กำหนดกำร
งำนเมำว์ลิดกลำง จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓๖
วันที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ – 2 มีนำคม ๒๕๖๐ (ฮิจเรำะฮ์ศักรำช ๑๔๓๘)
ณ สนำมมัสยิดกลำงประจำจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
.........................................................................................................................................................................

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
ภำคกลำงคืน
เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๖ น.
เวลา ๑๘.๓๖ - ๒๐.๐๐ น.
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๐.๒๕ น.
เวลา ๒๐.๒๕ - ๒๐.๓๕ น.
เวลา ๒๐.๓๕ - ๒๒.๐๐ น.

เวลา ๒๒.๐๐-๒๓.๐๐ น.
เวลา ๒๓.๐๐- ๒๓.๑๕ น.

- คณะกรรมการ/แขกผู้มเี กียรติ/ผู้เข้าร่วมงานมาถึงบริเวณงาน
- พิธีกรเชิญชวนแขกพี่นอ้ งที่มาร่วมงานเข้ามัสยิดและเข้าประจาทีล่ ะหมาดเพื่อเตรียมการ
ละหมาดมัฆริบและแจ้งกาหนดการคืนที่ ๑
- อาซานเตรียมละหมาดมัฆริบ โดย ด.ช.นัฐนนท์ มูลกุล ร.ร.ดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
- ละหมาดมัฆริบ อิหม่ามโดย อ.อิสแนน บุตรแขก อ.ร.ร.ดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
- พิธีเมาว์ลิดิลนบีโดย อ.กอเดช ผิวดี และคณะฯ
- อาซานเตรียมละหมาดอีชาโดย ด.ช.ยำซีด สำยวำรี ร.ร.พัฒนศาสตร์ หน่วยสอบที่ ๕๗
- ละหมาดอีชา อิหม่ามโดย อ.กอเดช ผิวดี
- ประธานในพิธี ท่านจุฬาราชมนตรี นำยอำศิส พิทักษ์คุมพล พร้อมคณะมาถึงบริเวณงาน
- พิธีกรเชิญชวนทุกท่านร่วมต้อนรับประธานในพิธี
- พิธีเปิดงานเมาว์ลิดกลาง จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓๖ อย่างเป็นทางการ
- พิธีกรแนะนาแขกผู้มีเกียรติและบุคคลสาคัญที่มาร่วมพิธีเปิด
- นาเสนอวีดิทัศน์เมาว์ลิดกลางกระบี่ครั้งที่ ๑-๓๖
- อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านโดย อ.มูฮำหมัดซิเกร เริงสมุทร จากสมาคมกอรี
แห่งประเทศไทย อ.ร.ร.วิทยาการอิสลาม
- ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นำยพินิจ บุญเลิศ กล่าวต้อนรับประธานในพิธี
- เรียนเชิญประธานในพิธี ท่านจุฬาราชมนตรี นำยอำศิส พิทักษ์คมุ พล
- ประธานจัดงาน นำยอัสนำวี มุคุระกล่าวรายงานต่อประธานฯ และเบิกตัวผูร้ ับโล่
- ท่านจุฬาราชมนตรี นำยอำศิส พิทักษ์คุมพล มอบโล่ และบรรยายพิเศษ
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นำยสมศักดิ์ กิตติธรกุล
ผู้สนับสนุนโครงการมอบทุนสนับสนุนและพบปะประชาชน
- นายกสมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ นำยสวัสดิ์ พยำยำม
มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณ
- บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “อิสลำมคือรำกฐำนแห่งสันติภำพ”
โดย อ.ประสำน ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
- นำยสุนทร สีหมุ่น รองประธานกอจ.กระบี่มอบของที่ระลึก
- ดุอาอ.ปิดเวทีคืนที่ ๑ โดย นำยสุนทร สีหมุ่น รองประธานกอจ.กระบี่

*** หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

วันเสำร์ที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
ภำคกลำงวัน
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐- ๐๙.๑๕ น.
เวลา ๐๙.๑๕- ๐๙.๒๕ น.
เวลา ๐๙.๒๕- ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๒.๐๐- ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ -๑๔.๓๐ น.
เวลา ๑๔.๓๐- ๑๖.๐๐ น.
ภำคกลำงคืน
เวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๓๖ น
เวลา ๑๘.๓๖ -๑๙.๐๐ น.
เวลา ๑๙.๐๐- ๑๙.๕๐ น.
เวลา ๑๙.๕๐ -๒๐.๑๐ น.
เวลา ๒๐.๑๐- ๒๐.๒๐ น.
เวลา ๒๐.๒๐- ๒๐.๔๐ น.
เวลา ๒๐.๔๐- ๒๐.๕๐ น.
เวลา ๒๐.๕๐ -๒๒.๔๐ น.
เวลา ๒๒.๔๐- ๒๒.๕๐ น.
เวลา ๒๒.๕๐- ๒๓.๐๐ น.

- ลงทะเบียนรายงานตัวครูฟัรดูอีนที่เข้าอบรมสัมมนา
- ลงทะเบียนรายงานตัวนักเรียนที่เข้ารับมอบประกาศนียบัตรช่วงชั้นปลาย
- อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอานโดย ด.ช.รัฐศำสตร์ หมำดหลำ ร.ร.วิทยาการอิสลาม
- มอบของที่ระลึกโดย นำยสมพร กูลหลัง เลขานุการเขตการศึกษาที่ ๗
- กล่าวต้อนรับ นายกสมาคมฯโดยนำยสุนทร สีหมุน่ ประธานเขตการศึกษาที่ ๗
- กล่าวเปิดการอบรมสัมมนาภาคฟัรดูอีนในสังกัดเขตการศึกษาที่ ๗ เรื่อง “เทคนิค
กำรสอนฟัรดูอีนอย่ำงมีคุณภำพ”โดย อ.อับดุลฮำกีม วันแอเลำะ นายกสมาคม
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- มอบของที่ระลึกโดย นำยสุนทร สีหมุ่น ประธานเขตการศึกษาที่ ๗
- พักรับประทานอาหารเที่ยง/ละหมาดซุหร์ ี
- ผู้รับประกาศนียบัตรเข้านั่งประจาที่พร้อมซักซ้อมความเข้าใจในพิธีมอบฯ
- พิธีมอบประกาศนียบัตรสมาคมคุรุสัมพันธ์อสิ ลามแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์เขตการศึกษาที่ ๗ (กระบี่,พังงา,ภูเก็ต,ระนอง)
- พิธกี รเชิญชวนพี่น้องที่มาร่วมงาน เข้ามัสยิดและเข้าประจาที่ละหมาดเพื่อเตรียม
ละหมาดมักริบและแจ้งกาหนดการคืนที่ ๒
- อาซานเตรียมละหมาดมักริบ โดย ด.ช.มูฮำหมัดซำกี้ กำกิจ ศอม.บ้านในไร่ หน่วยสอบ ๖๔
- ละหมาดมักริบ อิหม่ามโดย อ.อิสมำแอล ขำวเหลือง จากสถาบันอันฮารุลอุลูม
- บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักกำรศรัทธำของชีอะห์กับซุนนีต่ำงกันอย่ำงไร”
โดย อ.อับดุลฮำกีม วันแอเลำะ นายกสมาคมคุรสุ ัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยฯ
- นำยสวัสดิ์ พยำยำม รองประธานจัดงานฯ กล่าวคาขอบคุณ มอบของที่ระลึก
- อาซานเตรียมละหมาดอีชา โดย ด.ช.ฟำฮัด หมั่นค้ำ ร.ร.มุสลิมนพรัตน์วิทยา
- ละหมาดอีชา อิหม่ามโดย อ.อิสมำแอล ขำวเหลือง จากสถาบันอันฮารุลอุลูม
- พิธีกรเชิญชวนพี่น้องมาร่วมงานและแขกผูม้ ีเกียรติพร้อมกัน ณ เต้นท์เวทีกลาง
- นาเสนอวีดิทัศน์เมาว์ลิดกลางกระบี่ครั้งที่ ๑-๓๖
- อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กรุอ่าน โดย น.ส.กำรีมะห์ หะยีบำรำเฮง สมาคมกอรีแห่ง
ประเทศไทย/เลขานุการจัดงานเมาว์ลิดครั้งที่ ๓๖ นำยธัญญำ เหล่ชำย มอบของที่ระลึก
- อนาเชด จากนักเรียนโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ
- มอบของที่ระลึกโดย นำยธัญญำ เหล่ชำย เลขานุการงานเมาว์ลดิ ครั้งที่ ๓๖
- เสวนาพิเศษเรื่อง “บทบำทขององกรค์กรมุสลิมกับประชำคมโลก”
โดยอ.ทวีเกียรติ ใจดี/อ.ก้ำเหมน ลูกเหล็ม/อ.อำรีฟีน แสงวิมำน/อ.ไพบูลย์ เจ๊ะยอเด
- นำยม่ำหนำบ ซื่อตรง รองประธานกอจ.กระบี่กล่าวคาขอบคุณ มอบของที่ระลึก
- อนาเชด จากนักเรียนโรงเรียนฮิดำยำตุดดีนนำวงวิทยำ
- มอบของที่ระลึกโดย นำยม่ำหนำบ ซื่อตรง รองประธานกอจ.กระบี่
- นำยม่ำหนำบ ซื่อตรง รองประธานกอจ.กระบี่ดุอาอปิดเวทีคืนที่ ๒

*** หมำยเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

วันอำทิตย์ ที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
ภำคกลำงวัน
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐น.
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕น.
เวลา ๐๙.๑๕ - ๐๙.๓๐น.
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐น.
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐น.
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐น.
ภำคกลำงคืน
เวลา ๑๗.๓๐- ๑๘.๓๖ น.
เวลา ๑๘.๓๖- ๑๙.๐๐ น
เวลา ๑๙.๐๐ - ๑๙.๕๐ น.
เวลา ๑๙.๕๐ - ๒๐.๑๐ น
เวลา ๒๐.๑๐ - ๒๐.๒๐น.
เวลา ๒๐.๒๐ -๒๐.๔๐ น.
เวลา ๒๐.๔๐ - ๒๐.๕๐ น
เวลา ๒๐.๕๐- ๒๒.๔๐ น.
เวลา ๒๒.๔๐- ๒๒.๕๐น.
เวลา ๒๒.๕๐- ๒๓.๐๐น.

- ลงทะเบียนผู้นา
- อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอานโดย ด.ช.ภัทรดล ดำเชื้อ ร.ร.อัรรอยยานพิทยานุสรณ์
- มอบของที่ระลึกโดย นำยสุนทร สีหมุ่น รองประธานกอจ.กระบี่
- กล่าวเปิดการอบรมโดย นำยอัสนำวี มุคุระ ประธานกอจ.กระบี่
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำยสมศักดิ์ กิตติธรกุล พบปะผู้เข้าอบรมสัมนา /มอบของ
ที่ระลึกและกล่าวขอบคุณ โดยนายกสมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ นำยสวัสดิ์ พยำยำม
- อบรมสัมมนา โดยอ.อับดุลฮำกีม วันแอเลำะผู้ทรงคุณวุฒิจากสานักจุฬาราชมนตรี
ในหัวข้อเรื่อง“กำรพัฒนำกองทุนซำกำต”
- มอบของที่ระลึกโดย นำยว้ำเหตุ มำรยำ หัวหน้าฝ่ายการจัดตั้งกองทุนซากาตกอจ.กระบี่
- พักรับประทานอาหารเที่ยง / และหมาดซุฮฺริ
- เสวนาเรื่อง “ผู้นำกับกำรพัฒนำต่อสังคมในโลกปัจจุบนั ” โดยประธานชมอิหม่าม ๕
อาเภอจังหวัดกระบี่
- คณะกรรมการ/แขกผู้มีเกียรติ/ผูเ้ ข้าร่วมงานมาถึงบริเวณงาน
- พิธีกรเชิญชวนพี่น้องที่มาร่วมงานเข้ามัสยิดและเข้าประจาทีล่ ะหมาด เพื่อเตรียม
ละหมาดมัฆริบ และแจ้งกาหนดการคืนที่ ๓
- อาซานเตรียมละหมาดมักริบโดย ด.ช.มูฮำหมัดซอดิ๊ก กูลหลัง สถาบันฮาฟิซบินูรริ เราะห์มาน
- ละหมาดมัฆริบ อิหม่ามโดย อ.สมชำย วะจิดี อิหม่ามมัสยิดบ้านคลองแห้ง
- บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “เครื่องหมำยฮำลำลมีควำมสำคัญอย่ำงไร”
โดย รศ.ดร.ปกร ปรียำกรณ์ ผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
- นำยสุขกำย จันทร์อ่อน รองประธานจัดงานฯ มอบของที่ระลึก
- อาซานเตรียมละหมาดอีชาโดย ด.ช.รอยฮำน วงศ์แดง ร.ร.อัรรอยยานพิทยานุสรณ์
- ละหมาดอิชา อิหม่ามโดย อ.สมชำย วะจิดี อิหม่ามมัสยิดบ้านคลองแห้ง
- พิธีกรเชิญชวนพี่น้องที่มาร่วมงานและแขกผูม้ ีเกียาติพร้อมกัน ณ เต้นท์เวทีกลาง
- นาเสนอวีดิทัศน์เมาว์ลิดกลางกระบี่ครั้งที่ ๑-๓๖
- อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน โดย อ.อับดุลเลำะห์ คำวิจิตร จากสมาคมกอรี
แห่งประเทศไทย อ.ร.ร.วิทยาการอิสลาม
- นำยสุรัตน์ มุคุระ รองประธานจัดงานฯ มอบของที่ระลึก
- อนาเชด จากนักเรียน โรงเรียนมัสยิดคลองจิหลำดอุปถัมภ์
- อ.ฉลำด ดำดี กรรมการอิสลามประจาจังหวัดกระบี่ มอบของที่ระลึก
- เสวนาพิเศษหัวข้อเรื่อง “กำรพัฒนำสถำบันครอบครัวกับกำรศึกษำ”
โดย อ.อภินนั ท์ ใจดี/ฮ.ฮำกีม พิศสุวรรณ /อ.ยะโกบ เสมอภพ/ อ.อำลี เสือสมิง
- อ.เวียง จิงู เลขานุการกรรมการอิสลามประจาจังหวัดกระบี่ มอบของที่ระลึก
- อนาเชด จากนักเรียนโรงเรียนมุสลิมนพรัตน์วิทยำ
- อ.เวียง จิงู เลขานุการกรรมการอิสลามประจาจังหวัดกระบี่ มอบของที่ระลึก
- ดุอาอ.ปิดเวทีคืนที่ ๓ โดย นำยเวียง จิงู เลขานุการ กอจ.กระ

*** หมำยเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

วันจันทร์ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
ภำคกลำงวัน
เวลา ๐๘.๐๐- ๐๙.๐๐น.
เวลา ๐๙.๐๐- ๐๙.๒๐น
เวลา ๐๙.๒๐- ๐๙.๔๐น.
เวลา ๐๙.๔๐- ๑๒.๐๐น.
เวลา ๑๒.๐๐- ๑๓.๓๐น.
เวลา ๑๓.๓๐- ๑๖.๓๐น.
ภาคกลางคืน
เวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๓๖ น.
เวลา ๑๘.๓๖ -๑๙.๐๐ น.
เวลา ๑๙.๐๐- ๑๙.๑๐ น.
เวลา ๑๙.๑๐ -๑๙.๕๐น.
เวลา ๑๙.๕๐ -๒๐.๑๐น.
เวลา ๒๐.๑๐ -๒๐.๒๐น.
เวลา ๒๐.๒๐ -๒๐.๔๐น.
เวลา ๒๐.๔๐ -๒๒.๔๐น.
เวลา ๒๒.๔๐ -๒๓.๐๐น.

- ลงทะเบียนผูเ้ ข้าอบรมสัมมนา
- อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกรุอาน โดย ด.ช.ฮัสซัน ตำเยะ ร.ร.อนุบาลมุสลิมกระบี่
- มอบของที่ระลึกโดย นำยธัญญำ เหล่ชำย
- กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดยนำยธัญญำ เหล่ชำย ประธานฝ่ายกิจการ
ฮาลาล กอจ.กระบี่
- กล่าวเปิดการอบรม โดย นำยอัสนำวี มุคุระ ประธานกอจ.กระบี่
- บรรยายพิเศษเรื่อง “มาตรฐานฮาลาลไทยสู่มาตรฐานโลก”โดย ดร.ธวัช นุ้ยผอม
ผอ.สถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มอบของที่ระลึกโดย นำยธัญญำ เหล่ชำย เลขานุการจัดงานเมาว์ลิดกระบี่ครั้งที่ ๓๖
- พักรับประทานอาหาร และ ละหมาดซุฮริ
- เสวนาเรื่อง”กำรใช้เครื่องหมำยฮำลำลที่ถูกต้องและขัน้ ตอนกำรผลิต”
ดาเนินการเสวนาโดย นำยธัญญำ เหล่ชำย และคณะ
- คณะกรรมการ/แขกผูม้ ีเกียรติ/ผูเ้ ข้าร่วมงานมาถึงบริเวณงาน
- พิธีกรเชิญชวนพี่น้องที่มาเข้าร่วมงานมัสยิดและเข้าประจาที่ละหมาดเพื่อเตรียม
ละหมาดมักริบ และแจ้งกาหนดการคืนที่ ๔
- อาซานเตรียมละหมาดมัฆริบโดย ด.ช.วีรชัย โหสกุล ร.ร.ดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
- ละหมาดมัฆริบ อิหม่ามโดย อ.กอเดช ผิวดี รองประธานกอจ.กระบี่
- อนาเชด จากนักเรียนโรงเรียนอนุบำลมุสลิมกระบี่
- มอบของที่ระลึกโดย รองประธานกอจ.กระบี่ อ.กอเดช ผิวดี
- บรรยายพิเศษเรื่อง “ฮำลำลศำสนำรับรอง วิทยำศำสตร์รองรับ”
โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.สถาบันฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นำยธีรศักดิ์ ขนำนใต้ รองประธานจัดงานฯ มอบของที่ระลึก
- อาซานเตรียมละหมาดอีชาโดย ด.ช.รัฐศำสตร์ หมำดหลำ ร.ร.วิทยาการอิสลาม
- ละหมาดอิชา อิหม่ามโดย อ.กอเดช ผิวดี รองประธานกอจ.กระบี่
- พิธีกรเชิญชวนพื่น้องที่มาร่วมงานและแขกผูม้ ีเกียรติพร้อมกัน ณ เต็นท์เวทีกลาง
- นาเสนอวีดิทัศน์เมาว์ลิดกลางกระบี่ครั้งที่ ๑-๓๖
- อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน โดย อ.อันวำ อำลี จากสมาคมกอรี
แห่งประเทศไทย อ.ร.ร.มุสลิมนพรัตน์วิทยา
- อ.ธนำศักดิ์ แดงหนำ กรรมการอิสลามประจาจังหวัดกระบี่ มอบของที่ระลึก
- เสวนาเรื่อง “กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดด้วยหลักกำรศำสนำ”โดย อ.อนุรักษ์ กิ่งเล็ก /
อ.ดลหล้ำ พยำยำม / อ.ทวีเกียรติ ใจดี
- นำยสรำวุธ มุคุระ กรรมการจัดงานฯ มอบของที่ระลึก
- อนาเชด จากนักเรียนโรงเรียนประกอบธรรมอิสลำม
- อ.ดนหร้อหมำน นักคำ กอจ.กระบี่มอบของที่ระลึก และดุอาปิดเวที คืนที่ ๔

*** หมำยเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

วันอังคำร ที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
ภำคกลำงคืน
เวลา ๑๗.๓๐ -๑๘.๓๖ น.
เวลา ๑๘.๓๖- ๑๙.๐๐ น.
เวลา ๑๙.๐๐- ๑๙.๕๐น.
เวลา ๑๙.๕๐- ๒๐.๑๐ น.
เวลา ๒๐.๑๐- ๒๐.๒๐น.
เวลา ๒๐.๒๐- ๒๐.๔๐น.
เวลา ๒๐.๔๐-๒๒.๔๐น.
เวลา ๒๒.๔๐- ๒๒.๕๐น.
เวลา ๒๒.๕๐ -๒๓.๐๐น.
เวลา ๒๓.๐๐- ๒๓.๑๐ น.

- คณะกรรมการ/แขกผู้มีเกียรติ/ผูเ้ ข้าร่วมงานมาถึงบริเวณงาน
- พิธีกรเชิญชวนพี่น้องที่มาร่วมงานเข้ามัสยิดและเข้าประจาทีล่ ะหมาด เพื่อเตรียม
ละหมาดมัฆริบและแจ้งกาหนดการคืนที่ ๕
- อาซานเตรียมละหมาดมักริบโดย ด.ช.ภัทรดล ดำเชื้อ ร.ร.อัรรอยยานพิทยานุสรณ์
- ละหมาดมัฆริบ อิหม่ามโดย อ.วินัย ใจดี
- บรรยายพิเศษ โดย อ.วันมูหะหมัดนอร์ มะทำ
- นำยทวีวุฒิ หง้ำฝำ รองประธานจัดงานฯ มอบของที่ระลึก
- อาซานเตรียมละหมาดอีชาโดย ด.ช.นฤเดช อำนะฝรั่ง ร.ร.อัรรอยยานพิทยานุสรณ์
- ละหมาดอิชา อิหม่ามโดย อ.วินยั ใจดี
- พิธีกรเชิญชวนพี่น้องพี่น้องที่มาร่วมงานและแขกผูม้ ีเกียรติพร้อมกัน ณ เต้นท์เวทีกลาง
- นาเสนอวีดิทัศน์เมาว์ลิดกลางกระบี่ครั้งที่ ๑-๓๖
- อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน โดย อ.มูฮำหมัดชุกรี กำโม๊ะ จากสมาคมกอรี
แห่งประเทศไทย อ.ร.ร.มุสลิมนพรัตน์วิทยา
- นำยสุชำติ มำศโอสถ กรรมการจัดงานฯ มอบของที่ระลึก
- เสวนาพิเศษหัวข้อเรื่อง “กำรพัฒนำกองทุนซำกำต”โดย อ.ดล สีสว่ำง/ดร.วิสุทธิ์
บิลลำเต๊ะ/อ.สวำสดิ์ เถำว์กลอย/อ.สอเหละห์ สำยสมุทร
- นำยสุรัตน์ มุคุระ รองประธานจัดงานฯ มอบของที่ระลึก
- อนาเชดนักเรียนจากโรงเรียนประทีปศึกษำ
- นำยสรำวุธ มุคุระ กรรมการจัดงานฯ มอบของที่ระลึก
- อนาเชด จากนักเรียนโรงเรียนอัรรอยยำนพิทยำนุสรณ์
- อ.อุสัน สันหะกิจ รองประธานกอจ.กระบี่ มอบของที่ระลึก
- ดุอาอ.ปิดเวทีคืนที่ ๕ โดยอ.อุสัน สันหะกิจ รองประธานกรรมการอิสลามประจา
จังหวัดกระบี่

*** หมำยเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

วันที่พุธ ที่๑ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๐
ภำคกลำงคืน
เวลา ๑๗.๓๐ -๑๘.๓๖น.
เวลา ๑๘.๓๖ -๑๙.๐๐น.
เวลา ๑๙.๐๐- ๑๙.๑๐น.
เวลา ๑๙.๑๐- ๑๙.๒๕น.

เวลา ๑๙.๒๕- ๑๙.๓๐น.
เวลา ๑๙.๓๐- ๒๐.๓๐น.
เวลา ๒๐.๓๐-๒๐-๔๕น.
เวลา ๒๐.๔๕- ๒๐.๕๐น.
เวลา ๒๐.๕๐- ๒๑.๐๐น.
เวลา ๒๑.๐๐- ๒๔.๐๐น.

เวลา ๐๐.๐๐- ๐๐.๒๐น.

- คณะกรรมการ/แขกผู้มีเกียรติ/ผูเ้ ข้าร่วมงานมาถึงบริเวณงาน
- พิธีกรเชิญชวนพี่น้องที่มาร่วมงานเข้ามัสยิดและเข้าประจาทีล่ ะหมาดเพื่อเตรียมละหมาด
มัฆริบ และแจ้งกาหนดการคืนที่ ๖
- อาซานเตรียมละหมาดมักริบโดย ด.ช.รุชดี้ สะมำน ร.ร.มุสลิมนพรัตน์
- ละหมาดมักริบ อิหม่ามโดย อ.อับดุลเลำะห์ คำวิจิตร อ.ร.ร.วิทยาการอิสลาม
- อนาเชดโดยนักเรียนจาก โรงเรียนรุ่งอรุณศึกษำ
มอบของที่ระลึกโดยนำยณรงค์ เกำะกลำง กอจ.กระบี
- อัญเชิญพระมหาคัมภีร์กรุอาน โดย อ.ฮำมีด๊ะห์ สะหะมำน รองชนะเลิศกอรีชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
นำยสุชำติ มำศโอสถ กรรมการจัดงานฯ มอบของที่ระลึก
- นาเสนอวีดิทัศน์เมาว์ลิดกลางกระบี่ครั้งที่ ๑-๓๖
- กล่าวต้อนรับโดย นำยอัสนำวี มุคุระ ประธานกอจ.กระบี่/ประธานจัดงานฯ
- กิจกรรมทดสอบกอรีเยาวชนโดย สมำคมกอรีแห่งประเทศไทย
มอบของที่ระลึกโดยนำยสุนทร สีหมุ่น/นำยสวัสดิ์ พยำยำม รองประธานจัดงานฯ
นำยเมษยล เพชรห้วน/นำยอ้ำหมำด หลำนสัน/นำยเดช ช่ำงเรือ กรรมการจัดงานฯ
- อาซานเตรียมละหมาดอีชาโดย นำยอะเดลชำห์ ปำทำน ร.ร.วิทยาการอิสลาม
- ละหมาดอิชา อิหม่ามโดย อ.มูฮำหมัดซิเกร เริงสมุทร อ.ร.ร.วิทยาการอิสลาม
- พิธีกรเชิญชวนพี่น้องที่มาร่วมงานและแขกผูม้ ีเกียรติพร้อมกัน ณ เต้นท์เวทีกลาง
- อนาเชดโดยนักเรียนจาก โรงเรียน วิทยำกำรอิสลำม
มอบของที่ระลึก โดยนำยณรงค์ เกำะกลำง กอจ.กระบี่
- กิจกรรมทดสอบกอรีเยาวชนโดยสมำคมกอรีแห่งประเทศไทย
มอบของที่ระลึก โดยนำยสุนทร สีหมุ่น/นำยสวัสดิ์ พยำยำม นำยสุรัตน์ มุคุระ
รองประธานจัดงานฯนำยสุชำติ มำศโอสถ/นำยสรำวุธ มุคุระ/นำยอดุลย์ ผิวดี/
นำยสมพร กูลหลัง/ นำยวิรัตน์ และเล็ม/ นำยส้ำหำก ควนใต้ กรรมการจัดงานฯ
- ดุอาอ.ปิดเวที คืนที่ ๖ โดยอ.สุนทร สีหมุ่น รองประธานกอจ.กระบี่

*** หมำยเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

วันที่พฤหัสบดี ที่ ๒ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๐
ภำคกลำงคืน
เวลา ๑๗.๓๐ -๑๘.๓๖น.
เวลา ๑๘.๓๖ - ๑๙.๐๐ น.
เวลา ๑๙.๐๐ - ๑๙.๑๐ น.
เวลา ๑๙.๑๐ - ๑๙.๕๐ น.
เวลา ๑๙.๕๐ - ๒๐.๑๐ น.
เวลา ๒๐.๑๐ -๒๐.๒๐ น.
เวลา ๒๐.๒๐- ๒๐.๒๕ น.
เวลา ๒๐.๒๕.-๒๐.๓๕ น.
เวลา ๒๐.๓๕ -๒๑.๓๕ น.
เวลา ๒๑.๓๕- ๒๑.๔๕ น.
เวลา ๒๑.๔๕- ๒๑.๕๕ น.
เวลา ๒๑.๕๕- ๒๒.๐๕น.
เวลา ๒๒.๐๕- ๒๒.๓๐น.

- คณะกรรมการ/แขกผู้มีเกียรติ/ผูเ้ ข้าร่วมงานมาถึงบริเวณงาน
- พิธีกรเชิญชวนพี่น้องที่มาร่วมงานเข้ามัสยิดและเข้าประจาทีล่ ะหมาดเพื่อเตรียมละหมาด
มักริบและแจ้งกาหนดการคืนที่ 7
- อาซานเตรียมละหมาดมัฆริบโดย เด็กชำยวรวุต ไถนำเพรียว ร.ร.อัรรอยยานพิทยานุสรณ์
- ละหมาดมักริบ อิหม่ามโดย อ.อันวำ อำลี อ.ร.ร.มุสลิมนพรัตน์วิทยา
- อนาเชดโดยนักเรียนจากโรงเรียนสันติวิทยำ
- นำยสวัสดิ์ พยำยำม รองประธานจัดงานฯ มอบของที่ระลึก
- พิธีตัมมัตอัลกุรอานของนักเรียนในสังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดกระบี่ และนักเรียนจากมัสยิดต่างๆในจังหวัดกระบี่ ดาเนินการโดย อ.วินัยใจดีและคณะ
- บรรยายพิเศษเรื่อง “ความยิ่งใหญ่ของคัมภีร์อลั กรุอ่าน”โดย อ.มูฮำหมัด วะจิดี
อ.จาก ร.ร.นิติศาสตร์ธรรมอิสลาม
- นำยสุขกำย จันทร์อ่อน รองประธานจัดงานฯ มอบของที่ระลึก
- อาซานเตรียมละหมาดอีชาโดย ด.ช.ฟำฮัด หมั่นค้ำ ร.ร.มุสลิมนพรัตน์วิทยา
- ละหมาดอิชา อิหม่ามโดย อ.มูฮำหมัดชุกรี กำโม๊ะ อ.ร.ร.มุสลิมนพรัตน์วิทยา
- พิธีกรเชิญชวนพี่น้องพี่น้องที่มาร่วมงานและแขกผูม้ ีเกียรติพร้อมกัน ณ เต้นท์เวทีกลาง
- อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน โดย ด.ญ.บัดรียำ ใจดี ศอม.มัสยิดบ้านทุ่ง
- นำยธีรศักดิ์ ขนำนใต้ รองประธานจัดงานฯ มอบของที่ระลึก
- เสวนาหัวข้อเรื่อง“แบบอย่ำงของท่ำนรอซูลลุลลอฮ”โดยอ.เจ๊ะอำหลี คมขำและคณะ
- นำยธนำศักดิ์ แดงหนำ กอจ.กระบี่ มอบของที่ระลึก
- อนาเชดโดยนักเรียนจากโรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยำ
- นำยสรำวุธ มุคุระ กรรมการจัดงาน มอบของที่ระลึก
- อนาเชดโดยนักเรียนจากโรงเรียนษะกอฟะฮ.วิทยพัฒน์
- นำยต้ำกีม กุลดี นายกสมาคม ร.ร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามจ.กระบี่ มอบของที่ระลึก
- อนาเชดโดยนักเรียนจากโรงเรียนทองคำวิทยำนุสรณ์
- นำยสุชำติ มำศโอสถ กรรมการจัดงานฯ มอบของที่ระลึก
- ฮัจยีอัสนำวี มุคุระ และคณะกล่าวดุอาปิดงานเมาลิดกลางประจาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.
๒๕๖๐ ครั้งที๓่ ๖

*** หมำยเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

