ที่ กอ.สพป.ตาก เขต 2 ว. 003/2560

สานักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน สพป.ตาก เขต2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) แม่สอด
226/4 ถ.ศรีพานิช แม่สอด ตาก 63110
7 มิถุนายน 2560

เรื่อง

แจ้งผลการแข่งขัน “รักษ์ภาษาไทย” ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการแข่งขัน

จานวน

1

ชุด

ตามที่สานักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมแข่งขัน “รักษ์ภาษาไทย” ของนักเรียน
ระดับชั้น ป.1 – ม.3 เนื่องในวันภาษาไทยแห่ง ชาติ ปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ
โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) นั้น
ในการนี้สานักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ขอแจ้งผลการแข่งขัน มาพร้อมหนังสือนี้ สาหรับเกียรติบัตร
นักเรียนที่แข่งขันทุกรายการจะจัดส่งให้ภายหลัง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายวัชรินทร์ ใจยะสิทธิ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน สพป.ตาก เขต 2

สนง.กอ.สพป.ตาก เขต 2
โทร. 055 – 536165 / 081 - 2838158

ประกาศสานักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน
เรื่อง ผลการแข่งขัน “รักษ์ภาษาไทย” ของนักเรียน ระดับชั้น ป.1 – ม.3
*********************************************
ตามที่สานักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ได้จัดการแข่งขัน “รักษ์ภาษาไทย” นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.3
ณ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 นั้น
บัดนี้ได้ดาเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามผลการแข่งขัน ดังนี้
กิจกรรม
1. เขียนเรียงความ ประเด็น เพื่อน้อม
ราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ป.4 – 6

ผลการแข่งขัน
ชื่อ-สกุล
ด.ญ.พิณทอง ศิริไพศาลอนุสรณ์
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ด.ญ.อัจฉริยา เปี่ยมอยู่

โรงเรียน
ภัทรวิทยา
เซนต์โยเซฟแม่ระมาด

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ช.ชินราช สิงห์วงค์

ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)

2. เขียนเรียงความ ประเด็น เพื่อน้อม
ราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ม.1 – 3

ด.ญ.กุลจิรา ขวัญอาชากุล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ด.ญ.กัลยา

ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
อิสลามศึกษา

รองชนะเลิศอันดับ ๒ นายณัฐกร คาสกล

ธรรมวัตรวิทยา

3. แต่งกลอนสี่ จานวน 4 บท ประเด็น
เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ป.4 – 6

ด.ญ.รินรดา เกษณียบุตร
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ด.ญ.อิสริยา อุปคา

ภัทรวิทยา
ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ช.พิชัย พรานลู่โพธิ์

คริสเตียนแม่หละโกร

4. แต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) จานวน
4 บท ประเด็น เพื่อน้อมราลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร” ม.1 – 3
๕. อ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA
ป.๑ – ป.๓

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑

ด.ญ.รัชนีกร
ด.ญ.จินดา โพธิ์ประสพโชค

อิสลามศึกษา
ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)

ด.ญ.กฤติยา กะสิน

ภัทรวิทยา

ด.ญ.อภิสรา ดอยแก้วขาว
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ด.ญ.ซีซมั
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ญ.พัชรศิลป์ สินธวิจิตร

เซนต์โยเซฟแม่ระมาด
สันถวไมตรีศึกษา
ภัทรวิทยา

กิจกรรม
๖. อ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA
ป.๔ – ป.๖

ผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ

๗. อ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA
ม.๑ – ม.๓

๘. คัดลายมือ ตัวอักษรแบบกระทรวง
ป.๑ – ป.๓
๙. คัดลายมือ ตัวอักษรแบบกระทรวง
ป.๔ – ป.๖
๑๐. คัดลายมือ ตัวอักษรแบบกระทรวง
ม.๑ – ม.๓
๑๑. เขียนตามคาบอก
ป.๑ – ป.๓

๑๒. เขียนตามคาบอก
ป.๔ – ป.๖
๑๓. เขียนตามคาบอก
ม.๑ – ม.๓

ชื่อ-สกุล
ด.ช.ภาณุพัฒน์ ศรีสุขวสุ
ด.ญ.กรวรรณ สิงคราช
รองชนะเลิศอันดับ ๑
ด.ญ.ฉันทลักษณ์ ธงชัยชนากุล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ญ.ปาณิสรา ลิมปธนโชติ
ด.ช.กัณฑ์พิพัฒน์ วาสะศิริ
ชนะเลิศ
นางสาวปิยะธิดา ศรีแก้ว
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ด.ญ.พิมพร ธนานิชกุล
นายสุรชัย เชอมือ
ชนะเลิศ
ด.ญ.สีดา ยูม่า
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ด.ญ.พสิก สถิตพนากร
ด.ญ.จิรฐา อภัยกุญชร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
ด.ญ.น่อมิเก่
ชนะเลิศ
ด.ญ.พรนภัส สะสมสิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ด.ญ.ซีดนิ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ญ.อารีรัตน์
ด.ช.นิธวิ ัฒน์ มีเงิน
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ด.ญ.นฤมล ทิยพ์บรรจงสุข
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ญ.เกสรา พันธ์ปัญญากรกุล
ด.ญ.ณิชากร ชาญรังสฤษดิ์
ชนะเลิศ
ด.ช.เมธาสิทธิ์ รัตนมูล
รองชนะเลิศอันดับ ๑
ด.ญ.ตูลยา ปิ่นภูผาคา
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ญ.บุหงาชนก แกมเงิน
ด.ช.ภูรวิ ัจน์ ชัยสิทธิ์พาณิช
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ด.ญ.ปณิฎฐา ลิมปธนโชติ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ญ.พรรณี
ด.ช.ธเนศ จิตสันเทียะ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ด.ญ.ไพลิน
นางสาวซะจีดา
รองชนะเลิศอันดับ ๒
ด.ช.ธนวัต แซ่ยั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560

( นายวัชรินทร์ ใจยะสิทธิ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน สพป.ตาก เขต 2

โรงเรียน
ภัทรวิทยา
เซนต์โยเซฟแม่ระมาด
คริสเตียนแม่หละโกร
ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
เซนต์โยเซฟแม่ระมาด
ภัทรวิทยา
อิสลามศึกษา
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ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
อนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว)
ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
อนุกูลวิทยา
อิสลามศึกษา
ธรรมวัตรวิทยา

