ผลการแข่งขัน โครงการรักษ์ภาษาไทย กลุ่มโรงเรียนเอกชน
ที่
ประเภท / กิจกรรม
1. คัดลายมือ

ระดับชั้น
ป.1 – 3

ประเภท
บุคคล

2. คัดลายมือ

ป.4 – 6

บุคคล

3. คัดลายมือ

ม.1 – 3

บุคคล

รายชื่อนักเรียน
ด.ญ.โรมานา
ด.ญ.สรัลชนา เปี่ยมชัยวัฒน์
ด.ช.กรินทร์ เครือคาอ้าย
ด.ญ.วชิรญาณ์ วิเชียรวิจิตร
ส.ณ.สาระวิน
ด.ญ.พันธิตรา เสริมกิจมงคล
ด.ญ.ปิยดา บันเทิงไทย
ด.ญ.จารุวรรณ เรืองเพชรสกุล
ด.ญ.เซโม
ด.ช.ซอสะคึ
ด.ญ.พสิกา สถิตพนากร
ด.ญ.อารีรัตน์
ด.ญ.สุพรรษา นันทิวงศ์ษา
ด.ช.ทรงวุฒิ
ด.ญ.วราพร อดุลยาธร
ด.ญ.น่อมึเก่
ด.ญ.มะเอตาดาจ่อ
ด.ช.นิธวิ ัฒน์ มีเงิน
ด.ญ.สุภาพร วาจาไพเราะ
ด.ญ.กัลยา
ด.ช.ชูศักดิ์ นับเงินอนันต์
ด.ญ.น้าผึ้ง แซ่ลี
ส.ณ.พงษ์ศิริ ปันสา

ครูผู้ฝึกซ้อม
น.ส.ศิริรัตน์ ใจหล้า
น.ส.พรรทิพา บางทิพย์
นางศิรารัช ปุกปนันท์
นางประทุม พรมวิหาร
น.ส.สมหญิง พึ่งอ่อน
น.ส.ศิริญาพร อภิวัฒน์วรกิจ
น.ส.รุ่งรัศมี ดีเดชา
นางวรลักษณ์ บุญนพไท
น.ส.นุจรี สังข์อยู่
น.ส.พิรานันท์ บุญธรรม
น.ส.ทับทิม เทพคาอ้าย
น.ส.ศิริรัตน์ ใจหล้า
น.ส.ปาลิดา ราชจริต
น.ส.สมหญิง พึ่งอ่อน
น.ส.แพรวนภา เขียวติ๊บ
น.ส.จิตรา สุวรรณโฉม
น.ส.กฤติยา อุบลเจริญ
นายสุวัฒน์ ต๊ะสุ
น.ส.อนันญา ศิริเมืองมูล
น.ส.ดวงกมล ตันพรมเมือง
นายอภิชาติ ใจทะเล
นางเสาวลักษณ์ ทิพปัญญา
น.ส.สมหญิง พึ่งอ่อน

โรงเรียน
สันถวไมตรีศึกษา
ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
ภัทรวิทยา
เซนต์โยเซฟแม่ระมาด
ธรรมวัตรวิทยา
ปรีชาญาณ
อนุกูลวิทยา
คริสเตียนแม่หละโกร
ภัทรวิทยา
ปรีชาญาณศึกษา
เซนต์โยเซฟแม่ระมาด
สันถวไมตรีศึกษา
อิสลามศึกษา
ธรรมวัตรวิทยา
ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
คริสเตียนแม่หละโกร
อนุกูลวิทยา
ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
ภัทรวิทยา
อิสลามศึกษา
เซนต์โยเซฟแม่ระมาด
อนุกูลวิทยา
ธรรมวัตรวิทยา

ลาดับที่
1
2
3
4
5
5
6
7
1
2
3
3
4
5
6
6
7
1
2
3
4
5
6

ที่
ประเภท / กิจกรรม
4. การเขียนเรื่องจากภาพ

ระดับชั้น
ป.1 – 3

ประเภท
บุคคล

5. การเขียนเรียงความ

ป.4 – 6

บุคคล

6. การเขียนเรียงความ

ม.1 – 3

บุคคล

7. การย่อความ

ป.4 – 6

บุคคล

8. การย่อความ

ม.1 – 3

บุคคล

9. แต่งกลอนสี่

ป.4 – 6

บุคคล

10. แต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด)

ม.1 – 3

บุคคล

รายชื่อนักเรียน
ด.ญ.สิริกร
ด.ญ.เอมปวีญ์ สุระรังสิมันต์
ด.ญ.พิมพ์ลภัส ยิ้มเสมียน
ด.ญ.ซีซัม
ด.ญ.ไลลา
ด.ญ.มัญชุภา คาวรรณ
ด.ญ.นุชชาพร ยารังษี
ด.ญ.อี้หม่อ
ด.ญ.ธนาพร ขจรดวงกมล
ด.ช.ตติยา วงษ์ประเสริฐ
ด.ญ.ธมนต์อร มุ่ยจันตา
ด.ญ.ซาจีดาเวยแตะ
ด.ญ.บุญสิตา มีเกาะ
ด.ญ.อัญญาณี คาระมาศ
ด.ช.สุรดิษ ศิริจิรัสยา
ด.ญ.พูปุยตูส่าเล
น.ส.กัญญาณัฐ สีเทียน
น.ส.มีลีกิส
น.ส.วรัญญา พวงดอกไม้
ด.ญ.อาภาภัทร ดีทองขาว
ด.ช.ธีรภัทร์ เนตรแก้ว
ด.ญ.เพ็ญพิชญ อินรัญ
ด.ญ.อิสริยา อุปคา
ด.ญ.สาวิณี ซิดดิกส์
ด.ช.ปฏิพัทธ์ เผือกบุญเกิด
ด.ญ.พิมพ์ริศา มัณณ์ฑิตานนท์

ครูผู้ฝึกซ้อม
นางประทุม พรมวิหาร
นางศาริรัช ปุกปนันท์
นางกิตติยา สืบท้าว
นางทัศนีย์ สังข์ทอง
น.ส.วรรวิกา แก้วทุ่ง
นางศรีรัตน์ กรประเสริฐ
ว่าที่ ร.ต.หญิงชนิดา ทินา
น.ส.ณัฐณิชา ฉลองชัยกานต์
น.ส.จิตรา สุวรรณโฉม
นายสุวัฒน์ ต๊ะสุ
น.ส.อนันญา ศิริเมืองมูล
นางณัฐกานต์ กรแก้ว
นางรัตนา ศรีคาลือ
นางทับทิม เทพคาอ้าย
น.ส.ปาลิดา ราชจริต
น.ส.หนึ่งฤทัย แก้วมาลัย
นางรัตนา ศรีคาลือ
นางดวงกมล ตันพรมเมือง
นายฉรัตนชัย แก้วปัญญา
นายอภิชาติ ใจทะเล
นายสุวัฒน์ ต๊ะสุ
นางศรีรัตน์ กรประเสริฐ
น.ส.ภารดี ก๋าระ
นายเอกลักษณ์ จิตจานงค์
นายสุวัฒน์ ต๊ะสุ
น.ส.ปาริฉัตร ต๊ะแปงปัน

โรงเรียน
เซนต์โยเซฟแม่ระมาด
ภัทรวิทยา
ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
สันถวไมตรีศึกษา
อิสลามศึกษา
ภัทรวิทยา
ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
สันถวไมตรีศึกษา
คริสเตียนแม่หละโกร
ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
ภัทรวิทยา
ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
ภัทรวิทยา
เซนต์โยเซฟแม่ระมาด
อิสลามศึกษา
อนุกูลวิทยา
ภัทรวิทยา
อิสลามศึกษา
อนุกูลวิทยา
เซนต์โยเซฟแม่ระมาด
ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
ภัทรวิทยา
ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
อิสลามศึกษา
ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
ภัทรวิทยา

ลาดับที่
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3

ที่
ประเภท / กิจกรรม
11. พินิจวรรณคดี

ระดับชั้น
ม.1 – 3

ประเภท
บุคคล

รายชื่อนักเรียน
ด.ช.ภูวเนศวร์ สืบวงษ์ดิษฐ์
ด.ช.หัสรัฐ ตัญตรัยรัตน์
ด.ญ.ชมพู่ มูฮาหมัด
ด.ญ.พรชิตา ศิรเดชอุดม

ครูผู้ฝึกซ้อม
น.ส.อนันญา ศิริเมืองมูล
นายสุวัฒน์ ต๊ะสุ
นายพีรวิชญ์ จันทา
น.ส.เกตนิภา ใจแก้วทิ

โรงเรียน
ภัทรวิทยา
ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
อนุกูลวิทยา
เซนต์โยเซฟแม่ระมาด

ลาดับที่
1
2
3
4

