     ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

-   คะแนนร้อยละ   ๖๐ – ๖๙     ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐      ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม 
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กิจกรรมที่ ๑๙    การแข่งขันวาดภาพระบายสี  

๑.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
            ๑.๑ นักเรียในช่วงชัน้อนุบาลที่ ๑-๓  ชายหรือหญิง 
๒. หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 ๒.๑ นักเรียนเลือกวาดภาพระบายสีในหัวข้อเรื่อง 
             - โรงเรียนน่าอยู่    - ศาสนาของฉัน  - เศรษฐกิจพอเพียง   

๒.๒ คณะกรรมการการแข่งขัน รวมทั้งหมด ๓ คน  
๒.๓ วาดภาพตามเรื่องที่ก าหนดโดยคณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษให้ 
๒.๔  อุปกรณ์ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณม์าให้พร้อม และใช้สีเทียน ในการระบายเท่านั้น 
๒.๕  คณะกรรมการการแข่งขันประเมินผลการการวาดภาพระบายสีของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน  แล้วรวม

คะแนนเฉลี่ยแล้วจัดอันดับคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดดังนี้   
๓.  เกณฑ์การประเมินผล  (๑๐๐ คะแนน) 

๓.๑ ความคิดสร้างสรรค์    ๒๐   คะแนน 
๓.๒ การออกแบบ  ความกลมกลืนของภาพ  ๒๐  คะแนน  
๓.๓ การจัดองค์ประกอบเหมาะสม   ๒๐  คะแนน 
๓.๔ ความสะอาด  สวยงาม  ทันเวลา  ๒๐  คะแนน 
๓.๕ ตรงประเด็น     ๒๐  คะแนน 

๔. เกณฑ์การตัดสิน  ดังนี้ 
 คะแนนร้อยละ   ๘๐  -  ๑๐๐  คะแนน   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 คะแนนร้อยละ   ๗๐ - ๗๙     คะแนน    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน          

คะแนนร้อยละ   ๕๐ - ๖๙     คะแนน    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 
กิจกรรมที่ ๒๐    เล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอาหรับ 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

 ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-๖) 
๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 แข่งขันประเภทบุคคล  ชายและหญิง 
 
๓. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้จัดเตรียมภาพ 
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 โดยก าหนดหัวข้อในการน าเสนอ 
๑ สนามบิน 
๒ ตลาดสด 
๓ โรงพยาบาล 

 ผู้เข้าประกวดจับฉลากเพ่ือจัดล าดับก่อนหลัง 

 ผู้เข้าประกวดจับฉลากเลือกภาพ 

 ให้เวลาผู้เข้ประกวดดูภาพ เตรียมความพร้อมก่อนเล่าเรื่องไม่เกิน๑ นาที 

 ผู้เข้าประกวดตั้งชื่อเรื่องและเริ่มเล่าเรื่องที่จับฉลากได้ 

 ใช้เวลาในการเล่าเรื่องจากภาพไม่เกิน  ๕ นาที 

 กรณีท่ีผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาเกิน  กรรมการจะพิจารณาตัดคะแนน  นาทีละ  1 คะแนน 

 กรรมการจะเป็นผู้อธิบายติชมจุดเด่นจุดด้อยของผู้เข้าแข่งขันหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน 
 
๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐  คะแนน 

 เนื้อหา         ๒๕      คะแนน 

 การใช้ภาษาถูกต้อง/สื่อความหมายชัดเจน/สละสลวย/ความสัมพันธ์ ๒๕ คะแนน 

 การล าดับเหตุการณ์มีความเหมาะสมระหว่างภาพกับการเล่าเรื่อง ๒๐ คะแนน 

 การให้ข้อคิด       ๒๐ คะแนน 

 บุคลิก ลีลา ท่าทางประกอบ     ๑๐ คะแนน 
๕. เกณฑ์การตัดสิน 

คะแนนร้อยละ  ๘๐-๑๐๐   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 คะแนนร้อยละ  ๗๐-๗๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 คะแนนร้อยละ   ๖๐-๖๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข่าร่วม 

๖. คณะกรรมการการแข่งขันระดับชั้นละ ๓-๔ คน 
 
 
 
 
 
 



34 
  

 

กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒๑    อาซาน 

การแข่งขันอาซาน 
๑. กติกาผู้เข้าแข่งขัน 
  ๑.๑ นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖) 
  ๑.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม ๑-ม ๖) 
 
๒. เกณฑ์การตัดสิน 
 ๒.๑ หลักการอ่าน (ตัจวีด)        ๓๐  คะแนน 
 ๒.๒ อ่านออกเสียงชัดเจน        ๓๐  คะแนน 
 ๒.๓ ท่าทาง บุกลิคภาพ           ๑๐  คะแนน 
 ๒.๔ น้ าเสียง                        ๓๐  คะแนน 
                            รวม    ๑๐๐ คะแนน 
๓. เกณฑ์การตัดสิน  ดังนี้ 
 คะแนนร้อยละ   ๘๐  -  ๑๐๐  คะแนน   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 คะแนนร้อยละ   ๖๐ - ๗๙      คะแนน    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน          

คะแนนร้อยละ   ๔๐ – ๕๙     คะแนน    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมที่ ๒๒    การอ่านคุตบะห์ 

การแข่งขันคุตบะห์ 
๑. หัวข้อเรื่องการคุตบะห์   เยาวชนมุสลิมปลอดภัยยาเสพติด 

๒. กติกาผู้เข้าแข่งขัน 
  ๒.๑ ผู้แข่งขันจับฉลากเพ่ือจัดล าดับก่อนหลัง 
           ๒.๒ ต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-๖)  
      ๒.๓ ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้อายะห์ หรือซูเราะห์เองตามหัวข้อที่ก าหนดให้(เฉพาะคุตบะห์ที่ 1) 
  ๒.๔ ไม่อนุญาตให้ใช้เอกสารประกอบการอ่านคุตบะห์ 
  ๒.๕ ใช้เวลาอ่านคุตบะห์ไม่เกิน 10 นาที 
           ๒.๖ ส่งเอกสารประกอบการปฐกฐาให้กรรมการก่อนการแข่งขัน 3 ชุด 
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  ๒.๗ แต่งกายด้วยชุดโต๊บสีขาว 

           ๒.๘  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแจ้งความประสงค์ในการใช้ภาษา (ภาษาอาหรับ-ภาษาไทย ) (ภาษาอาหรับ-
ภาษามาลายู)  ให้กับกรรมการ 
๓. เกณฑ์การตัดสิน 
      ๓.๑ เนื้อหาและหลักฐานอ้างอิง          ๓๐  คะแนน  
         ๓.๒ สรุปสาระส าคัญ    ๒๐  คะแนน 
     ๓.๓ ความถูกต้องและคล่องแคล่วในการใช้ภาษา ๒๐  คะแนน 
         ๓.๔ ความถูกต้องในการอ่าน    ๑๐  คะแนน 
          ๓.๕ บุคลิก การแต่งกาย ลีลา ท่าทา   ๑๐  คะแนน 
          ๓.๖ ถูกต้องตามรูก่นการอ่านคุตบะห์           ๑๐  คะแนน 
            รวม ๑๐๐ คะแนน 
๔. เกณฑ์การตัดสิน  ดังนี้ 
 คะแนนร้อยละ  ๘๐  -  ๑๐๐  คะแนน    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 คะแนนร้อยละ  ๗๐ - ๗๙      คะแนน     ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน          

คะแนนร้อยละ  ๕๐ - ๖๙      คะแนน      ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒๓    การสร้างภาพด้วยการปะติดด้วยเศษวัสดุจากธรรมชาติ 

๑.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
          ๑.๑ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นอนุบาลที่ ๑-๓ 
๒.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  ๒.๑ ประเภททีม  ๒  คน 
 ๒.๒ ชายลว้นหรือหญิงล้วน 
๓.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 ๓.๑  ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 
 ๓.๒  หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
  ๑)  ให้นักเรียนวางแผนร่วมกันเพื่อสร้างภาพปะติด ตามหัวข้อที่ ก าหนดให้ 
   - ธรรมชาติบ้านของเรา    - พระอาทิตย์ยามเช้า  - ป่าไม้ที่สมบูรณ์ 
 ๒)  วัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง  

- ขนาดภาพ  ๑๕ x ๒๒ นิ้ว ไม่รวมกรอบ 
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- กรอบภาพไม่เกิน  ๑. ๕ นิ้ว 
     - วัสดุที่น ามาปะติดต้องเป็นวัสดุจากธรรมชาติเท่านั้น 
  ๓)  ใช้เวลาในการแข่งขัน ๓ ชั่วโมง  
๔.  เกณฑ์การให้คะแนน  ๑๐๐  คะแนน   
 ๔.๑  ความสวยงาม ความสมบูรณ์ของภาพและการตกแต่งกรอบ           ๓๐  คะแนน 
 ๔.๒  วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้                            ๑๐  คะแนน 
 ๔.๓  ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่ก าหนด             ๒๐  คะแนน 
 ๔.๔  ความสมบูรณ์และการจัดองค์ประกอบของภาพ                      ๒๐  คะแนน 
 ๔.๕  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                  ๒๐  คะแนน 
๕.  เกณฑ์การตัดสิน 
 คะแนนร้อยละ  ๘๐ - ๑๐๐    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 คะแนนร้อยละ  ๗๐ - ๗๙      ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 คะแนนร้อยละ  ๖๐ - ๖๙      ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐   ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน  
    ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
๖.  คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ ๓ หรือ ๕ คน  
  คุณสมบัติของคณะกรรมการ     -  เป็นครูที่ท าการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “มหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลาม” ครั้งที่ 6 

ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560  ณ  โรงเรียนศาสนบ ารุง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา   
 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 
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กิจกรรมโต้วาที ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  1.โรงเรียนดารุสลามศึกษา  

  2.โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม       

  3.โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ       

  4.โรงเรียนเราะมานียะห์       

  5.โรงเรียนศาสนบ ารุง 

๖.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ      

 กิจกรรมบรรยายธรรมเป็นภาษาไทย   ระดับประถมศึกษา   

  1.โรงเรียนแสงศรัทธา  

  2.โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ        

  3.โรงเรียนตัสดีกียะห์    

  4.โรงเรียนสันติวิทย์       

  5.โรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยามูลนิธิ 

  ๖.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๗.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๘.โรงเรียนทรัพย์ธานี 

๙.โรงเรียนเจริญศึกษา 

๑๐.โรงเรียนดารุสสาลาม 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  

2กิจกรรมบรรยายธรรมเป็นภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
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  1.โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ สงขลา 

  2.โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยามูลนิธิ 

  3.โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม 

  4.โรงเรียนศาสนบ ารุง 

  5.โรงเรียนเราะมานียะห์ 

  ๖.โรงเรียนด ารงค์ศาสตร์วิทยา 

  ๗.โรงเรียนดารุสลามศึกษา 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  

๑๒.โรงเรียนบุสตานุดดิน 

๑๓.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๑๔.โรงเรียนอันซอรียะห์ 

๑๕.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๑๖.โรงเรียนรุ่งโรจนว์ิทยา 

๑๗.โรงเรียนดรุณวิทยา    

กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา 

  1.โรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยามูลนิธิ  

  2.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา  
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  3.โรงเรียนแสงศรัทธา  

  4.โรงเรียนสันติวิทย์       

  5.โรงเรียนมิฟตาฮุดดิน(บ้านพลีใต้) 

  ๖.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๗.โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 

๘.โรงเรียนทรัพย์ธานี 

๙.โรงเรียนเจริญศึกษา 

๑๐.โรงเรียนธรรมศึกษา 

๑๑.โรงเรียนดารุสสาลาม3.      

กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  1.โรงเรียนศาสนบ ารุง  

  2.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา  

  3.โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม  

  4.โรงเรียนล าไพลศาสนติวิทย์       

  5.โรงเรียนตายุดตอลีบีน 

  ๖.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๗.โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ   
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

๑๒.โรงเรียนบุสตานุดดิน 

๑๓.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๑๔.โรงเรียนอันซอรียะห์ 

๑๕.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๑๖.โรงเรียนรุ่งโรจนว์ิทยา 

๑๗.โรงเรียนดรุณวิทยา  

3 กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

  1.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 

  2.โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ 

  3.โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา   

4.โรงเรียนเราะมานียะห์ 

5.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๖.โรงเรียนด ารงค์ศาสตร์วิทยา 

  ๗.โรงเรียนดารุสลามศึกษา 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  

 

กิจกรรมตอบปัญหาอิสลาม  4  ภาษา   ระดับประถมศึกษา 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  1.โรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยามูลนิธิ  

  2.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา  

  3.โรงเรียนแสงศรัทธา  

  4.โรงเรียนสันติวิทย์       

  5.โรงเรียนมิฟตาฮุดดิน(บ้านพลีใต้) 

  ๖.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๗.โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 

๘.โรงเรียนทรัพย์ธานี 

๙.โรงเรียนเจริญศึกษา 

๑๐.โรงเรียนธรรมศึกษา 

๑๑.โรงเรียนดารุสสาลาม3.      

3.  กิจกรรมตอบปัญหาอิสลาม  4  ภาษา   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  1.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 

  2.โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ 

  3.โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา   

4.โรงเรียนเราะมานียะห์ 

5.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๖.โรงเรียนด ารงค์ศาสตร์วิทยา 

  ๗.โรงเรียนดารุสลามศึกษา 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

กิจกรรมขับร้องอนาเชด  ภาษามลายู/ภาษาอาหรับ  ระดับประถมศึกษา  

  1.โรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยามูลนิธิ  

  2.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา  

  3.โรงเรียนแสงศรัทธา  

  4.โรงเรียนสันติวิทย์       

  5.โรงเรียนมิฟตาฮุดดิน(บ้านพลีใต้) 

  ๖.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๗.โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 

๘.โรงเรียนทรัพย์ธานี 

๙.โรงเรียนเจริญศึกษา 

๑๐.โรงเรียนธรรมศึกษา 

5.  กิจกรรมขับร้องอนาเชด  ภาษามลายู/ภาษาอาหรับ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 

  1.โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ สงขลา 

  2.โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยามูลนิธิ 

  3.โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม 

  4.โรงเรียนศาสนบ ารุง 

  5.โรงเรียนเราะมานียะห์ 

  ๖.โรงเรียนด ารงค์ศาสตร์วิทยา 

  ๗.โรงเรียนดารุสลามศึกษา 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  

๑๒.โรงเรียนบุสตานุดดิน 

 

 กิจกรรมท่องจ าอัลกรุอาน  ประกอบด้วย 

  ๑.โรงเรียนเราะมานียะห์ 

  ๒.โรงเรียนด ารงค์ศาสตร์วิทยา 

  ๓.โรงเรียนดารุสลามศึกษา 

  ๔.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๕.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๖.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๗.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  

๘.โรงเรียนบุสตานุดดิน 

  

6.   กิจกรรมท่องจ าอัลกรุอาน   ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย   

  1.โรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยามูลนิธิ  

  2.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา  

  3.โรงเรียนแสงศรัทธา  

  4.โรงเรียนสันติวิทย์       
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  5.โรงเรียนมิฟตาฮุดดิน(บ้านพลีใต้) 

  ๖.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๗.โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 

๘.โรงเรียนทรัพย์ธานี 

๙.โรงเรียนเจริญศึกษา 

 กิจกรรมท่องจ าอัลกรุอาน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ประกอบด้วย 

  1.โรงเรียนศาสนบ ารุง  

  2.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา  

  3.โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม  

  4.โรงเรียนล าไพลศาสนติวิทย์       

  5.โรงเรียนตายุดตอลีบีน 

  ๖.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๗.โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ   

๑๒.โรงเรียนบุสตานุดดิน 

๑๓.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๑๔.โรงเรียนอันซอรียะห์ 

๑๕.โรงเรียนกีญามุดดิน 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

6.   กิจกรรมท่องจ าอัลกรุอาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย   

1.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 

  2.โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ 

  3.โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา   

4.โรงเรียนเราะมานียะห์ 

5.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๖.โรงเรียนด ารงค์ศาสตร์วิทยา 

  ๗.โรงเรียนดารุสลามศึกษา 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  

 กิจกรรมวาดภาพจากเรื่องที่ก าหนด ระดับประถมศึกษา   ประกอบด้วย 

  1.โรงเรียนแสงศรัทธา  

  2.โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ        

  3.โรงเรียนตัสดีกียะห์    

  4.โรงเรียนสันติวิทย์       

  5.โรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยามูลนิธิ 

  ๖.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๗.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

๘.โรงเรียนทรัพย์ธานี 

๙.โรงเรียนมิฟตาฮุดดิน(บ้านพลีใต้) 

๑๐.โรงเรียนดารุสสาลาม 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  

  

6.   กิจกรรมวาดภาพจากเรื่องท่ีก าหนด  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ประกอบด้วย 

  1.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 

  2.โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ 

  3.โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา   

4.โรงเรียนเราะมานียะห์ 

5.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๖.โรงเรียนด ารงค์ศาสตร์วิทยา 

  ๗.โรงเรียนดารุสลามศึกษา 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  

6.   กิจกรรมวาดภาพจากเรื่องท่ีก าหนด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ประกอบด้วย 

  1.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 

  2.โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  3.โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา   

4.โรงเรียนเราะมานียะห์ 

5.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๖.โรงเรียนด ารงค์ศาสตร์วิทยา 

  ๗.โรงเรียนดารุสลามศึกษา 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

         กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  คิดเลข ระดับประถมศึกษา   ประกอบด้วย 

๑.โรงเรียนแสงศรัทธา   

๒.โรงเรียนดารุสลามศึกษา 

  ๓.โรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยา 

  ๔.โรงเรียนกีญามุดดิน 

  ๕.โรงเรียนสันติวิทย ์

  ๖.โรงเรียนธรรมศึกษา 

๗.โรงเรียนทรัพย์ธานี 

  ๘.โรงเรียนศาสนบ ารุง 

  ๙.โรงเรียนมิฟตาฮุดดิน(บ้านพลีใต้) 

  ๑๐.โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม 

  ๑๑.โรงเรียนศาสน์มุสลิม 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  ๑๒.โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ 

6.   กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  คิดเลข ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประกอบด้วย 

  1.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 

  2.โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ 

  3.โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา   

4.โรงเรียนเราะมานียะห์ 

5.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๖.โรงเรียนด ารงค์ศาสตร์วิทยา 

  ๗.โรงเรียนดารุสลามศึกษา 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  

6.   กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  คิดเลข  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 

  1.โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ สงขลา 

  2.โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยามูลนิธิ 

  3.โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม 

  4.โรงเรียนศาสนบ ารุง 

  5.โรงเรียนเราะมานียะห์ 

  ๖.โรงเรียนด ารงค์ศาสตร์วิทยา 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  ๗.โรงเรียนดารุสลามศึกษา 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  

๑๒.โรงเรียนบุสตานุดดิน 

๑๓.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๑๔.โรงเรียนอันซอรียะห์ 

๑๕.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๑๖.โรงเรียนรุ่งโรจนว์ิทยา 

๑๗.โรงเรียนดรุณวิทยา        

กิจกรรมเกมส์  24 ระดับประถมศึกษา  ประกอบด้วย 

๑.โรงเรียนแสงศรัทธา   

๒.โรงเรียนดารุสลามศึกษา 

  ๓.โรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยา 

  ๔.โรงเรียนกีญามุดดิน 

  ๕.โรงเรียนสันติวิทย ์

  ๖.โรงเรียนธรรมศึกษา 

๗.โรงเรียนทรัพย์ธานี 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  ๘.โรงเรียนศาสนบ ารุง 

  ๙.โรงเรียนบุสตานุดดิน 

  ๑๐.โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม 

  ๑๑.โรงเรียนศาสน์มุสลิม 

  ๑๒.โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ 

9.   กิจกรรมเกมส์  24   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประกอบด้วย 

  1.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 

  2.โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ 

  3.โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา   

4.โรงเรียนเราะมานียะห์ 

5.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๖.โรงเรียนด ารงค์ศาสตร์วิทยา 

  ๗.โรงเรียนดารุสลามศึกษา 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  

9.  กิจกรรมเกมส์  24 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกอบด้วย 

  1.โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ สงขลา 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  2.โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยามูลนิธิ 

  3.โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม 

  4.โรงเรียนศาสนบ ารุง 

  5.โรงเรียนเราะมานียะห์ 

  ๖.โรงเรียนด ารงค์ศาสตร์วิทยา 

  ๗.โรงเรียนดารุสลามศึกษา 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  

๑๒.โรงเรียนบุสตานุดดิน 

๑๓.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๑๔.โรงเรียนอันซอรียะห์ 

๑๕.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๑๖.โรงเรียนรุ่งโรจนว์ิทยา 

๑๗.โรงเรียนดรุณวิทยา       

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 

  1.โรงเรียนแสงศรัทธา  

  2.โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ        

  3.โรงเรียนตัสดีกียะห์    
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  4.โรงเรียนสันติวิทย์       

  5.โรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยามูลนิธิ 

  ๖.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๗.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๘.โรงเรียนทรัพย์ธานี 

๙.โรงเรียนเจริญศึกษา 

๑๐.โรงเรียนดารุสสาลาม 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ9.        

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย  

  1.โรงเรียนศาสนบ ารุง  

  2.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา  

  3.โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม  

  4.โรงเรียนล าไพลศาสนติวิทย์       

  5.โรงเรียนตายุดตอลีบีน 

  ๖.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๗.โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ   

๑๒.โรงเรียนบุสตานุดดิน 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

๑๓.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๑๔.โรงเรียนอันซอรียะห์ 

๑๕.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๑๖.โรงเรียนรุ่งโรจนว์ิทยา 

๑๗.โรงเรียนดรุณวิทยา  

  

9.  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 

  1.โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ สงขลา 

  2.โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยามูลนิธิ 

  3.โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม 

  4.โรงเรียนศาสนบ ารุง 

  5.โรงเรียนเราะมานียะห์ 

  ๖.โรงเรียนด ารงค์ศาสตร์วิทยา 

  ๗.โรงเรียนดารุสลามศึกษา 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  

๑๒.โรงเรียนบุสตานุดดิน 

๑๓.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

๑๔.โรงเรียนอันซอรียะห์ 

๑๕.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๑๖.โรงเรียนรุ่งโรจนว์ิทยา 

๑๗.โรงเรียนดรุณวิทยา     

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับประถมศึกษา    ประกอบด้วย 

  1.โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ สงขลา 

  2.โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยามูลนิธิ 

  3.โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม 

  4.โรงเรียนศาสนบ ารุง 

  5.โรงเรียนเราะมานียะห์ 

  ๖.โรงเรียนด ารงค์ศาสตร์วิทยา 

  ๗.โรงเรียนดารุสลามศึกษา 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  

๑๒.โรงเรียนบุสตานุดดิน 

๑๓.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๑๔.โรงเรียนอันซอรียะห์ 

๑๕.โรงเรียนกีญามุดดิน 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 

  1.โรงเรียนศาสนบ ารุง  

  2.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา  

  3.โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม  

  4.โรงเรียนล าไพลศาสนติวิทย์       

  5.โรงเรียนตายุดตอลีบีน 

  ๖.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๗.โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ   

๑๒.โรงเรียนบุสตานุดดิน 

๑๓.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๑๔.โรงเรียนอันซอรียะห์ 

๑๕.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๑๖.โรงเรียนรุ่งโรจนว์ิทยา 

๑๗.โรงเรียนดรุณวิทยา  

    

1 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 

  1.โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ สงขลา 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  2.โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยามูลนิธิ 

  3.โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม 

  4.โรงเรียนศาสนบ ารุง 

  5.โรงเรียนเราะมานียะห์ 

  ๖.โรงเรียนด ารงค์ศาสตร์วิทยา 

  ๗.โรงเรียนดารุสลามศึกษา 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  

๑๒.โรงเรียนบุสตานุดดิน 

๑๓.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๑๔.โรงเรียนอันซอรียะห์ 

๑๕.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๑๖.โรงเรียนรุ่งโรจนว์ิทยา 

๑๗.โรงเรียนดรุณวิทยา         

กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา 

  1.โรงเรียนแสงศรัทธา  

  2.โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ        

  3.โรงเรียนตัสดีกียะห์    
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  4.โรงเรียนสันติวิทย์       

  5.โรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยามูลนิธิ 

  ๖.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๗.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๘.โรงเรียนทรัพย์ธานี 

๙.โรงเรียนเจริญศึกษา 

๑๐.โรงเรียนดารุสสาลาม 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 

 

 

กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

1.โรงเรียนศาสนบ ารุง  

  2.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา  

  3.โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม  

  4.โรงเรียนล าไพลศาสนติวิทย์       

  5.โรงเรียนตายุดตอลีบีน 

  ๖.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๗.โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ   

๑๒.โรงเรียนบุสตานุดดิน 

๑๓.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๑๔.โรงเรียนอันซอรียะห์ 

๑๕.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๑๖.โรงเรียนรุ่งโรจนว์ิทยา 

๑๗.โรงเรียนดรุณวิทยา  

 กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    

1.โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ สงขลา 

  2.โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยามูลนิธิ 

  3.โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม 

  4.โรงเรียนศาสนบ ารุง 

  5.โรงเรียนเราะมานียะห์ 

  ๖.โรงเรียนด ารงค์ศาสตร์วิทยา 

  ๗.โรงเรียนดารุสลามศึกษา 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  

๑๒.โรงเรียนบุสตานุดดิน 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

๑๓.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๑๔.โรงเรียนอันซอรียะห์ 

๑๕.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๑๖.โรงเรียนรุ่งโรจนว์ิทยา 

๑๗.โรงเรียนดรุณวิทยา         

 กิจกรรมจัดสวนถาดแบบแห้ง   ระดับประถมศึกษา   ณ   ห้องวิทย์ 2 - 3  

  1.โรงเรียนแสงศรัทธา  

  2.โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ        

  3.โรงเรียนตัสดีกียะห์    

  4.โรงเรียนสันติวิทย์       

  5.โรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยามูลนิธิ 

  ๖.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๗.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๘.โรงเรียนทรัพย์ธานี 

๙.โรงเรียนเจริญศึกษา 

๑๐.โรงเรียนดารุสสาลาม 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 

กิจกรรมจัดสวนถาดแบบแห้ง   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

  1.โรงเรียนแสงศรัทธา  

  2.โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ        

  3.โรงเรียนตัสดีกียะห์    
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  4.โรงเรียนสันติวิทย์       

  5.โรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยามูลนิธิ 

  ๖.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๗.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๘.โรงเรียนทรัพย์ธานี 

๙.โรงเรียนเจริญศึกษา 

๑๐.โรงเรียนดารุสสาลาม 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 

กิจกรรมคัดลายมือไทย (ป.1-3) ระดับประถมศึกษา   ณ   ห้องเรียน 3203 - 3204  

  1.โรงเรียนแสงศรัทธา  

  2.โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ        

  3.โรงเรียนตัสดีกียะห์    

  4.โรงเรียนสันติวิทย์       

  5.โรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยามูลนิธิ 

  ๖.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๗.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๘.โรงเรียนทรัพย์ธานี 

๙.โรงเรียนเจริญศึกษา 

๑๐.โรงเรียนดารุสสาลาม 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 

กิจกรรมแข่งขันอ่านอัลกรุอ่านแบบมูร้อตตั้ล  ระดับประถมศึกษา    
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  1.โรงเรียนแสงศรัทธา  

  2.โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ        

  3.โรงเรียนตัสดีกียะห์    

  4.โรงเรียนสันติวิทย์       

  5.โรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยามูลนิธิ 

  ๖.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๗.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๘.โรงเรียนทรัพย์ธานี 

๙.โรงเรียนเจริญศึกษา 

๑๐.โรงเรียนดารุสสาลาม 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ       

กิจกรรมแข่งขันอ่านอัลกรุอ่านแบบมูร้อตตั้ล  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  1.โรงเรียนศาสนบ ารุง  

  2.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา  

  3.โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม  

  4.โรงเรียนล าไพลศาสนติวิทย์       

  5.โรงเรียนตายุดตอลีบีน 

  ๖.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๗.โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ   

๑๒.โรงเรียนบุสตานุดดิน 

๑๓.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๑๔.โรงเรียนอันซอรียะห์ 

๑๕.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๑๖.โรงเรียนรุ่งโรจนว์ิทยา 

๑๗.โรงเรียนดรุณวิทยา  

กิจกรรมแข่งขันอ่านอัลกรุอ่านแบบมูร้อตตั้ล  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  1.โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ สงขลา 

  2.โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยามูลนิธิ 

  3.โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม 

  4.โรงเรียนศาสนบ ารุง 

  5.โรงเรียนเราะมานียะห์ 

  ๖.โรงเรียนด ารงค์ศาสตร์วิทยา 

  ๗.โรงเรียนดารุสลามศึกษา 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

๑๒.โรงเรียนบุสตานุดดิน 

๑๓.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๑๔.โรงเรียนอันซอรียะห์ 

๑๕.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๑๖.โรงเรียนรุ่งโรจนว์ิทยา 

๑๗.โรงเรียนดรุณวิทยา   

กิจกรรมผลิตสิ่งของจากวัสดุเหลือใช้   ระดับประถมศึกษา   

  1.โรงเรียนแสงศรัทธา  

  2.โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ        

  3.โรงเรียนตัสดีกียะห์    

  4.โรงเรียนสันติวิทย์       

  5.โรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยามูลนิธิ 

  ๖.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๗.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๘.โรงเรียนทรัพย์ธานี 

๙.โรงเรียนเจริญศึกษา 

๑๐.โรงเรียนดารุสสาลาม 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 

16กิจกรรมผลิตสิ่งของจากวัสดุเหลือใช้   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

  1.โรงเรียนศาสนบ ารุง  

  2.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา  
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  3.โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม  

  4.โรงเรียนล าไพลศาสนติวิทย์       

  5.โรงเรียนตายุดตอลีบีน 

  ๖.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๗.โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ   

๑๒.โรงเรียนบุสตานุดดิน 

๑๓.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๑๔.โรงเรียนอันซอรียะห์ 

๑๕.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๑๖.โรงเรียนรุ่งโรจนว์ิทยา 

๑๗.โรงเรียนดรุณวิทยา  

16.กิจกรรมผลิตสิ่งของจากวัสดุเหลือใช้   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

  1.โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ สงขลา 

  2.โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยามูลนิธิ 

  3.โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม 

  4.โรงเรียนศาสนบ ารุง 

  5.โรงเรียนเราะมานียะห์ 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  ๖.โรงเรียนด ารงค์ศาสตร์วิทยา 

  ๗.โรงเรียนดารุสลามศึกษา 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  

๑๒.โรงเรียนบุสตานุดดิน 

๑๓.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๑๔.โรงเรียนอันซอรียะห์ 

๑๕.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๑๖.โรงเรียนรุ่งโรจนว์ิทยา 

๑๗.โรงเรียนดรุณวิทยา         

กิจกรรมเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา   

  1.โรงเรียนแสงศรัทธา  

  2.โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ        

  3.โรงเรียนตัสดีกียะห์    

  4.โรงเรียนสันติวิทย์       

  5.โรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยามูลนิธิ 

  ๖.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๗.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

๘.โรงเรียนทรัพย์ธานี 

๙.โรงเรียนเจริญศึกษา 

๑๐.โรงเรียนดารุสสาลาม 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 

กิจกรรมเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

  1.โรงเรียนศาสนบ ารุง  

  2.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา  

  3.โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม  

  4.โรงเรียนล าไพลศาสนติวิทย์       

  5.โรงเรียนตายุดตอลีบีน 

  ๖.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๗.โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ   

๑๒.โรงเรียนบุสตานุดดิน 

๑๓.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๑๔.โรงเรียนอันซอรียะห์ 

๑๕.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๑๖.โรงเรียนรุ่งโรจนว์ิทยา 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

๑๗.โรงเรียนดรุณวิทยา  

กิจกรรมเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     

  1.โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ สงขลา 

  2.โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยามูลนิธิ 

  3.โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม 

  4.โรงเรียนศาสนบ ารุง 

  5.โรงเรียนเราะมานียะห์ 

  ๖.โรงเรียนด ารงค์ศาสตร์วิทยา 

  ๗.โรงเรียนดารุสลามศึกษา 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  

๑๒.โรงเรียนบุสตานุดดิน 

๑๓.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๑๔.โรงเรียนอันซอรียะห์ 

๑๕.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๑๖.โรงเรียนรุ่งโรจนว์ิทยา 

๑๗.โรงเรียนดรุณวิทยา    

กิจกรรมท่องจ าดุอาร์   ระดับอนุบาล    
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  1.นายสากีนัน  ข าวีจิตต์ 

  2.นายอุสมาน  เตะมัน 

  3.นางสาวนูรอัยนี  ขะเด 

  4.นางฉลวย  มะแอ 

  5.นางสาวรอฮานี  กาซอ        

กิจกรรมวาดภาพระบายสี  ระดับอนุบาล      

  1.โรงเรียนแสงศรัทธา  

  2.โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ        

  3.โรงเรียนตัสดีกียะห์    

  4.โรงเรียนสันติวิทย์       

  5.โรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยามูลนิธิ 

  ๖.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๗.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๘.โรงเรียนทรัพย์ธานี 

๙.โรงเรียนเจริญศึกษา 

๑๐.โรงเรียนดารุสสาลาม 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  

    

 

    

กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอาหรับ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

1.โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ สงขลา 

  2.โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยามูลนิธิ 

  3.โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม 

  4.โรงเรียนศาสนบ ารุง 

  5.โรงเรียนเราะมานียะห์ 

  ๖.โรงเรียนด ารงค์ศาสตร์วิทยา 

  ๗.โรงเรียนดารุสลามศึกษา 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  

     

กิจกรรมอาซาน  ระดับประถมศึกษา   

  1.โรงเรียนแสงศรัทธา  

  2.โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ        

  3.โรงเรียนตัสดีกียะห์    

  4.โรงเรียนสันติวิทย์       

  5.โรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยามูลนิธิ 

  ๖.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๗.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

๘.โรงเรียนทรัพย์ธานี 

๙.โรงเรียนเจริญศึกษา 

๑๐.โรงเรียนดารุสสาลาม 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ    

กิจกรรมคุตบะห์   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

  1.โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ สงขลา 

  2.โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยามูลนิธิ 

  3.โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม 

  4.โรงเรียนศาสนบ ารุง 

  5.โรงเรียนเราะมานียะห์ 

  ๖.โรงเรียนด ารงค์ศาสตร์วิทยา 

  ๗.โรงเรียนดารุสลามศึกษา 

  ๘.โรงเรียนดีนูลอิสลาม 

  ๙.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

  ๑๐.โรงเรียนตายุดตอลีบาตร 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  

๑๒.โรงเรียนบุสตานุดดิน 

๑๓.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๑๔.โรงเรียนอันซอรียะห์ 

๑๕.โรงเรียนกีญามุดดิน 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

๑๖.โรงเรียนรุ่งโรจนว์ิทยา 

 ๑๗.โรงเรียนดรุณวิทยา          

กิจกรรมสร้างภาพฉีดตัดปะ  ระดับอนุบาล    

  1.โรงเรียนแสงศรัทธา  

  2.โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ        

  3.โรงเรียนตัสดีกียะห์    

  4.โรงเรียนสันติวิทย์       

  5.โรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยามูลนิธิ 

  ๖.โรงเรียนกีญามุดดิน 

๗.โรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา 

๘.โรงเรียนทรัพย์ธานี 

๙.โรงเรียนเจริญศึกษา 

๑๐.โรงเรียนดารุสสาลาม 

๑๑.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

ประกาศสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลาม          

ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2560 

****************************** 

ด้วยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา ก าหนดจัดการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมเปิด

โลกการศึกษาอิสลาม ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา จ านวน 

85 โรง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  มี

คุณธรรม จริยธรรม สร้างสังคมไทยให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป 

เพ่ือให้การด าเนินงานกิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลาม ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2560 ใน

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามที่ก าหนด ทาง

สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมจัด

มหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลาม ประกอบด้วย 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

 1.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา    ประธาน 

 2 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา   รองประธาน 

 3 ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  กรรมการ 

 4 นายอ าเภอจะนะ      กรรมการ 

 5 ผู้บริหารโรงเรียนศาสนบ ารุง     กรรมการ 

 6 นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

2. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา เสนอแนะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและอ านวยความ

สะดวกแก่คณะกรรมการทุกฝ่าย 

1. นายนัสรูดิน  กะจิ  นายกสมาคมโรงเรียน ฯ     ประธาน 

2. นายดุลยรัตน์ บูยูโส๊ะ รองนายกสมาคมโรงเรียน ฯ    รองประธาน 

3. นายแสละ  หมัดอาดั้ม รองนายกสมาคมโรงเรียน ฯ     กรรมการ 

4. นายหรอฝีอี  ไชยภักดี รองนายกสมาคมโรงเรียน ฯ    กรรมการ 

5. ผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา    กรรมการ 

6. ผู้อ านวยการโรงเรียนศาสนบ ารุง                   กรรมการ 

7. นายสุรศักดิ์  อะหวัง             กรรมการและเลขานุการ 

8. นายรอแม  เจ๊ะโส๊ะ                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

3. คณะกรรมการด าเนินงาน   มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ด าเนินงาน ประสานงานกับหน่วยงานและฝ่ายต่างๆที่

เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

 1. นายหรอฝีอี  ไชยภักดี  รองนายกสมาคมโรงเรียน ฯ  ประธาน 

 2. ผู้อ านวยการโรงเรียนศาสนบ ารุง    รองประธาน 

 3. นายมะยูโซ๊ะ  ขาเดร์      กรรมการ 

 4. นายกอเส็ม  เก็มเหล็ม      กรรมการ 

 5. นายว่อซัลหลี  ศรีอาหมัด     กรรมการ 

 6. นายซุฟยาน ยุนุ      กรรมการ  

 7. นายสุรศักดิ์  อะหวัง      กรรมการและเลขานุการ 

 8. นายรอแม  เจ๊ะโส๊ะ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร   มีหน้าที่ด าเนินรายการ พิธีกรประจ าเวทีกลาง ประสานฝ่าย

เลขานุการ ดูแลความเรียบร้อยและหน้าที่อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

 1. นายแสละ  หมัดอาดั้ม  รองนายกสมาคมโรงเรียนฯ  ประธาน 

 2. ผู้อ านวยการโรงเรียนศาสนบ ารุง    รองประธาน  

 3. นายเฝาซี  บิลโอ      กรรมการ 

 4. นายเกียรติศักดิ์  กากะบุตร      กรรมการ 

 5. นายอนันต์ หมะจิ      กรรมการ 

 6. นายเกรียงศักดิ์  ยะหมันยะ     กรรมการและเลขานุการ 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

 

5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม   มีหน้าที่วางแผนการต้อนรับ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน รับผิดชอบ

ดูแลอาหารและเครื่องดื่มบริการผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประสานกับฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย 

 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

 1. นายฮาเซ็ม  กาเต็มมะดี     ประธาน 

 2. นายอับดลฟัตตาห์  เจะโสะเจะหลี               รองประธาน  

 3. นางสาวนาดียะห์  เตะหมัดหมะ     กรรมการ 

 4. นางสาวไซหนับ หะคง      กรรมการ 

 5. นายรีดูวัน  อาแซ      กรรมการและเลขานุการ 

 ฝ่ายต้อนรับ 

 1. นายสักการียา  จาโรจน์มะ     ประธาน 

 2. นายฟาริด  เตะมาหมัด                  รองประธาน   

3. นายหมัด  บินยะโกบ      กรรมการ 

 4. นายฮุสนี  เล๊าะเสะ      กรรมการ 

 5. นายสุไลหมาน ไหนเด      กรรมการ 

6. นายหมัด  บินยะโกบ      กรรมการและเลขานุการ 

6. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทุกกิจกรรม  บันทึกภาพกิจกรรม

ตลอดการจัดการ ประกอบด้วย 

 1. นายกิติพงศ์  ขวัญจันทร์     ประธาน 

 2. นายมะยูโซ๊ะ  ขาเดร์      รองประธาน  

  3. นายชะลอ  มู่เก็ม      กรรมการ 

 4. นางรอฮานา  เล๊าะเสะ      กรรมการ 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

 5. นายหมัด บินยะโกบ      กรรมการและเลขานุการ 

7. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่   มีหน้าที่วางแผนและก าหนดสถานที่ส าหรับการจัดกิจกรรม จัดสถานที่เปิด

และปิด จัดสถานที่ส าหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ตกแต่งสถานที่ 

ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

 1. นายหรอฝีอี ไชยภักดี รองนายกสมาคมโรงเรียน ฯ  ประธาน  

 2. ผู้อ านวยการโรงเรียนศาสนบ ารุง    รองประธาน  

  3. นายอับดุลโตเละ  สู้หลง     กรรมการ 

 4. นางอาลียา  กากะบุต      กรรการ    

 5 นายมะยูโซ๊ะ  ขาเดร์      กรรมการและเลขานุการ 

 

8. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าสูจิบัตร   มีหน้าที่ด าเนินการจัดท าสูจิบัตรส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 

ประกอบด้วย 

 1. นายสุรศักดิ์  อะหวัง      ประธาน 

 2. นายกอเส็ม  เก็มเหล็ม      รองประธาน  
  3. นายมูฮ าหมัดเผาซี  ขะเด     กรรมการ 

4. นายเกรียงศักดิ์  ยะมันยะ     กรรมการ 
5. นายรอแม  เจ๊ะโส๊ะ      กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

 

9. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   มีหน้าที่ด าเนินการจัดท าเอกสารและรวบรวมหลักฐานทางการเงิน การเบิก

เงินโครงการ ประกอบด้วย 

 1. นายอับดลฟัตตาห์  เจะโสะเจะหลี             ประธาน 

  2. นายรีดูวัน  อาแซ      กรรมการ  
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  3. นายฟาริด  เตะมาหมัด      กรรมการ 

          4. นายหมัด  บินยะโกบ      กรรมการ 

                     5. นายรอแม  เจ๊ะโส๊ะ      กรรมการและเลขานุการ       

  

10. คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล   มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลผลการแข่งขันและจัดท าเกียรติบัตร

ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ประกอบด้วย 

1. นายกอเส็ม  เก็มเหล็ม      ประธาน 

2. นายมะยูโซ๊ะ  ขาเดร์      รองประธาน 

3. นายว่อซัลหลี  ศรีอาหมัด     กรรมการ 

4. นายกิตติพงศ์  ขวัญจันทร์     กรรมการ 

5. นางรอบีย๊ะ  เจ๊ะกอม๊ะ      กรรมการ 

 6. นางสาวอาซีซ๊ะ  เหย็บบวช      กรรมการ 

 5. นายเกรียงศักดิ์  ยะมันยะ     กรรมการและเลขานุการ   

     

11. คณะกรรมการตัดสินข้อพิพาท   ประกอบด้วย 

 1. นายนัสรูดิน  กะจิ  นายกสมาคมโรงเรียน ฯ   ประธาน 

 2. นายแสละ  หมัดอาดั้ม  รองนายกสมาคมโรงเรียน ฯ  รองประธาน 

 3. นายหรอฝีอี  ไชยภักดี  รองนายกสมาคมโรงเรียน ฯ   กรรมการ 

4. ผู้อ านวยการโรงเรียนศาสนบ ารุง       กรรมการ   

 5. นายสุรศักดิ์  อะหวัง        กรรมการและเลขานุการ 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

12. คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลาม   มีหน้าที่จัดท าเครื่องมือในการแข่งขัน 

ด าเนินการแข่งขัน สรุปผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 

 กิจกรรมโต้วาที ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  1.นายกิบหลี   บินเส็น   

  2.นายไซนาอาหลี  หมาดอี       

  3.นางพัชราพรรณ  โพธิ์ก าเนิด       

  4.นางสาวฟารีด๊ะ  บินแหละ       

  5.นางบุหงา   บิลหรีม       

   กิจกรรมบรรยายธรรมเป็นภาษาไทย   ระดับประถมศึกษา   

  1.นายสนธยา  เหมมัน   

  2.นางอะหรีม  เหมหีม        

  3.นางสาวฉารีต๊ะ  บิลหมัด    

  4.นางสาวอเนชา หมัดบินเฮด       

  5.นายอาทิตย์  หวังพ่ึงฉาย  

2.     กิจกรรมบรรยายธรรมเป็นภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

    

  1.นายสุนทร    บิลอาสัน 

  2.นายมะรุตา   บาโละ 

  3.นายอนัส     หาหมาน 

  4.นายอาหมัด  ราชส ารอง 

  5.นางสาวนูรีด๊ะ  จิเสาะ       

   กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  1.นางสาวมารียา  บิลล่าเต๊ะ  

  2.นางสาวอารีซะ บินล่าเต๊ะ  

  3.นางสาวฐิตาภา  มาฮามะนอ  

  4.นางสาวทัศนีย์   โตะนอรอ        

  5.นายนัทสรี  อุมา 

3.     กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

  1.นางสาวรอชีด้า  มูเก็ม 

  2.นางสาวอาฟีฟะ  สะมิ 

  3.นายฟูอาด  เพ็งหวัง 

  4.นายนัสรี  เตะมาหมัด 

  5.นายมูห าหมัดปอซี  หะยีสะอุ 

 

3.      กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

  1.นายหสัน   คงหัส 

  2.นายหมะรอบี  ใหนเด 

  3.นายอับดุลอาซิซ  โตะมิง 

  4.นางสุไรยา  มูเก็ม 

  5.นางสาวซัลมา   เจะเตะ        

กิจกรรมตอบปัญหาอิสลาม  4  ภาษา   ระดับประถมศึกษา 

  1.นางสาวนูรียะห์  แวกาจิ 

  2.นาสาวพาซีละห์  เตะ 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  3.นางสาวณัฐลดา  ลอฮะ 

  4.นายมูฮัมหมัดฟารีด  บารอสิดิก 

  5.นายมูฮาหมัดตอเฮ   อาแว 

3.    

 

 

กิจกรรมตอบปัญหาอิสลาม  4  ภาษา   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  1.นางสาวนูรีซัน   นิแว 

  2.นายภานุวัฒน์   ยโูซะ 

  3.นางสาวอีนาส  สะดียามู 

  4.นางสาวนูรไอนี  ชิตวงค์ 

  5.นางสาวอุซัลมา   อาหวัง 

  6.นางสาวนูรไอนี  มือเยาะ 

  7.นายซาผีอี     ปานเส็ม       

กิจกรรมขับร้องอนาเชด  ภาษามลายู/ภาษาอาหรับ  ระดับประถมศึกษา  

  1.นายอภิชาต  ส าเส็น 

  2.นายมุสตอฝา   ชั่งแอ   

  3.นายสาอุดีน   ยุโส๊ะ   

  4.นางสาวพาตีเม๊าะ  ซาราเซะ 

  5.นางสาวนาดียา   หมิเถาะ 

5.     กิจกรรมขับร้องอนาเชด  ภาษามลายู/ภาษาอาหรับ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  1.นางสาวอะกีดะฮ์  บิลอะหลี 

  2.นางรอซีด๊ะ  อิสราภิสิทธิ์ 

  3.นางสาวนูรีตา  หลงหมัด 

  4.นางวิยะดา  ห ามะ     

 

 กิจกรรมท่องจ าอัลกรุอาน  ประกอบด้วย 

  1. นางนัซรียะห์  สอมัน   

  2.นางสาวิตรี   หวังหมาน 

  3. นางสาวอาซียะ  สะแลแม 

  4. นางสาวใยดา  มูนีมูสี 

  5.นายยุวรีย์   บาวสหัด   

6.    กิจกรรมท่องจ าอัลกรุอาน   ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย   

  1. นางสาวรอสณี  สาหีม 

  2. นางสาวฮูด้า  หมัดหมัน 

  3. นางสาวเกษรา  ใหนเด 

  4.นางสาวนารีซ่า   บาวสหัด 

  5. นางสาวกอรีเยาะ  สาและ 

6.    กิจกรรมท่องจ าอัลกรุอาน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ประกอบด้วย 

  1. นางสาวอารีรัตน์  แสงแก้ว 

  2.นายนาดี้  โอะโร 

  3.นางสิตีหยาด  ยีหรัน 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  4.นางฟารีดา  สอฮอยเอ็มบายท์ 

  5.นางอาซีส๊ะ   อะหวัง 

6.     กิจกรรมท่องจ าอัลกรุอาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย   

1.นางสาวสิตีมิเหน๊าะ  สอเด  

  2.นางสาวยุสรอย์   หมานหวัง        

  3.นางสาวนูรี   มามะ        

  4.นายล้าณีย์  โต๊ะหีม        

  5.นายยะโกะ  เก็งมะลาพี  

กิจกรรมวาดภาพจากเรื่องที่ก าหนด ระดับประถมศึกษา   ประกอบด้วย 

  1.นางสาวฝาอีซะห์  หะยีมะ  

  2.นางสาวอาดีน๊ะห์  อับดุลกอเดร์         

  3.นางสาวพาระห์   เจ๊ะยา        

  4.นางสาวนูรูลฮูดา  เลาะยิ         

  5.นางสาวแอนนา  ทองเกตุ  

6.    กิจกรรมวาดภาพจากเรื่องที่ก าหนด  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ประกอบด้วย 

  1.นายซัลมาน  อนันตปรติพงศ์ 

  2.นางสาวซ าซีย๊ะ   เต๊ะเง๊าะ 

  3.นางสาวจุฑามาศ   มามะ 

  4.นางสาวซ าซีย๊ะ  เต๊ะเง๊าะ 

  5.นางสาวเปาซีย๊ะ  หมานเด็น 

6.     กิจกรรมวาดภาพจากเรื่องที่ก าหนด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ประกอบด้วย 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  1.นายแวฮามะ  สือเมาะ   

  2.นายอนันต์   รามัญเศษ   

  3.นายมูหมัส  หมัดเหล็ม 

  4.นายสูเด็น  หมัดมัน 

           กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  คิดเลข ระดับประถมศึกษา   ประกอบด้วย 

  1. นางลัดดา   ดามะ 

  2.นายสาฟารี  หมัดล่า 

  3.นายสาฟารี   อาหน่าย 

  4.นางสาวโนรีเยาะ สอเฮาะ 

  5.นางสาวพวงรัตน์   ตุลย์นิษก์  

6.     กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  คิดเลข ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประกอบด้วย 

  1.นายพลี  ดามะ   

  2.นางสาวนุสลี  เหมเย๊ะ 

  3.นางแวนาปีซะ   ตาเยะ 

  4.นางสาวอารดา  หมีโดด 

  5.นายมะตอฮา  ดามะ   

6.    กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  คิดเลข  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 

  1.นายดล  เหร็มล่า 

  2.นางสาววิลาวัลย์  อาหมาด 

  3.นายริฎวาน  ลือแบซา   

  4.นายมูฮัมหมัด  เหละดุหวี         
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

 กิจกรรมเกมส์  24 ระดับประถมศึกษา  ประกอบด้วย 

  1. นางนูรฮายาตี  เหละดุหวี 

  2.นายภิศักดิ์    สอฮอย 

  3.นางสาวกอมารีย์  สมาน 

  4.นางกัญญาภัทร  มณีโชติ 

  5.นายมะมิง  สะรี  

9.    กิจกรรมเกมส์  24   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประกอบด้วย 

  1. นายอุสมาน  เวาะโด   

  2.นางสาวไซหนับ  ดาราโอะ   

  3.นายวีรยุทธ  ปานนพภา 

  4.นายดลรอหมาน  เจะหมัน 

  5.นายวิฑูรย์  อะหวัง 

9.   กิจกรรมเกมส์  24 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกอบด้วย 

  1. นางจุฑาพร   บินรัตแก้ว 

  2.นางสาวฟาตีเม๊าะ  คางา   

  3.นางสาวมิลลาร์   หากมุสา   

  4.นางสาวสารีนา     และลียะลา 

  5.นายดาวุด  สมาน  

     

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 

  1.นางสาวฮามีด๊ะ  บูเส็น 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  2.นางสาวลาตีฟะฮ์  โอะโร 

  3.นายกุลพิธาน์   โตะสา 

  4.นางสาวไลยล่า  บินหมัด 

  5.นายมูฮ าหมัดตอเฮร์  แวยูโซะ 

9.     กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย  

  1.นายมะรอสดี   หะยีดอเลาะ 

  2.นางสาวอุไรวรรณ  ปันเจอร์ 

  3.นายอับดุลกอเดร์   แวยุโซะ  

  4.นายมะกาแม  หล าโส๊ะ 

  5.นางสาวเย็นฤดี  เหร็มล่า  

9.   กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 

  1.นายอุทัศน์   อ่อนพุทธา   

  2.นายมะกตา   สาแม   

  3.นายมัรวาน   หวันหวัง   

  4.นางสุกัยนะห์  อิบู 

  5.นางสาวโนรี  เหล็มเหร็ม  

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับประถมศึกษา    ประกอบด้วย 

  1.นางจันทจิรา  บิลโอ 

  2.นายอาทิตย์  มนุญศักดิ์   

  3.นายอาหะมะ  บาดง   

  4.นางจุรีรัตน์  ชัยศิริ 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  5.นางสุนีย์  แอเก็ม 

11. กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 

  1.นายอาเระ  มะดาจะแร 

  2. นางยูนัยดะห์   เขร็มกา 

  3.นางสะเร๊าะ  สะมะลาเต๊ะ  

  4.นางสาวนาดียะห์  มอลอ   

  5.นางสาวโรสนาณี  หมัดอูดสาเล็ม       

11. กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 

  1.นางสาวสุไรดา  บาหะโร 

  2.นางสาวแวมารีแย   แวหะยี 

  3.นางมารีย๊ะ   ล่าเต๊ะ 

  4.นางสาวสุกัญญา   สะอะ  

  5.นางการิต้า   ราชช ารอง        

กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา 

  1.นางสาวคอลาตี  มะมิง 

  2.นางสาวซามีเราะห์   ชูมุง 

  3.นางสาวสิรีย์นุท   สังข์เจริญ   

  4.นางสาวซูรัยฟะห์   สาแม 

  5.นายซัตตาสร์  เส็นเด 

 กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

1.นายอับดุลวาฮะ  กาเต็มมา   
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  2.นายต่วนบือราเฮง   หนิจิบุ  

  3.นายมูฮาหมัดกอซาลี  กาเต็มมาดี 

  4.นายดาโหด   เหล็มและ 

  5.นายสุกรี  หมัดสะอิ 

  กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    

1.นางนุสรา  มะยิ   

  2.นางสาวลีเมาะ  ดอแมเลาะ   

  3.นางสาวซารีฟห์  บากา 

  4.นางสาวยามีละ  ยูนุ 

  5.นางสาวสุไฮลา  มามะ       

 กิจกรรมจัดสวนถาดแบบแห้ง   ระดับประถมศึกษา   ณ   ห้องวิทย์ 2 - 3  

  1.นายบลยา  บิลนุภัทร 

  2.นางลลดา  เอียดแอ 

  3.นางศิริกุล  หนูเกื้อ 

  4.นางฮาดีเย๊าะ  หนิจิบุลัด   

  5.นายอับดุลลาเตะ   จะปะกียา   

 กิจกรรมจัดสวนถาดแบบแห้ง   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

  1.นายอาบีดีน  ลาเตะ 

  2.นางแอเสาะ  เด็นหัด   

  3.นายมูรีฏีน  วจีอิสมัย 

  4.นางสาวซูเฟีย  แดบาตู 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  5.นางสาวปาตานีย๊ะห์  กาซอ 

กิจกรรมคัดลายมือไทย (ป.1-3) ระดับประถมศึกษา   ณ   ห้องเรียน 3203 - 3204  

  1.นางสาวรุสนีดา  กาเต็มมาดี 

  2.นางณัฐรินีย์  แวววรรณจิตร   

  3.นางสาวไซนีซัน  เจะแว   

  4.นางสาวรุสลีซา  บินอาแว 

  5.นางณัฐรินีย์  แวววรรณจิตร   

  6.นางสาวไซนีซัน  เจะแว   

  7.นางสาวซาฟารียะห์  ใบเย็มหมะ  

  8.นางสาวรุสลีซา  บินอาแว  

กิจกรรมแข่งขันอ่านอัลกรุอ่านแบบมูร้อตตั้ล  ระดับประถมศึกษา    

  1.นางภัชรี   อิแอ    

  2.นางสาวปาวีณา มานอุมานุกูล   

  3.นายอามัน วาเต๊ะ 

  4.นางสาวซามีซอร์  เจ๊ะเตะ 

  5.นางสาวนิตยา  สะมะลาเต๊ะ        

กิจกรรมแข่งขันอ่านอัลกรุอ่านแบบมูร้อตตั้ล  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  1.นางสาวฟารีดา   สือแม  

  2.นางสารีนา  จิตรบรรทัด   

  3.นางสาวโนรีย๊ะ  กือเด็ง   

  4.นางสาวณัฐวดี  มูดอ 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  5.นางสาวรุสนีซา  มามะ 

14.   

กิจกรรมแข่งขันอ่านอัลกรุอ่านแบบมูร้อตตั้ล  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  1.นางสาวนูรียา  หมั่นอู 

  2.นางสาวฮูดา  เนสะแหละ 

  3.นางสาวการีมะฮ์  มะสาสา 

  4.นางสาวฮัฟเสาะห์  หะยีดอเลาะ 

  5.นางสาวรุสลีซา  บินอาแว 

 

 

กิจกรรมผลิตสิ่งของจากวัสดุเหลือใช้   ระดับประถมศึกษา   

  1.นายฮัมดี  อาแซ 

  2.นางสาวอารีสะ  หวันเส็น 

  3.นางสาวนูรี  หมิเหร็ม  

  4.นางสาวอาซีย๊ะ  เซะกามิ  

  5.นางสาวมัทนา  ขะเหร็ม  

กิจกรรมผลิตสิ่งของจากวัสดุเหลือใช้   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

  1.นางสาวฮัสมาวาตี  มามะ 

  2.นางสาวดวงพร  ขุนฤทธิ 

  3.นางสาวสาปีต้า  หัดชุมพร 

  4.นายสัมพันธ์  หมาดหีม 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  5.นายชาญวิทย์  หมะ 

16.     กิจกรรมผลิตสิ่งของจากวัสดุเหลือใช้   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

  1.นางสาวอาอีดะห์  กือเด็ง  

  2.นายอับดุลเลาะห์   อายุ 

  3.นายซุฟยาน  อาแซ   

  4.นายเอก   รายอมะ   

  5.นายอาลี  ยีหวังเจริญ         

กิจกรรมเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา   

  1.นางสาวสุไรยา  ปิยา 

  2.นางสาวนุรมา  บากอสีดิ   

  3.นายอับดุลเลาะ  สาและ 

  4.นายกอเส็ม  เก็มเหล็ม 

  5.นางสุปรียา  ขะเด 

 กิจกรรมเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

  1.นางสาวดีนา   หะยี 

  2.นางรัชฎาภรณ์   ยีมะหมัด   

  3.นางสาวนุสรี  มาหะมะ 

  4.นางสาวนุชรี  ชอบงาม   

  5.นายมะรอสาลี  ยาตี 

 กิจกรรมเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     

  1.นางสาวนูรฮูดา  อิสาเฮาะ 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  2.นายอันวา  รามันเจะ 

  3.นางสาวรอฮีม๊ะห์ มะดาแฮ  

  4.นางสาวอาเรีย  มะแซ 

  5.นางสาวมัยมูนะห์  ตาเยะ 

กิจกรรมท่องจ าดุอาร์   ระดับอนุบาล    

  1.นายสากีนัน  ข าวีจิตต์ 

  2.นายอุสมาน  เตะมัน 

  3.นางสาวนูรอัยนี  ขะเด 

  4.นางฉลวย  มะแอ 

  5.นางสาวรอฮานี  กาซอ        

กิจกรรมวาดภาพระบายสี  ระดับอนุบาล      

  1.นางสาวจินัฐดา  มูเก็ม  

  2.นางพัชรี  ดาโตะ         

  3.นายอนุวัฒน์  มูบารักษ์   

  4.นางสาวอยูวรรณ  หะยีหมัด        

  5. นางสาวไมตรี  สาแม  

       

กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอาหรับ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      

1.นางสาวจริยา  หะหวัง 

  2.นางสาวจินตนา เยงมะอู 

  3.นางสาวหวันฮัสนา  มะสะ 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

  4.นางสาวฮานาน  เจะโสะเจ๊หลี 

  5.นางวาสนา  เจะมะ       

กิจกรรมอาซาน  ระดับประถมศึกษา   

  1.นายอับดุลมาซิ   ดอเสาะ 

  2.นางสาวสุไวบ๊ะ  บัตรหมะ 

  3.นางสมใจ     หลงมิหน่า 

  4.นางสาวอัธณี  ดอเส็น 

  5.นางสาวฟาริณี  มาแต      

กิจกรรมคุตบะห์   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

  1.นายสุฟยาน  อ้าหลีสาหัส 

  2.นายอิบรอเฮม  สาแมยาลอ 

  3.นางสาวชนิดา  มุสิกะพันธ์ 

  4.นางสาวพวงรัตน์  ตุลยนิษก์ 

  5.นางสาววิลาวัลย์  อาหมาด        

กิจกรรมสร้างภาพฉีดตัดปะ  ระดับอนุบาล    

  1.นางสาวกัสมา  ไชยภักดี 

  2.นางกัญญาภัทร  มณีโชติ 

  3.นางจุฑาพร  บินรัตแก้ว   

 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

ประกาศ  ณ  วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

(นายนัสรูดิน  กะจิ) 

นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

 

รายชื่อโรงเรียนจัดนิทรรศการกิจกรรมมหากรรมวิชาการ ครั้งที่ ๖  

ที ่ ชื่อโรงเรียน หัวข้อนิทรรศการ หมายเหตุ 
1 โรงเรียนดรุณวิทยา สะเต็มศึกษา  
2 โรงเรียนดีนูลอิสลาม วิถีอิสลามวิถีพอเพียง  
3 โรงเรียนมุสลิมจะนะ วัฒนธรรมมลายู  
4 โรงเรียนบุสตานุสดีน โครงงานประดิษฐ์วิทยาศาสตร์  
5 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ ประชาคมอาเซียน  
6 โรงเรียนด ารงศาสตร์วิทยา นวัตกรรมทางการศึกษา  
7 โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ รักษ์สิ่งแวดล้อม  
8 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา ลดสภาวะโลกร้อน  
9 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา การศึกษาบูรณาการ  
10 โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ตามรอยพ่อ  
11 โรงเรียนสันติวิทย์ เศรษฐกิจพอเพียง  
12 โรงเรียนเอ้ินวิทยานุสรณ์ สร้างสรรค์น าศิลป์  
13 โรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยา สร้างเสริมอาชีพ  
14 โรงเรียนศาสนบ ารุง วิทยาศาสตร์น่าทดลอง  
15 โรงเรียนนิด้าศึกษา หรรษาภาษา  
16 โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม โรงเรียนในพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ  
17 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ สะเต็มศึกษา  
18 โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) วัฒนธรรมกับการปกครอง  
19 โรงเรียนล าไพลศานติวิทย์ มหัศจรรย์พันธ์พืช  
20 โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามมูลนิธิ สุสานคนเป็น  
21 โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา ศิลปะน าชีวิต  
22 โรงเรียนตายุดตอลีบาตร วิทยาศาสตร์น่ารู้  
23 โรงเรียนตายุดตอลีบีน สร้างสรรค์น าศิลป์  
24 โรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา เรียนรู้สมุนไพรไทย  
25 โรงเรียนศาสน์สันติธรรม เศรษฐกิจพอเพียง  
26 โรงเรียนรัศมีธรรม สร้างเสริมอาชีพ  
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กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ 6” ประจ าปี 2560 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 

 

27 โรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยา วัฒนธรรมไทย  
28 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา การเรียนภาษาอังกฤษ  
29 โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ พลังงานน่ารู้  
30 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร วิทยาศาสตร์น ายุค  
    
    


