
ผลการแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

๑. คัดลายมือ 

ระดับชั้น รางวัล ชื่อ-สกุล ห้อง 

ม.ต้น 

ชนะเลิศ เด็กชายบิ๊ก         เกษี ม.๑/๕ 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงยุพาพร   แซ่กือ ม.๑/๖ 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็กหญิงวนิดา     จันทร์เพ็ง ม.๑/๗ 

ชมเชย 
๑. เด็กหญิงณัฐพร    เอมโอษฐ์ 
๒. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไพวัล 

ม.๑/๗ 
ม.๑/๖ 

ม.ปลาย 

ชนะเลิศ นายเอก             เพียง ม.๖/๓ 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาวธารารัตน์  พูลสวัสดิ์ ม.๕/๒ 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
๑. นายจักรครินทร์    หอยสังข์ 
๒. นางสาวพรณิตา    เฮง 

ม.๖/๓ 
ม.๖/๒ 

ชมเชย 
๑. นางสาวทิตยา       สวัสดี 
๒. นางสาวนุจรี         หอม 
๓. นางสาวเพียรนภา   ศรีสวสัดิ์ 

ม.๔/๕ 
ม.๕/๒ 
ม.๔/๕ 

 

๒. อ่านบทร้อยแก้ว  

ระดับชั้น รางวัล ชื่อ-สกุล ห้อง 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ชนะเลิศ เด็กชายจักรกฤษณ์  สุทธิมาลย์ ๒/๖ 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงวลัยกร   อินทเกษร ๒/๕ 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
๑. เด็กหญิงพิไลพร   ดารา 
๒. เด็กหญิงชนม์ชนันทร์   จันทรา 

๓/๕ 
๑/๕ 

ชมเชย 
๑. เด็กชายวรเมศ   แสนเสนาะ 

๒. เด็กชายภูดิส    เจริญสุข 

๓. เด็กหญงิยุพาพร   แซ่กือ 

๑/๕ 
๓/๔ 
๑/๖ 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ชนะเลิศ นางสาวน ้าฝน   แพน ๖/๓ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาวศิรานาวี   มโนธรรม ๔/๔ 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวศศิวิมล   หมื่นสุข ๖/๓ 

ชมเชย นางสาวน ้าผึ ง   มณีสุวรรณ ๔/๒ 



๓. อ่านบทร้อยกรอง 

ระดับชั้น รางวัล ชื่อ-สกุล ห้อง 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ชนะเลิศ เด็กหญิงวรรธิดา  นพมาศ ๒/๓ 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงรุ่งฤดี  ส้าราญใจ ๒/๔ 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
๑. เด็กหญิงยุพาพร  แซ่กือ 
๒. เด็กหญิงดารารัตน์  บาทจิต 

๑/๖ 
๑/๕ 

ชมเชย เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หอยสังข์ ๑/๑ 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ชนะเลิศ - - 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ - - 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ - - 

ชมเชย - - 
 

๔. แต่งค าประพันธ์ 

ระดับชั้น รางวัล ชื่อ-สกุล ห้อง 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ชนะเลิศ 
๑. เด็กชายจักรกฤษณ์  สุทธิมาลย์ 
๒. เด็กชายสรศักดิ์   จันมี 

๒/๖ 
๒/๖ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
๑.เด็กหญิงจิราพร  จัดวงษ์ 
๒. เด็กหญิงมุกษิตา  ใหญ่ชุก 

๓/๔ 
๓/๔ 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
๑. เด็กหญิงโสภา  บุญนาค 
๒. เด็กหญิงศรีวิไล  กรวยทอง 

๓/๔ 
๓/๔ 

ชมเชย 

๑. เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  จันทรา 

๒. เด็กหญิงสราญจิตร  พุ่มสุข 

๓. เด็กหญิงอัญชนา  สิริสาคร 

๔. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ภานุวัฒน์ 
๕. นายโชคชัย  ผลาเกตุ 

๑/๕ 
๑/๕ 
๒/๔ 
๒/๔ 
๓/๔ 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ชนะเลิศ - - 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ - - 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
๑. นายพัฒนพนธ์  สายสวาท 
๒. นางสาวสุชาดา  เข็มขาว 

๖/๔ 
๖/๔ 

ชมเชย 
๑. นายโกศล  เงิน 
๒. นางสาวทิตยา  สวัสด ี

๔/๕ 
๔/๕ 



๕. พินิจวรรณคดี 

ระดับชั้น รางวัล ชื่อ-สกุล ห้อง 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ชนะเลิศ นายภูดิส  เจริญสุข ๓/๔ 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงธัญสินี  พรพิทักษ์ ๑/๕ 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็กหญิงวันวิสา  ชุมพร ๑/๕ 

ชมเชย 
๑. เด็กหญิงรัตน์เกล้า  ขยันกิจ 

๒. เด็กหญิงสราญจิตร  พุ่มสุข 

๓. เด็กหญิงสุรีรัตน์  นาย 

๒/๒ 
๑/๕ 
๑/๕ 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ชนะเลิศ นางสาวดุจฤดี  สร้างวัด ๕/๓ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาวสายสุดา  เรืองเดช ๕/๓ 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวนัยนา  หอยสังข์ ๖/๓ 

ชมเชย 
๑. นางสาวขนิษฐา  กิมสร้อย 
๒. นางสาวมณฑิตา  ไก่สระแก้ว 

๕/๓ 
๕/๓ 

 

 

๖. เรียงความ 

ระดับชั้น รางวัล ชื่อ-สกุล ห้อง 

ม.ต้น 
ชนะเลิศ เด็กหญิงสุพรรณี  ช้อน ๑/๕ 
ชมเชย นายนุ  บุญรักษา ๓/๑ 

ม.ปลาย 
ชมเชย ๑. นางสาวล่า   ยึน 

๒. นางสาวศศิวิมล  หมื่นสุข 
๔/๓ 
๖/๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗. ค าคม 

ระดับชั้น รางวัล ชื่อ-สกุล ห้อง 

ม.ต้น 

ชนะเลิศ 
๑. เด็กชายปุณวิชญ์   รินนุโยค 
๒. เด็กชายพิรดิษฐ์  สิงเสน่ห์ 

๑/๒ 
 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กชายศุขพิมาย  พงษ์หิรัญ ๓/๔ 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
๑. เด็กหญิงแก้ววิชจนา  เกียน 
๒. เด็กหญิงยุพาพร  แซ่กือ 

๑/๕ 
๑/๖ 

ม.ปลาย 
ชนะเลิศ นางสาวศศิวิมล  หมื่นสุข ๖/๓ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ นายอิทธิพงษ์  บุญคู่ ๖/๑ 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ นายโกศล  เงิน ๔/๕ 

 

๘. ป้ายนิเทศ 

ระดับชั้น รางวัล ห้อง 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

ชนะเลิศ ๓/๔ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑/๖ 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ๓/๒ 

ชมเชย ๑/๒, ๑/๓ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชนะเลิศ - 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ - 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ - 

 


