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ผลการคัดเลือกผลงานภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
"กิจกรรมแต่งบทประพันธ์ (กลอนแปด) ประเภท ครู"
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ที่
1
2
3
3
5
6
7
8
9

โรงเรียน
ชุมชนวัดมหาโพธิ์เหนือ
วัดโป่งสวรรค์
อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)
วัดเกรียงไกรเหนือ
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์
อนุบาลนครสวรรค์
วัดหนองโก
วัดหนองพรมหน่อ
วัดมหาโพธิใต้

อาเภอ
เก้าเลีย้ ว
พยุหะคีรี
ชุมแสง
เมือง
เมือง
เมือง
ชุมแสง
โกรกพระ
เก้าเลีย้ ว

กิจกรรม
แต่งคาประพันธ์ (กลอนแปด)
แต่งคาประพันธ์ (กลอนแปด)
แต่งคาประพันธ์ (กลอนแปด)
แต่งคาประพันธ์ (กลอนแปด)
แต่งคาประพันธ์ (กลอนแปด)
แต่งคาประพันธ์ (กลอนแปด)
แต่งคาประพันธ์ (กลอนแปด)
แต่งคาประพันธ์ (กลอนแปด)
แต่งคาประพันธ์ (กลอนแปด)

ชื่อ - นามสกุลผู้ส่งผลงาน
นางสาวอุสา สุขปฏิภาค
นางสาวภัทราภรณ์ ธูปบูชา
นางจรรยา สมบูรณ์กิตติกร
นางสาวอภิญรัตน์ สุนทรพรพันธ์
นางสาวปวีณ์สุดา ม่วงเงิน
นางศิรดา จันต๊ะมูล
นางสาวพีรยา ทรัพย์หล่า
นางสาวธิดารัตน์ ว่านเครือ
นางสาวจิฬาภรณ์ ปานนวล

ตาแหน่ง

รางวัล

ระดับ

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
รองชนะเลิศอันดับที่ 2

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ชมเชย
ชมเชย

ผลกำรคัดเลือกผลงำนภำษำไทย ปีกำรศึกษำ 2563
"กิจกรรมเขียนเรียงควำม ประเภท ครูผสู้ อน"
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

โรงเรียน
วัดท่าทอง
วัดหนองโก
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)
วัดท่าซุดเจริญศิลป์
วัดท่าซุดเจริญศิลป์
วัดนากลาง
โรงเรียนวัดวังสวัสดี
วัดกลางแดด
วัดหนองพรมหน่อ
วัดมหาโพธิใต้
วัดมหาโพธิใต้
วัดคลองเกษมเหนือ
วัดมหาโพธิใต้

อำเภอ
เมือง
ชุมแสง
เมือง
โกรกพระ
โกรกพระ
โกรกพระ
โกรกพระ
เมือง
เมือง
โกรกพระ
เก้าเลียว
เก้าเลียว
ชุมแสง
เก้าเลียว

กิจกรรม
เขียนเรียงความ
เขียนเรียงความ
เขียนเรียงความ
เขียนเรียงความ
เขียนเรียงความ
เขียนเรียงความ
เขียนเรียงความ
เขียนเรียงความ
เขียนเรียงความ
เขียนเรียงความ
เขียนเรียงความ
เขียนเรียงความ
เขียนเรียงความ
เขียนเรียงความ

ชือ่ - นำมสกุลผูส้ ่งผลงำน

ตำแหน่ง

รำงวัล

ระดับ

นางอุบลรัตน์ หงส์ประภาวงศ์
นายคนองเมฆ ใจสุข
นางสาวภาวศุทธิ์ คติศิริกุญชร
นางสาวพัชรินทร์ พินาธรรม
นางสาวศิริวรรณ พุฒสุข
นางสาวธัญชนก ปันอิน
นางสาวธนัชพร อ้นอุระ
นางสาวอรัญญา เลิศลา
นายวทัญญู จันกันธรรม
นางสาวธิดารัตน์ ว่านเครือ
นางสาวพรพรรณ พุทธธรรม
นางสาวมธุรส แท่งทอง
นางสาวศุกราวรรณทิชา เสาเวียง
นางสาวจิฬาภรณ์ ปานนวล

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

ยอดเยี่ยม
ดีมำก
ดีมำก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ผลกำรคัดเลือก ผลงำนคลิปวีดีโอ และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ "กำรสอนภำษำไทยที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21" ปีกำรศึกษำ 2563
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1
ที่
1
2
1
1
2
3
4

โรงเรียน

อำเภอ

ประเภทกำรแข่งขัน

ชื่อ นำมสกุล

ประเภทครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
โรงเรียนวัดวังสวัสดี
เมือง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางสาววิไลรัตน์ บุตรฉัตร
บ้านท่าจันทน์ (ศักดี)
ชุมแสง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นายมนตรี บุญสอน
ประเภทครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2-3
โรงเรียนวัดวังสวัสดี
เมือง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3
นางสาวเบญญาภา น่วมอินทร์
ประเภทครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6
อนุบาลนครสวรรค์
เมือง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
นางศิรดา จันต๊ะมูล
วัดท่าทอง
เมือง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
นางสาวอภิรดี เสนาวิน
วัดบ้านบน
พยุหะคีรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
นางสาวขวัญฤดี ผิวพิมดี
โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ โกรกพระ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
นางสาวธิดารัตน์ ว่านเครือ

รำงวัล

ระดับ

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ

ดีมำก
ดี

ชนะเลิศ

ดีมำก

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

ดีมำก
ดีมำก
ดี
ชมเชย

ผลกำรคัดเลือกผลงำนภำษำไทย ปีกำรศึกษำ 2563
"กิจกรรมเขียนเรื่องจำกภำพ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 3"
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1
ที่

โรงเรียน

1 บ้านสระเศรษฐี

อำเภอ

ชื่อ - นำมสกุลนักเรียน

พยุหะคีรี เด็กหญิงสุพิชชา เกิดมั่งมี

ชื่อ - นำมสกุล ครูผู้ฝึกสอน

รำงวัล

ระดับ

นางสาววรัญญา กลิ่นจู

ชนะเลิศ

ยอดเยี่ยม

นางสาวนภสร ใจเสือ

รองชนะเลิศอันดับ 1

ยอดเยี่ยม

รองชนะเลิศอันดับ 2

ยอดเยี่ยม

2 อนุบาลเมืองนครสวรรค์

เมือง

3 บ้านประชาสามัคคี

ชุมแสง เด็กหญิงอนิรญา อินทะสอน

นางสาวอมรรัตน์ ยศอ่อน

4 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)

ชุมแสง เด็กหญิงณัฐณิชา คุ้มอิ่ม

นางสิริลักษณ์ จันทร์ดวง

ยอดเยี่ยม

5 อนุบาลนครสวรรค์

เมือง

นางสาวศุภลักษณ์ คาพร

ดีมาก

เด็กหญิงพิมพ์นิภา เยี่ยมญาติ

เด็กหญิงลภัสรดา เกื้อกลิ่น

6 วัดเขาบ่อพลับ

พยุหะคีรี ด.ญ.เกณิกา ชานาญไพร ป.3

นางสาวจุไรรัตน์ เปี่ยมงาม

ดีมาก

7 สามแยกเจ้าพระยา-ประชาอุทิศ

พยุหะคีรี เด็กชายอนาวิล หลวงอินทร์

นางสาวเกศรา สัมมารัตน์

ดีมาก

8 วัดวังยาง

เมือง

เด็กชายณัฐนันธ์ ยอดนิล

นางสาวสิวินีย์ ภู่งาม

ดีมาก

9 วัดรังงาม

เมือง

เด็กหญิงปัทมา เครือ่ งคา

คุณครูสุนทรี ทัดช่อม่วง

ดีมาก

10 วัดหนองพรมหน่อ

เมือง

เด็กหญิงอารยา ช่วยบุญ

นางสาวธิดารัตน์ ว่านเครือ

ดีมาก

11 วัดหนองปลิง

เมือง

เด็กหญิงณัฐสุดา ศรเดช

นายประจักษ์ วิสัยบูลย์

ดีมาก

12 วัดเกรียงไกรเหนือ

เมือง

เด็กหญิงภัทรศิริ แก้วนิ่ม

นางสาวอภิญรัตน์ สุนทรพรพันธ์

ดีมาก

13 บ้านสามัคคีธรรม

เมือง

เด็กหญิงศิริพัฒน์ เถาวัลย์

นางวันดี โพธิ์พึ่ง

ดีมาก

14 วัดเนินสะเดา

ชุมแสง เด็กหญิงปุณญาภา มดเจริญ

นางกชนิภา บุตรดอน

ดีมาก

15 บ้านเนินศาลา

โกรกพระ เด็กหญิงสลิษา พุ่มกลิ่น

นางสาวพรรณอร ทองแฉล้ม

ดีมาก

16 บ้านดอนกระชาย

พยุหะคีรี เด็กหญิงเกตนิกา เสืออุดม

นางสาวรุจิกาญจน์ ปัจฉิมมะมินทร์

ดีมาก

17 บ้านสระบัว

พยุหะคีรี เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แย้มบัญชา

นางวิทิต เปรมวัฒนะ

ดีมาก

ที่

โรงเรียน

อำเภอ

ชื่อ - นำมสกุลนักเรียน

ชื่อ - นำมสกุล ครูผู้ฝึกสอน

รำงวัล

ระดับ

18 วัดศรีสวรรค์สังฆาราม

เมือง

เด็กหญิงอมราวดี สกุลรักษณ์ นางฐิตพิ ร สุภายศ

ดีมาก

19 วัดบ้านไร่

เมือง

เด็กหญิงสิริญญา คงตา

นางสาวพลอยไพลิน มณีสุข

ดีมาก

20 วัดท่าล้อ

เมือง

เด็กหญิงแพรวพัชรี พ่วงพันธุ์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชฎาภรณ์ ขาวโล๊ะ

ดีมาก

21 บ้านโพธิ์งาม

โกรกพระ เด็กหญิงปภาวริณทร์ พนมเวช

นายอภิชาติ ชัยโพศรี

ดีมาก

22 วัดคลองบางเดื่อ

พยุหะคีรี เด็กหญิงธมนวรรณ ยิ้มนุ่ม

นางสาวทิพยฉัตร พละพล

ดีมาก

23 เขาสระนางสรง

พยุหะคีรี เด็กหญิงฐณัฐชา ไล้ทอง

นางสาวปิยะรัตน์ บุญมาก

ดีมาก

24 บ้านหนองเต่า

พยุหะคีรี เด็กหญิงกมลภัทร ภู่จารูญ

นางสาวสุทิษา สุขโต

ดีมาก

25 วัดดอนใหญ่

เมือง

เด็กหญิงอัมพิกา เกตุสุวรรณ ชั้นประถมศึ
นางสาวทิ
กษาปี
พย์ทสี่ ุด2า สิมภาลี

ดีมาก

26 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)

โกรกพระ เด็กหญิงจิรารัตน์ นัยพรม

นางสาวเรณู แตงไทย

ดีมาก

27 วัดมโนราษฎร์

โกรกพระ เด็กหญิงปภัสรณ์ มากผ่อง

นางสาวสุภาภรณ์ เผือกอ่อน

ดีมาก

28 บ้านเนินพะยอม

เก้าเลี้ยว เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มูลรอด

นางสาวสุวิมล ปั้นวิชัย

ดีมาก

29 วัดมหาโพธิใต้

เก้าเลี้ยว เด็กหญิงภัทรวดี วงศ์ยา

นางสาวจิฬาภรณ์ ปานนวล

ดีมาก

นางสาวเบญญาภา น่วมอินทร์

ดีมาก

30 วัดวังสวัสดี

เมือง

เด็กหญิงปภาวดี บุญพันธ์

31 ไทยรัฐวิทยา107 (บ้านหนองไม้แดง)

พยุหะคีรี เด็กชายธเนศ เกิดอยู่

นางสาวสุภัทรา ฉิมพลีสวรรค์

ดีมาก

32 วัดนากลาง

โกรกพระ เด็กหญิง ศุวนันท์ เชื้อเขตกิจ

นางสาวกัณทิรา สุนทรสวัสดิ์

ดีมาก

33 วัดฆะมัง

ชุมแสง เด็กหญิงประภัสษร เอี่ยมสามโคก นางสาวสิริวรรณ กล่อมวงษ์

ดีมาก

34 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์)

เมือง

ดีมาก

35 วัดหนองโก

ชุมแสง เด็กหญิงศิริกานต์ สอนกระโทก นางสาวลายงค์ นนทะพา

ดี

36 วัดกลางแดด

เมือง

นายวทัญญู จันกันธรรม

ดี

นางสาวนฤมล นาคเมือง

ดี

37 สระวิทยา

เด็กชายพชรธาดา ทองหล่อ
เด็กหญิงกัญญาภัค สว่างภพ

โกรกพระ เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีสว่าง

นางสาวนิราวรรณ อภิธนวรรณ

ที่

โรงเรียน

อำเภอ

ชื่อ - นำมสกุลนักเรียน

ชื่อ - นำมสกุล ครูผู้ฝึกสอน

รำงวัล

ระดับ

38 วัดมรรครังสฤษดิ์

เก้าเลี้ยว เด็กหญิงชญานิน ทองบุญเกิด

นางสาวน้าฝน ศักดี

ดี

39 วัดแสงรังสรรค์

ชุมแสง เด็กชายชินกฤต บุบผา

นางสาวภัคจิรา เมฆาสวัสดิ์วงศ์

ดี

40 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์)

เก้าเลี้ยว เด็กหญิงปทิตตา แย้มอาษา

นางสาวอรอุมา โพธิราช

ดี

41 วัดบ้านบน

พยุหะคีรี เด็กหญิงนันทัชพร พนมใส

นางสาวมินตรา พุทฒสร

ดี

นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ

ดี

42 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา)

เมือง

เด็กหญิงกรองกมล ทองดี

43 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

พยุหะคีรี เด็กหญิงปิ่นมณี ชั่งหลก

นางสาวลลิตวดี ศรีวรรณทา

ชมเชย

44 บ้านซับผักกาด

พยุหะคีรี เด็กหญิงวีระดา มันเขตกิจ

นางสาวปิยะวรรณ กุหิงวัง

ชมเชย

นางสาวสโรชา พวงทอง

ชมเชย

45 วัดนิเวศวุฒาราม

เมือง

เด็กหญิงรดา

ผลกำรคัดเลือกผลงำนภำษำไทย ปีกำรศึกษำ 2563
"กิจกรรมเขียนเรียงควำม ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6"
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

โรงเรียน

อำเภอ

ชื่อ - นำมสกุลนักเรียน

อนุบาลนครสวรรค์
เมือง เด็กหญิงจิรนิษฐ์ พฤกษะริตานนท์
บ้านโพธิ์งาม
โกรกพระ เด็กหญิงอลิษา ทองหาญ
วัดท่าทอง
เมือง เด็กหญิงประภาวดี ทองแฉล้ม
อนุบาลเมืองนครสวรรค์
เมือง เด็กหญิงอชิรญา เกิดพร้อม
อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)
ชุมแสง เด็กหญิงณิชกานต์ หลีเกษม
บ้านสามัคคีธรรม
เมือง เด็กหญิงสร้อยสุดา สาเภายนต์
วัดหนองโก
ชุมแสง เด็กชายกวินท์ มีชะโย
วัดเนินสะเดา
ชุมแสง เด็กหญิงเบญญาภา มีสะอาด
ไทยรัฐวิทยา 107(บ้านหนองไม้แดง)
พยุหะคีรี เด็กหญิงนิชาภัทร คาสุข
วัดมรรครังสฤษดิ์
เก้าเลี้ยว เด็กหญิงศรัณย์พร มีศิลป์
วัดคลองเกษมเหนือ
ชุมแสง เด็กหญิงนุชกานต์ แสงคุ้ม
ชุมชนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธธรรมรังสรรค์)
เมือง เด็กหญิงอารีรัตน์ ใหญ่ยงค์
วัดเขามโน
เมือง เด็กหญิงณัชชา ธูปเกตุ
วัดมหาโพธิใต้
เก้าเลี้ยว เด็กหญิงศิรดา อินประดับ
วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)
เก้าเลี้ยว เด็กหญิงสุชาดา สมบัติ
วัดบ้านไร่
เมือง เด็กหญิงเจนจิรา นามวงค์
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
เมือง เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงษ์กะพันธ์
บ้านท่าจันทน์ (ศักดี)
ชุมแสง เด็กหญิงณัฐณิชา จันทฤก

ชื่อ - นำมสกุล ครูผู้ฝึกสอน
นางศิรดา จันต๊ะมูล
นายอภิชาติ ชัยโพศรี
นางสาวอมรรัตน์ สมานวงษ์
นางสาวบังอร นึกรวย
นางสาวอรวรรณ จันพวง
นางเสาวลักษณ์ พูลทวี
นางนิตยา ส่งแสงธรรมชัย
นางสาววรรณิศา สิมคา
นางสาวสุจารี คล้ายสี
นางสาวปิยนุช พึ่งสุข
นางสาวสิรีธร ชาติพันธุ์
นางนภัทธิญา สุพรหม
นางสาววรรณา ประกอบศรี
นางสาวมธุรส แท่งทอง
นางสาวศศิธร สุมาลย์ทอง
นางสาวเฉิดฉาย จันทสุข
นางอภิณห์ชัญญา บุญชู
นายมนตรี บุญสอน

รำงวัล

ระดับ

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

ยอดเยี่ยม
ดีมำก
ดีมำก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ที่

โรงเรียน

อำเภอ

ชื่อ - นำมสกุลนักเรียน

ชื่อ - นำมสกุล ครูผู้ฝึกสอน

19
20
21
22
23
24
25

บ้านสระบัว
บ้านใหม่ศึกษา
เขาสระนางสรง
วัดนากลาง
วัดหนองพรมหน่อ
วัดยางงาม(ประชาพัฒนา)
บ้านห้วยบง

พยุหะคีรี
พยุหะคีรี
พยุหะคีรี
โกรกพระ
โกรกพระ
เมือง
พยุหะคีรี

เด็กหญิงอภิญญา จอมใจ
เด็กหญิงรุ่งฤดี แสงเลข
เด็กหญิงอัจฉรัตน์ สังข์ขาว
เด็กชายเด่นภูมิ จันวดี
เด็กหญิงชนิสา ฤทธิ์สุทธิ์
เด็กหญิงจันจิรา รักแก้ว
เด็กหญิงพิจิตรา ก่าคนตรง

นางสาวสลิลทิพย์ จิตชุ่ม
นางโฉมฉาย จาดประทุม
นางสาวปิยะรัตน์ บุญมาก
นางสาวกัณทิรา สุนทรสวัสดิ์
นางสาวธิดารัตน์ ว่านเครือ
นางสาวกนกกาญ เด่นดวง
นางสาวพรพรรณ ศรีจันทร์อินทร์

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

วัดบางมะฝ่อ "จันทโชตอนุสรณ์"
บ้านเนินศาลา
บ้านเนินพะยอม
วัดเขาบ่อพลับ
ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ
วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์)
วัดบ้านบน
บ้านดอนกระชาย
วัดแสงรังสรรค์
วัดกลางแดด
วัดวังสวัสดี
บ้านหนองเต่า
วัดนิเวศวุฒาราม
วัดท่าล้อ

โกรกพระ
โกรกพระ
เก้าเลี้ยว
พยุหะคีรี
เก้าเลี้ยว
เก้าเลี้ยว
พยุหะคีรี
พยุหะคีรี
ชุมแสง
เมือง
เมือง
พยุหะคีรี
เมือง
เมือง

เด็กหญิงวนิสา อินทัศน์
เด็กหญิงเพียงฟ้า โพธิ์คา
เด็กหญิงกุลญาณี ทองแก้ว
เด็กหญิงคัชซาญ่า จวงสาคร
เด็กหญิงเรณุกา อินทลักษณ์
เด็กหญิงจิราภา เฉยดิษฐ์
เด็กหญิงณัชชา ตามา
เด็กหญิงนริศรา ปั้นแตง
เด็กหญิงปรียาภรณ์ กาลังดี
เด็กหญิงธัญญพร ท่อนเสาร์
เด็กหญิงกวินธิดา ไพราม
เด็กหญิงพัทธนันท์ ยอดเกิด
เด็กหญิงสุชานาถ นามวิจิตร
เด็กหญิงอภิชญา สงจันทร์

นางสาวกุลนาถ สิทธิกูล
นางสาวชลธิชา ชูช่วย
นางวิยดา ภมรพิบูลย์
นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรเกษตร
นางสาวอุสา สุขปฏิภาค
นางสาวมาลี บุญมาก
นางสาวขวัญฤดี ผิวพิมดี
นางสาวประนอม ลิ้มมณี
นางสาวปวีณ์ธิดา แหยมพลับ
นายวทัญญู จันกันธรรม
นางสาวธารทิพย์ ฤทธิ์โพธิ์
นาวสาวปราณี บูระพา
นางสาวนงลักษณ์ ยิ้มละมัย
นางสาวภาวินี บัวน้อย

รำงวัล

ระดับ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

ที่
40
41
42
43

โรงเรียน
วัดวังยาง
สระวิทยา
สามแยกเจ้าพระยา-ประชาอุทิศ
วัดดอนใหญ่

อำเภอ
เมือง
โกรกพระ
พยุหะคีรี
เมือง

ชื่อ - นำมสกุลนักเรียน
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพ็ญจันทร์
เด็กหญิงจิรัชญา อินทร์จันทร์
เด็กหญิงธัญสุดา มณีกัญญ์
เด็กหญิงฐิตาพร ขจรวิจิตร์

ชื่อ - นำมสกุล ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวกรรณิกา ซึ้งสีคู้
นางกรองกาญจน์ ศิริมังคละ
นายชุมพล หอกเพ็ชร์
นางสาวพัธรภรณ์ ปิยะภาค

รำงวัล

ระดับ
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
เข้าร่วม

ผลกำรคัดเลือกผลงำนภำษำไทย ปีกำรศึกษำ 2563
"กิจกรรมเขียนเรียงควำม ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3"
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1
ที่

โรงเรียน

อำเภอ

ชื่อ - นำมสกุลนักเรียน

ชื่อ - นำมสกุล ครูผู้ฝึกสอน

1 วัดท่าทอง

เมือง

เด็กหญิงสุภัทรา ฟักผล

นางอุบลรัตน์ หงส์ประภาวงศ์

2 วัดหนองปลิง

เมือง

เด็กหญิงพิลาสลักษณ์ พ่วงนาค นางสุวดี หนูดอนทราย

รำงวัล

ระดับ

ชนะเลิศ

ดีมำก

รองชนะเลิศอันดับ 1

ดีมำก

รองชนะเลิศอันดับ 2

ดีมำก

3 บ้านสระบัว

พยุหะคีรี เด็กหญิงกุลภรณ์ ขลิบทอง

นายพิพัฒพงศ์ เสือกลิ่น

4 วัดท่าซุด

โกรกพระ เด็กหญิงพิชญ์ปิยา จาปา

นางสาวศิริวรรณ พุฒสุข

ดี

5 โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ

โกรกพระ เด็กหญิงณิชา กมุทชาติ

นางสาวธิดารัตน์ ว่านเครือ

ดี

6 อนุบาลเมืองนครสวรรค์

เมือง

เด็กหญิงเบญญาภา หมอยาดี นางชลธิชา วิสิทธิ์ตระกูล

ดี

7 วัดคลองเกษมเหนือ

ชุมแสง

นางสาวปวีธิดา ภูท้วม

นางสาวศุกราวรรณทิชา เสาเวียง

ดี

8 วัดหนองโก

ชุมแสง

เด็กหญิงกฤตยา ผ่องใส

นายคนองเมฆ ใจสุข

ดี
ดี

9 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)

โกรกพระ เด็กหญิงเกศกนก ขันทอง

นางสาวพัชรินทร์ พินาธรรม

10 บ้านห้วยบง

พยุหะคีรี เด็กหญิงปิยะวรรณ ขุนศร

นางสาวพรพรรณ ศรีจันทร์อินทร์

ชมเชย

11 วัดนากลาง

โกรกพระ เด็กชายธนภูมิ พวงวิลัย

นางสาวธนัชพร อ้นอุระ

ชมเชย

12 วัดนิเวศวุฒาราม

เมือง

เด็กหญิงนลิน เหมือนสังดี

นางสาวนงลักษณ์ ยิ้มละมัย

ชมเชย

13 วัดฆะมัง

ชุมแสง

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุตรพรม

นางสาวนิตย์ เคลือศิริ

ชมเชย

14 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)

เมือง

เด็กหญิงฉัตรชนก อิ่มทอง

นางสาวสุมาลี วิริยะวงศ์โรจน์

เข้าร่วม

ผลกำรคัดเลือกผลงำนภำษำไทย ปีกำรศึกษำ 2563
"กิจกรรมแต่งบทประพันธ์ (กลอนสี่) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6"
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1
ที่

โรงเรียน

อำเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

วัดบางมะฝ่อ "จันทโชตอนุสรณ์"
วัดคลองเกษมเหนือ
บ้านเขากะลา
อนุบาลเมืองนครสวรรค์
วัดมหาโพธิเหนือ
อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)
วัดนากลาง
วัดมรรครังสฤษดิ์
วัดท่าทอง
บ้านเนินศาลา
วัดหัวดงใต้
วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ)์
วัดเกรียงไกรเหนือ
วัดวังสวัสดี
วัดหนองพรมหน่อ
บ้านประชาสามัคคี

โกรกพระ
ชุมแสง
เมือง
เมือง
เก้าเลี้ยว
ชุมแสง
โกรกพระ
เก้าเลี้ยว
เมือง
โกรกพระ
เก้าเลี้ยว
เมือง
เมือง
เมือง
โกรกพระ
ชุมแสง

ชื่อ - นำมสกุลนักเรียน

ชื่อ - นำมสกุล ครูผู้ฝึกสอน

เด็กหญิงสุวนันท์ สุรชาติ
เด็กหญิงอุไรพัชร ปริญจิตร์
เด็กชายจันทรัช สังข์กระจ่าง
เด็กชายอัครพล ขอเทียม
เด็กหญิงวราภรณ์ จอกผล
เด็กหญิงวาสนา ลือหมู่
เด็กชาย ทินภัทร อ่อนจิตร์
เด็กหญิงนัยนันท์ นาวิชิต
เด็กหญิงเลิศขวัญ มีสิงห์
เด็กหญิงนริษา พยัคฆเพศ
เด็กหญิงสุชาดา สมบัติ
เด็กหญิงพรนภา ภาโนชิต
เด็กหญิงทรัพยมัย ชัยบุรีรัมย์
เด็กหญิงปิยะดา ศรีนารอด
เด็กหญิงวริศรา เนินพลับ
เด็กหญิงณัฐณิชา อินทะสอน

ว่าที่ร้อยตรีอรรถพันธ์ แย้มแสง
นางสาวสิรีธร ชาติพันธุ์
นางสาวเมรินทร์พิตา โพหวัง
นางมาลัย จันทรแสง
นางสาวอุษา สุขปฏิภาค
นางจรรยา สมบูรณ์กิตติกร
นางสาวกัณทิรา สุนทรสวัสดิ์
นางสาวนิภานันท์ ทองน้อย
นางสาวอภิรดี เสนาวิน
นางสาวชลธิชา ชูช่วย
นางสาวศศิธร สุมาลย์ทอง
นางสาวสุมาลี วิริยะวงศ์โรจน์
นางสาวอภิญรัตน์ สุนทรพรพันธ์
นางสาวธารทิพย์ ฤทธิ์โพธิ์
นางสาวธิดารัตน์ ว่านเครือ
นางสาวอมรรัตน์ ยศอ่อน

รำงวัล

ระดับ

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ที่

โรงเรียน

อำเภอ

ชื่อ - นำมสกุลนักเรียน

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

วัดโป่งสวรรค์
วัดมหาโพธิใต้
อนุบาลนครสวรรค์
วัดยางงาม(ประชาพัฒนา)
บ้านสามัคคีธรรม
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
สามแยกเจ้าพระยา-ประชาอุทิศ
วัดหนองปลิง
วัดบ้านบน
วัดบ้านไร่
บ้านหนองเต่า

พยุหะคีรี
เก้าเลี้ยว
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
พยุหะคีรี
เมือง
พยุหะคีรี
เมือง
พยุหะคีรี

เด็กชายตะวันฉาย ดวงรัตน์ใต้
เด็กหญิงแพรวา ไกรสังข์
เด็กชายต้นน้้า เทอดเทียนวงษ์
เด็กหญิงกองกาญจน์ มีพร
เด็กชายปิยะวัฒน์ แสงจันทร์
เด็กหญิงวรรณวิสา ดิษด้า
เด็กหญิงวีรยา พรอยบุตร
เด็กหญิงธนพล เทียนศิริ
เด็กหญิงพัชรกันย์ อินประสิทธิ์
เด็กหญิงศศิวรรณ ภู่สงค์
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วถิ่นดง

ชื่อ - นำมสกุล ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวภัทราภรณ์ ธูปบูชา
นางสาวมธุรส แท่งทอง
นางศิรดา จันต๊ะมูล
ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ วงษ์ประดิษฐ์
นางเสาวลักษณ์ พูลทวี
นางอภิณห์ชัญญา บุญชู
นายณัฐวุฒิ ทองเปลว
นางสาวณธกร แสวงรุจิธรรม
นางสาวขวัญฤดี ผิวพิมดี
นางสาวจุฬาภรณ์ กลิ่นด้วง
นางสาวอรทัย เหลาทอง

รำงวัล

ระดับ
ดี
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

ผลกำรคัดเลือกผลงำนภำษำไทย ปีกำรศึกษำ 2563
"กิจกรรมแต่งบทประพันธ์ (กลอนแปด) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3"
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1
ที่
1
2
3
4
5
6
7

โรงเรียน
อนุบาลเมืองนครสวรรค์
อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)
วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)
วัดหนองพรมหน่อ
วัดนากลาง
วัดหนองปลิง
บ้านสระบัว

อำเภอ
เมือง
โกรกพระ
เมือง
โกรกพระ
โกรกพระ
เมือง
พยุหะคีรี

ชื่อ - นำมสกุลนักเรียน
เด็กหญิงชลลดา สุขันธ์
เด็กหญิงพันธิสา บุญมา
เด็กหญิงจิราพร ปั่นโป้
เด็กหญิงจินตนา นิลนารถ
เด็กชายภัทรชัย ขาพระสงฆ์
เด็กหญิงนันทิชา ยังมี
เด็กหญิงกุลภรณ์ ขลิบทอง

ชื่อ - นำมสกุล ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวปวีณ์สุดา ม่วงเงิน
นางสาวพัชรินทร์ พินาธรรม
นางสาวสุมาลี วิริยะวงศ์โรจน์
นางสาวธิดารัตน์ ว่านเครือ
นางสาวกัณทิรา สุนทรสวัสดิ์
นางสุวดี หนูดอนทราย
นายพิพัฒพงศ์ เสือกลิ่น

รำงวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

ระดับ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

ผลกำรคัดเลือกผลงำนภำษำไทย ปีกำรศึกษำ 2563
"กิจกรรมคลิปกำรท่องอำขยำนทำนองเสนำะ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 3"
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1
ที่

โรงเรียน

1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุข
วิทยา)
2 โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้
3 อนุบาลนครสวรรค์
ยนไทยรัฐวิทยา ๑๐๗ (บ้านหนอง
4 โรงเรี
วัดวังยาง
5 ไม้แดง)
6 วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
7 วัดมรรครังสฤษดิ์
8 วัดนิเวศวุฒาราม
9 บ้านเขากะลา
10 วัดฆะมัง
11 บ้านประชาสามัคคี
12 วัดดอนใหญ่
13 โรงเรียนวัดวังสวัสดี
14 วัดเขาบ่อพลับ
15 สระวิทยา

อำเภอ
เมือง
เก้าเลี้ยว
เมือง
เมือง
พยุหะคีรี
เมือง
เก้าเลี้ยว
เมือง
เมือง
ชุมแสง
ชุมแสง
เมือง
เมือง
พยุหะคีรี
โกรกพระ

ชื่อ - นำมสกุลนักเรียน

ชื่อ-สกุล ครูผู้ฝึกสอน

ด.ญ.หัสดี เข็มกลัด

นางอรัญญา เอมแสง

เด็กหญิงสุประวีณ์ โมรี
ด.ญ.ภานิชา ประจงไสย
เด็กหญิงนภสร ทองแฉล้ม
ด.ญ.ณิชาภัทร บุญเชย
เด็กหญิงชัชป์ฎา สุขแจ่ม
เด็กหญิงชญานิน ทองบุญเกิด
เด็กชายวุฒิศักดิ์ วารี
เด็กชายวรปรัชญ์ ปานเกิด
เด็กหญิงอาธิญา ชิราพฤกษ์
เด็กชายรัถภูมิ ยินดี
เด็กหญิงฐาณิฎา บัวเต็ม
เด็กหญิงเพ็ญศิริ สุนทรมุนี
ด.ญ.เกณิกา ช้านาญไพร
เด็กหญิงกฤติยาณี หนูทอง

นางสาวจิฬาภรณ์ ปานนวล
นางประนอม แย้มฉาย
นางสาวสิวินีย์ ภู่งาม
นางสุภัทรา ฉิมพลีสวรรค์
นางภคมณ สิงห์ทอง
นางสาวน้้าฝน ศักดี
นางสาวสโรชา พวงทอง
นางสาวสุริยะฉาย ทองใบ
นางบุปผา บุญประเสริฐ
นางสาวอมรรัตน์ ยศอ่อน
นางวัชรี วิสิทธิ์ศาสตร์
นางสาวเบญญาภา น่วมอินทร์
นางสาวจุไรรัตน์ เปี่ยมงาม
นางสาวชมภูนุช เตียนขุนทด

รำงวัล

ระดับ

ชนะเลิศ

ยอดเยี่ยม

รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

ที่
16
17
17
19
20
21
22
23
24

โรงเรียน
วัดบ้านไร่
้บ้านเนินพะยอม
ชุมชนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธธรรมรังสรรค์)
วัดนากลาง
วัดหนองโก
โรงเรียนบ้านเนินศาลา
วัดหนองปลิง
บ้านซับผักกาด
วัดแสงรังสรรค์

อำเภอ

ชื่อ - นำมสกุลนักเรียน

เมือง
เก้าเลี้ยว
เมือง
โกรกพระ
ชุมแสง
โกรกพระ
เมือง
พยุหะคีรี
ชุมแสง

เด็กหญิงวรรณิษา ไชยกูล
ด.ญ.ฐิติมา ร่มโพธิ์
ด.ช.นริศ สริจันทร์
เด็กชาย กวีกิจ หนูพราย
เด็กหญิงศิริกานต์ สอนกระโทก
เด็กชายณัฐภูมิ จีนขม
ด.ญ. วัชรินทร์ เกิดเพชร
เด็กชายศุภกร สายทอง
เด็กหญิงสุกัญญา จะขุนศรี

ชื่อ-สกุล ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวพลอยไพลิน มณีสุข
นางสาวพัชราภรณ์ แก้วศิริ
นางสาวนิราวรรณ อภิธนวรรณ
นางสาวกัณทิรา สุนทรสวัสดิ์
นางสาวล้ายงค์ นนทะพา
นางสาวกัญญาณัฐ เรือนค้า
นายประจักษ์ วิสัยบูลย์
นางสาวปิยะวรรณ กุหิงวัง
นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีบุญ

รำงวัล

ระดับ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

ผลกำรคัดเลือกผลงำนภำษำไทย ปีกำรศึกษำ 2563
"กิจกรรมคลิปกำรท่องอำขยำนทำนองเสนำะ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6"
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1
ลำดับ

โรงเรียน

อำเภอ

ชื่อ - นำมสกุลนักเรียน

ชื่อ-สกุล ครูผู้ฝึกสอน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

อนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๗ (บ้านหนองไม้แดง)
วัดหนองกลอย
อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)

เมือง
พยุหะคีรี
พยุหะคีรี
ชุมแสง

ด.ญ.ธนกานต์ อิ่มน้อย
ด.ญ.เบญจพร ปัญญาแหลม
เด็กหญิงชนิกานต์ โฉมชัย
เด็กหญิงพรธิดี ศรีวิสุทธิชัย

นางชวัลพัชร์ ชูศรี
นางสาวสุจารี คล้ายสี
นางสาวชนิกานต์ โฉมชัย
นางสาวอรวรรณ จันพวง

วัดเขาบ่อพลับ
อนุบาลนครสวรรค์
วัดวังยาง
วัดศรีอุทุมพร
วัดเขามโน
บ้านสระเศรษฐี
โอสถสภาอุปถัมภ์
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
วัดหนองโก
วัดมรรครังสฤษดิ์
โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา-ประชาอุทิศ
วัดหนองปลิง

พยุหะคีรี
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
พยุหะคีรี
เมือง
เมือง
ชุมแสง
เก้าเลี้ยว
พยุหะคีรี
เมือง

ด.ญ.คัชซาญ่า จวงสาคร
ด.ญ.พิมพ์นภัส เลาหพิบูลรัตนา
เด็กหญิงวรรณพร จินตลิขิตดี
เด็กหญิงวันวิสาข์ ศรีพิรอด
เด็กหญิงกชกร อินหนุน
เด็กหญิงจิรานันท์ พลแสน
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แย้มกันชู
เด็กชายณัฐกฤษ ท้วมนิ่ม
เด็กหญิงกุลธิดา บัวนาค
เด็กหญิงศิริลักษณ์ นิ่มโฉม
เด็กหญิงวรนุช คันทิม
ด.ญ. รินรดา เพชรผึ้ง

นางสาวจุไรรัตน์ เปี่ยมงาม
นางศิรดา จันต๊ะมูล
นางสาวกรรณิกา ซึ้งสีคู้
นางศิริ ดีกัง
นางสาววรรณา ประกอบศรี
นางสาววรัญญา กลิ่นจู
นางสาวณิชาภา สิงห์ทอง
นางกัญญาณัฐ อินสอน
นางนิตยา ส่งแสงธรรมชัย
นายพงษ์ศิริ กล่อมดี
นายชุมพล หอกเพ็ชร์
นางบุญธรรม จันทร์อิ่ม

รำงวัล

ระดับคุณภำพ

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ลำดับ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

โรงเรียน
วัดมหาโพธิใต้
วัดนากลาง
วัดบ้านบน
โรงเรียนวัดวังสวัสดี
วัดโป่งสวรรค์
วัดฆะมัง
วัดคลองเกษมเหนือ
บ้านโพธิ์งาม
วัดศาลาแดง
บ้านเขากะลา
โรงเรียนบ้านเนินศาลา
วัดแสงรังสรรค์
วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์ )
วัดเนินสะเดา
วัดบ้านบน
วัดวังยาง

อำเภอ
เก้าเลี้ยว
โกรกพระ
พยุหะคีรี
เมือง
พยุหะคีรี
ชุมแสง
ชุมแสง
โกรกพระ
โกรกพระ
เมือง
โกรกพระ
ชุมแสง
เก้าเลี้ยว
ชุมแสง
พยุหะคีรี
เมือง

ชื่อ - นำมสกุลนักเรียน
เด็กหญิงอนัดดา นวลผ่อง
เด็กหญิง สายทิพย์ ประภัส
เด็กหญิงชญาดา โพธิ์เกษม
เด็กหญิงศุภารมย์ จักรคลัง
เด็กหญิงพิรุฬห์กานต์ อารุง
เด็กหญิงขวัญชนก สุขเจริญ
เด็กหญิง กุสุมนิภา อินเปล่ง
เด็กหญิงศศิวิมล อินทร
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บรรลือทรัพย์
เด็กชายศุภกร ศรีปิ่นเป้า
เด็กชายจิรายุส ทับทาบ
เด็กหญิงนลินทิพย์ สิงห์กุล
เด็กหญิงสุชาดา สมบัติ
เด็กหญิงพรรณภัทร อุ่นมี
เด็กหญิงชญาดา โพธิ์เกษม
เด็กหญิงวรรณพร จินตลิขิตดี

ชื่อ-สกุล ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวจิฬาภรณ์ ปานนวล
นางสาวกัณทิรา สุนทรสวัสดิ์
นางสาวขวัญฤดี ผิวพิมดี
นางสาวกนกอร บุญดล
นางสาวภัทราภรณ์ ธูปบูชา
นางเขมาปภา ชูสิงห์
นางสาวสิรีธร ชาติพันธุ์
นายอภิชาติ ชัยโพศรี
นางสาวเสาวนีย์ จีนใจนาม
นางสาวเมรินทร์พิตา โพหวัง
นางสาวกัญญาณัฐ เรือนคา
นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีบุญ
นางสาวศศิธร สุมาลย์ทอง
นางสาวปณิชา โพธิ์ทรง
นางสาวขวัญฤดี ผิวพิมดี
นางสาวกรรณิกา ซึ้งสีคู้

รำงวัล

ระดับคุณภำพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
เข้าร่วม
เข้าร่วม

ผลการคัดเลือกผลงานภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
"กิจกรรมคลิปการท่องอาขยานทานองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3"
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ที่

โรงเรียน

1
2
3
4

วัดท่าทอง
วัดหนองโก
วัดนิเวศวุฒาราม
อนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

5
6
7
8
8
10
11

อาเภอ

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน

ชื่อ-สกุล ครูผู้ฝึกสอน

เมือง
ชุมแสง
เมือง
เมือง

เด็กหญิงชัญญานุช เกิดมั่น
เด็กชายชญานิน ภู่ระหงษ์
เด็กหญิงชลธิชา วงษ์รัก
เด็กหญิงชลลดา สุขันธ์

นางอุบลรัตน์ หงส์ประภาวงศ์
นายคนองเมฆ ใจสุข
นางสาวนงลักษณ์ ยิ้มละมัย
นางสาวปวีณ์สุดา ม่วงเงิน

วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)
วัดศรีอุทุมพร
วัดหนองพรมหน่อ
วัดนากลาง
วัดฆะมัง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๗ (บ้านหนองไม้แดง)

เมือง
เมือง
โกรกพระ
โกรกพระ
ชุมแสง
พยุหะคีรี

นายปิยะวัฒน์ สุขสี
เด็กหญิงพรทิพย์สุนทรมุนี
เด็กชายชโนทัย เจตกสิกร
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ดีเดช
เด็กหญิงณัฐสุรางค์ ยอดโต
เด็กชายธนพัฒน์ แพเนียม

นางสาวสุมาลี วิริยะวงศ์โรจน์
นางศิริ ดีกัง
นางสาวธิดารัตน์ ว่านเครือ
นางสาวธนัชพร อ้นอุระ
นางสาววงรุง้ ทร้พย์ประเสริฐ
นางสาวสุจารี คล้ายสี

บ้านสระบัว

พยุหะคีรี

เด็กหญิงนิภาวรรณ สมบุญนา นางสาวกัญญารัตน์ เครือรัตนไพบูลย์

รางวัล

ระดับ

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ชมเชย

