
   
 

ประกาศ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
เรื่อง ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย 

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

.........................................................................................................  
 

  ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ร่วมกับ สถำบันภำษำไทย ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญและคุณค่ำของภำษำไทย โดยมีกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนำทักษะวิชำกำรที่เกี่ยวกับวิชำภำษำไทย กำรแข่งขันทักษะภำษำไทยเพ่ือพัฒนำศักยภำพของ
ผู้เรียน ด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำร รักษ์ภำษำไทย เนื่องในสัปดำห์วันภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2565 ควบคู่กับ
โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ตำมนโยบำย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออกเขียนได้ทุกคน” 
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยให้มีคุณภำพ จัดกิจกรรมกำรแข่งขัน จ ำนวน 3 รำยกำร ได้แก่  
1) กำรแต่งค ำประพันธ์  2) กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น  และ 3) รอบรู้วรรณคดี  ใน
วันที่  8  กรกฎำคม  2565 นั้น 
  บัดนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้ด ำเนินกำรกิจกรรมดังกล่ำว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกำศผลกำรแข่งขัน ดังนี้ 
 

1. การแต่งค าประพันธ์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3   ได้แก่ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน รางวัล 
1 เด็กหญิงณิชกำนต์  อริยเกศมงคล โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม ชนะเลิศ 

(เป็นตัวแทนเข้ำร่วม 
กำรแข่งขัน ระดับ สพฐ.) 

2 เด็กหญิงปรีณำภำ   ปำนชำลี โรงเรียนวิเศษไชยชำญ "ตันติวิทยำภูมิ"  รองชนะเลิศอันดับ 1 
3 เด็กหญิงกนกวรรณ  พันศิริ โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม รองชนะเลิศอันดับ 2 
4 เด็กหญิงจันทิรำ  เอมอินทร์ โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร ชมเชย 
5 เด็กหญิงนวรัตน์   บ ำเพ็ญทำน โรงเรียนสิงหพำหุ "ประสำนมิตรอุปถัมภ์" ชมเชย 
6 เด็กหญิงณัฐริกำ   สมุทรควำม โรงเรียนทองเอนวิทยำ ชมเชย 
7 เด็กชำยธิติพล   สุนทรินทร์ โรงเรียนหัวไผ่วิทยำคม ชมเชย 

 
2. การอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3  ได้แก่ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน รางวัล 
1 เด็กหญิงเศรษฐพร วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนสตรีอ่ำงทอง ชนะเลิศ 

(เป็นตัวแทนเข้ำร่วม 
กำรแข่งขัน ระดับ สพฐ.) 

2 เด็กหญิงเยำวลักษณ์ พลพัฒน์ โรงเรียนศรีวินิตวิทยำคม รองชนะเลิศอันดับ 1 



3 เด็กหญิงรุ้งตะวัน เรืองอ ำพันธุ์ โรงเรียนสตรีอ่ำงทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
4  เด็กหญิงปำณิศำ  ไชยพรม โรงเรียนสตรีอ่ำงทอง ชมเชย 
5 เด็กหญิงกนกพร  อ่อนศรี โรงเรียนทองเอนวิทยำ ชมเชย 
6 เด็กหญิงกัญญ์วรำ สีตะระโส    โรงเรียนหัวไผ่วิทยำคม  ชมเชย 
7 เด็กหญิงพรศิริ แก้วทองประค ำ โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม ชมเชย 
8 เด็กหญิงกรวิร์ญำ  ปิสิน โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร ชมเชย 
9 เด็กหญิงศุจิรำ ชอบประดิษฐ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ชมเชย 

10 เด็กหญิงภัทรำนิษฐ์  สวนแก้ว โรงเรียนวิเศษไชยชำญ "ตันติวิทยำภูมิ"  ชมเชย 
11 เด็กหญิงพิยดำ ล้อมลำย โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยำ ชมเชย 
12 เด็กหญิงทิพย์พำพร  จันทะคำ โรงเรียนสิงหพำหุ"ประสำนมิตรอุปถัมภ์" ชมเชย 
13 นำยณัฐนันท์ ชมแก้ว โรงเรียนบ้ำนแป้งวิทยำ ชมเชย 
14 เด็กชำยไกรสิทธิ ศรีแก้วช่วง โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม ชมเชย 
15 เด็กหญิงสุมิตำ  ขวัญเมือง โรงเรียนวิเศษชัยชำญวิทยำคม ชมเชย 
16 เด็กหญิงธนกฤต สิทธิมำนะชัย โรงเรียนสตรีอ่ำงทอง ชมเชย 
17 เด็กชำยคณิศร ช่ำงต่อ โรงเรียนสตรีอำงทอง ชมเชย 

 
3. รอบรู้วรรณคดี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6  ได้แก่ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน รางวัล 
1 นำงสำวนริศรำ   ช่วยช ู โรงเรียนวิเศษไชยชำญ "ตันติวิทยำภูมิ"  ชนะเลิศ 

(เป็นตัวแทนเข้ำร่วม 
กำรแข่งขัน ระดับ สพฐ.) 

2 นำยอนุชำ    จันทร์อินทร์ โรงเรียนบำงระจันวิทยำ รองชนะเลิศอันดับ 1 
3 นำยจตุพล   พูลเเสวง โรงเรียนหัวไผ่วิทยำคม รองชนะเลิศอันดับ 2 
4  นำยพิสิฐ   แป้นอ่ ำ โรงเรียนอินทร์บุรี ชมเชย 
5 นำงสำวปนัดดำ    บันเทือง โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร ชมเชย 
6 นำงสำวบัณฑิณี   ค ำสภำพ โรงเรียนไผ่วงวิทยำ ชมเชย 
7 นำงสำวนัฐลดำ    ภุมรินทร ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ชมเชย 
8 นำยจิตรำยุธ   เทียมกระโทก โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม ชมเชย 
9 นำงสำวธนพร   สุขมูล โรงเรียนบ้ำนแป้งวิทยำ ชมเชย 

10 นำงสำวลัดดำ   พุ่มเนียม โรงเรียนสิงหพำหุ"ประสำนมิตรอุปถัมภ์" ชมเชย 
11 นำงสำววริดำ    นำคอ่ิม โรงเรียนสำมโก้วิทยำคม ชมเชย 
12 นำยพีรพัฒน์   สิทธิ์ทรัพย์ โรงเรียนทองเอนวิทยำ ชมเชย 
13 นำงสำววรรณษำ   ค ำสุวรรณ์ โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม ชมเชย 
14 นำงสำวพรพร   เชียงรัมย์ โรงเรียนวิเศษชัยชำญวิทยำคม ชมเชย 
15 นำงสำวนิรัชพร   สุขเจริญ โรงเรียนศรีวินิตวิทยำคม ชมเชย 

 
 
 



  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
             ประกำศ ณ วันที่  8  กรกฎำคม   พ.ศ. 2564 

 
 
 

(นำยประธำน  ทวีผล) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

 


