


 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
เร่ือง  ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ 

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

              ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ไดด้ำเนนิการแข่งขันทักษะภาษาไทย               
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น 

    บัดนี้การดำเนินการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการตัดสนิดังนี ้

๑.คัดลายมือ  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

รางวัลเกียรติบัตรระดบัเหรียญทอง 
ชื่อ – สกุล ชั้น         โรงเรียน 

เด็กหญิงนริศรา  พันประสทิธิ ์ ป.๓ บ้านดงวิทยาคาร 
เด็กหญิงณิธิวรรณ  บุญกล่ำ ป.๓ บ้านดงวิทยาคาร 
เด็กหญิงวินัดดา  ชมชอบ ป.๓ สาริกา 
เด็กชายอชิตพนธ์  สุวานิโช ป.๓ อนุบาลนครนายก 
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  สุดสงวน ป.๓ วัดพิกุลแก้ว 
เดก็หญิงกรณ์ภัสสรณ์  พิมพ์ดีด ป.๓ บ้านดงแขวน 
เด็กหญิงเจตสุภา  ชื่นวงค ์ ป.๓ อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 
รางวัลเกียรติบัตรระดบัเหรียญเงิน 

ชื่อ – สกุล ชั้น   โรงเรียน 
เด็กชายพิศณุ  เทียนเรียว ป.๓ วัดพิกุลแกว้ 
เด็กหญิงวิชญาพร  แตงสาขา ป.๒ บ้านดงวิทยาคาร 
เด็กหญิงขวัญเคียงรุ้ง เหล่าประเสริฐ ป.๒ วัดวังทิพย์พนัธาราม 
เด็กหญิงธิตินันท์  คำแก้ว ป.๓ วัดวังทิพย์พนัธาราม 
เด็กชายนวพล  หวังด ี ป.๓ วัดวังทิพย์พนัธาราม 
เด็กหญิงพรนวกรานต์  อำพันเพ็ญโรจน์ ป.๓ วัดพราหมณี 
เด็กหญิงกันยากร  ใสนวล ป.๓ วัดพิกุลแก้ว 
เด็กหญิงภาวิณี  ดาวดาษ ป.๓ วัดท่าชา้ง(แสงปญัญาวทิยาคาร) 
เด็กหญิงอชิรญา  สุขทวี ป.๓ วัดท่าชา้ง(แสงปญัญาวทิยาคาร) 
เด็กหญิงณัฐวรรธน์  สุทธิประภา ป.๒ วัดกุฎีเตี้ย 
เด็กหญิงพิชญา  ธาตทุอง ป.๒ วัดกุฎีเตี้ย 
เด็กชายภูริวัฑฒ์  แตงอ่อน ป.๓ วัดเกาะพิกุล 
เด็กชายธีรภัทร  ช่วยชาต ิ ป.๒ วัดหนองคันจาม 
เด็กหญิงนันท์นภัส  คนมั่น ป.๒ บ้านดงแขวน 
เด็กหญิงวริศรา  อินทร์ศิริ ป.๓ วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 
เด็กชายภูเบศร เมฆส่อน ป.๓ วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 
เด็กหญิงสุภัสสรา  รกรักทอง ป.๓ วัดบ้านพริก 



เดก็หญิงภัทรธิดา  ศิลาด ี ป.๓ วัดเอ่ียมประดิษฐ ์
เด็กชายทองเอก  ระงับทุกข์ ป.๒ วัดเอ่ียมประดิษฐ ์
เด็กชายนัธทวัฒน์  อรุญมาศ ป.๓ สาริกา 
เด็กชายธีรวัฒน์  มีแสง ป.๑ วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 
เด็กหญิงกวินธิดา  กิจธรรม ป.๓ ชุมชนวัดศรีนาวา (ดลิกชนศรีนาวา) 
เด็กหญิงเบญญาภา  ชิณวงษ ์ ป.๒ วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 
เด็กหญิงณัฐณิชา  หมัดรอ ป.๓ บ้านคลอง ๒๒ (อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 
เด็กชายปัณณธร  ยีมนิ ป.๓ บ้านคลอง ๒๒ (อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 
เด็กชายอาชวนิ เหมะกิติกุล ป.๒ บ้านคลอง ๒๒ (อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 
เด็กหญิงธนัชชา  ทองประเสริฐ ป.๓ วัดศรีจุฬา 
รางวัลเกียรติบัตรระดบัเหรียญทองแดง 

ชื่อ – สกุล ชั้น         โรงเรียน 
เด็กหญิงปัณณพร  สำเร็จสุข ป.๑ วัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ) 
เด็กหญิงวริยา  สุขสุศักดิ์ ป.๒ วัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ) 
เด็กหญิงธันกมล  ศรีสุราช ป.๒ บ้านดงแขวน 
เด็กหญิงกญัญาพัชญ์  มั่นทอง ป.๒ วัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) 
เด็กหญิงธัญญาพร  วิลัยวงษ ์ ป.๑ วัดอัมพวัน 
เด็กหญิงธิดารัตน์  ตอโมกข์ ป.๒ สาริกา 
เด็กหญิงสุพิชญา  สารสุข ป.๓ วัดหนองคันจาม 
เด็กหญิงอรพรรณ  เจริญพร ป.๓ วัดหนองคันจาม 
เด็กหญิงปวีณา  เทศธรรม ป.๒ วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  มีแสง ป.๑ วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 
เด็กชายภูวเดช  ศรีเสนา ป.๑ วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 
เด็กชายนภัทร  ระงบัทุกข ์ ป.๒ วัดเอ่ียมประดิษฐ ์
เด็กหญิงครีณีมอญ   ป.๒ วัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล) 
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะแก้ว ป.๒ วัดท่าขอ่ย (ศาสนกิจโกศล) 
เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วตาล ป.๒ วัดสันติวฒันาราม (สมบุญประชาสรรค์) 
เด็กชายกฤษฎา  แซ่แต ้ ป.๓ วัดสันติวฒันาราม (สมบุญประชาสรรค์) 
เด็กชายวุฒิพงษ์  ปักกะทานงั ป.๒ วัดท่าชา้ง (แสงปญัญาวทิยาคาร) 
เด็กหญิงวรัญญุตา  เนียมนุช ป.๓ หัวเขาแก้ว 
เด็กหญิงอารยา  เหลืองอ่อน ป.๓ วัดกุฎีเตี้ย 
เด็กชายณิชพล  มณฑาถวิล ป.๓ วัดเกาะพิกุล 
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญมา ป.๓ วัดเกาะพิกุล 

 

 

 

 

 

 



ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

รางวัลเกียรติบัตรระดบัเหรียญทอง 
ชื่อ – สกุล ชั้น         โรงเรียน 

เดก็ชายปกป้อง  สรรพสาร ป.๖ อนุบาลวัดชา้ง (วัดช้าง) 
เด็กชายอนาวนิ  วรรณศิลปนิ ป.๖ ชุมชนวัดศรีนาวา (ดลิกชนศรีนาวา) 
เดก็หญิงวรรณธนาต์  ขำโคกกรวด ป.๖ ชุมชนวัดศรีนาวา (ดลิกชนศรีนาวา) 
เด็กหญิงชฎามาศ  ดำปรีดา ป.๖ บ้านดงวิทยาคาร 
เด็กหญิงสโรชินี  เดชอุดม ป.๖ วัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ) 
เด็กหญิงดารินทร์  ขวัญสุข ป.๖ วัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ) 
เด็กหญิงอภัสนันท์  ยศนนัทสกลุ ป.๕ วัดโพธิ์แทน 
เด็กหญิงโสะนี  นุต ป.๖ วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 
เด็กหญิงอัจฉราพร  ลือทองจักร์ ป.๕ วัดพิกุลแก้ว 
เด็กหญิงโศภิษฐา  อินทร์จันทร ์ ป.๕ วัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) 
เด็กหญิงกีรติกา  ดีมาก ป.๖ วัดท่าข่อย 
เด็กหญิงธนวันต์  บุญเนื่อง ป.๖ วัดสันติวฒันาราม (สมบุญประชาสรรค์) 
เด็กหญิงธาราทิพย์  ปิน่ทอง ป.๕ สาริกา 
เด็กหญิงจิดาภา  ใจด ี ป.๕ วัดพิกุลแก้ว 
เด็กหญิงนันทิกานต์  จานอินทร ์ ป.๔ วัดกุฎีเตี้ย 
เด็กชายวงศกร  มาแม ป.๖ บ้านคลอง ๒๒ (อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 
เด็กหญิงวิภา  หอมสุวรรณ์ ป.๔ บ้านคลอง ๒๒ (อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 
รางวัลเกียรติบัตรระดบัเหรียญเงิน 

ชื่อ – สกุล ชั้น โรงเรียน 
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  หลวงจา๋ ป.๖ อนุบาลนครนายก 
เด็กหญิงธัษพร  เบ็ญเยี่ยม ป.๔ อนุบาลนครนายก 
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ พุฒซ้อน ป.๔ อนุบาลนครนายก 
เด็กหญิงศิริวรรณ  ทุมสิว ป.๔ วัดวังทิพย์พนัธาราม 
เด็กหญิงฐาปนี  เศรษฐ ี  ป.๖ วัดวังทิพย์พนัธาราม 
เด็กหญิงอริสรา  นางาม ป.๖ วัดวังทิพย์พนัธาราม 
เด็กหญิงนิด เอ ป.๖ วัดท่าข่อย 
เด็กหญิงศศนิา  สินสพุรรณ ป.๕ วัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล) 
เด็กชายนพปฎล  วงษ์กวน ป.๔ วัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) 
เด็กหญิงมนัสชยา  ธรรมศิล ป.๕ วัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) 
เด็กหญิงเบญญาภา  พุ่มศิริทอง ป.๕ บ้านดงวิทยาคาร 
เด็กหญิงธิดาแก้ว  ทาอำนาจ ป.๔ บ้านดงวิทยาคาร 
เด็กหญิงภัคพร  สิงหน ป.๖ วัดบางปรัง 
เด็กหญิงสาวิกา  บุญมา ป.๕ วัดพราหมณี 
เด็กหญิงบุรสักร  ทิพอาด ป.๖ วัดเกาะพิกุล 
เด็กหญิงเปมมิกา  คงอาษา ป.๕ วัดเกาะพิกุล 
เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วนนท ์ ป.๖ วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 
เด็กหญิงน้ำฝน  ทองคำ ป.๔ วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 
เด็กหญิงทิพามณี  การด ี ป.๔ ชุมชนวัดศรีนาวา (ดลิกชนศรีนาวา) 



เด็กหญิงคณาทิพย์  บุญเพิ่ม ป.๕ วัดพิกุลแก้ว 
เด็กหญิงปฐมาวดี  น้อยยาโน ป.๕ วัดเอ่ียมประดิษฐ ์
เด็กชายนภดล  บุญจง   ป.๕ วัดศรีจุฬา 
เด็กหญิงปิยรัตน์  ก้อนแก้ว ป.๕ วัดศรีจุฬา 
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  จุลปะ ป.๖ บ้านคลอง ๓ (ดรุณศึกษา) 
เด็กหญิงธัญชนก  สุกแก้ว ป.๖ วัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ) 
เด็กหญิงชมพูนุช เจ๊ะหมัด ป.๖ บ้านคลอง ๒๒ (อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 
รางวัลเกียรติบัตรระดบัเหรียญทองแดง 

ชื่อ – สกุล ชั้น โรงเรียน 
เด็กหญิงชาลิสา  แผ้วสวัสดิ์   ป.๖ วัดท่าข่อย 
เด็กชายรัฐศาสตร์  จูงตระกูลรัตน์ ป.๖ บ้านคลอง ๓๐ 
เดก็หญิงนพธีรา  บัวงาม ป.๕ บ้านคลอง ๓๐ 
เด็กชายปิน่มนัส  สายเนตร ป.๖ วัดหนองคันจาม 
เด็กหญิงภัสฐ์ธกุล  โพพาฤทธิ ์ ป.๖ วัดหนองคันจาม 
เด็กหญิงสิรินทรา  ผาดำ ป.๖ วัดหนองคันจาม 
เด็กหญิงทิพย์สุดา  มานา ป.๕ สาริกา 
เด็กชายไวยกร  ศรีแกล่งทราย ป.๖ สาริกา 
เด็กหญิงกรวรรณ  นำทรัพย์วิจิตร ป.๕ บ้านดงแขวน 
เด็กหญิงภัทรวดี  ชื่นชม ป.๖ บ้านดงแขวน 
เด็กหญิงสิวพร  แสงชมพ ู ป.๕ บ้านดงแขวน 
เด็กหญิงสุกกันยา  ไชยะนาด ป.๕ วัดเอ่ียมประดิษฐ ์
เด็กหญิงอนงค์วรรณ  ลาทับมนั ป.๖ วัดกุฎีเตี้ย 
เด็กหญิงเมธาวี  สุกแจ่ม ป.๖ บ้านคลอง ๓๑ 
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  โพธบิัต ิ ป.๕ บ้านคลอง ๓ (ดรุณศึกษา) 
เด็กหญิงพัชราภา  มั่นคง ป.๖ บ้านคลอง ๓ (ดรุณศึกษา) 
เด็กหญิงปาริตา  โพธิ์แจ่ม ป.๔ วัดสันติวฒันาราม (สมบุญประชาสรรค์) 
เด็กชายปวรุตม์  อินทะปัญญา ป.๖ วัดสันติวฒันาราม (สมบุญประชาสรรค์) 
เด็กหญิงวราพร  มีผล ป.๕ หัวเขาแก้ว 
เด็กชายกัณทิชา  เข็มช ู ป.๔ วัดหัวเขาแก้ว 
เด็กหญิงปาริตา  กลิ่นมาลา ป.๔ วัดดอนยอ 
รางวัลเกียรติบัตรระดบัชมเชย 

ชื่อ – สกุล ชั้น โรงเรียน 
เด็กหญิงอาทิตตยา  บัวมาศ ป.๖ วัดหนองคันจาม 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ – ๓ 
รางวัลเกียรติบัตรระดบัเหรียญทอง 

ชื่อ – สกุล ชั้น โรงเรียน 
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีตะปัญญะ ม.๑ วัดศรีจุฬา 
นางสาววรรณวิสา  สุวรรณศร ม.๓ วัดศรีจุฬา 
เดก็หญิงรุจิรา  ปะโพทานัง ม.๒ วัดบ้านพริก 
เด็กหญิงสุพัชชา  สุขมะณ ี ม.๒ วัดโพธิ์แกว้เบญจธาราม 
เด็กหญิงประภัสสร  แซ่ลิ้ม ม.๒ วัดดอนยอ 
รางวัลเกียรติบัตรระดบัเหรียญเงิน 

ชื่อ – สกุล ชั้น โรงเรียน 
เด็กหญิงธนารีย์  แจ่มด ี ม.๒ วัดบ้านพริก 
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วประดับ ม.๒ วัดบา้นพริก 
เด็กหญิงกรรณิกา  บุญชู ม.๒ วัดดอนยอ 
เด็กหญิงเกวลิน  จวนเจริญ ม.๑ วัดดอนยอ 
รางวลัเกียรติบัตรระดบัเหรียญทองแดง 

ชื่อ – สกุล ชั้น โรงเรียน 
เด็กหญิงอินทิรา  สระทองจันทร์ ม.๒ สารกิา 
เด็กหญิงอภิชญา  เกษฎา ม.๒ สาริกา 
 
๒. ผลการตัดสินเขียนเรื่องจากภาพ  
    ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ - ๓ 
    รางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรยีญทอง 

ชื่อ – สกุล ชั้น   โรงเรียน 
เด็กชายภูริวัฑฒ์  แตงอ่อน ป.๒ วัดเกาะพิกุล 
เด็กชายณิชพล  มณิฑาถวิล ป.๓ วัดเกาะพิกุล 
เด็กชายขวัญชัย บุญม ี ป.๓ วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 
เด็กหญิงมนปรียา ภูดินทราย ป.๓ วัดวังทิพย์พนัธาราม 
เด็กหญิงธิตินันท์  คำแก้ว ป.๓ วัดวังทิพย์พนัธาราม 
เด็กหญิงกัลยาพร  ทับทิม ป.๒ วัดวังทิพย์พนัธาราม 
เด็กหญิงอชิรญา  สุขทวี ป.๓ วัดท่าชา้ง (แสงปญัญาวทิยาคาร) 
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สุขใหญ่ ป.๒ วัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ)  
เด็กชายสุภเวช  ตูมไทย ป.๓ อนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) 
เด็กชายตนุภัทร  ทูคำม ี ป.๓ วัดกุฎีเตี้ย 
เด็กชายธนาดุล  มลูจันทร ์ ป.๓ วัดกุฎีเตี้ย 
เด็กชายธนกฤต ทองกำเนิด ป.๓ วัดกุฎีเตี้ย 
เด็กชายอนุตตรีย์  พึ่งทอง ป.๓ วัดพิกุลแก้ว 
เด็กหญิงศิริประภา  ปราสาททอง ป.๓ วัดพิกุลแก้ว 
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศิลาด ี ป.๓ วัดเอ่ียมประดิษฐ ์
เด็กชายอชิตพนธ์  สุวานิโช ป.๓ อนุบาลนครนายก 
เด็กชายจิรภัทร  ผิวอ่อนด ี ป.๒ อนุบาลนครนายก 
เด็กหญิงรัมภาทิพย์  แสวงเงิน ป.๓ บ้านดงแขวน 
เด็กชายธนกิจ  มุ่งมงคล ป.๒ บ้านดงแขวน 



เด็กหญิงวรรณกร  นำทรัพย์วิจิตร ป.๓ บ้านดงแขวน 
เด็กหญิงณิชานนัท์  พุมมีด ี ป.๓ วัดพราหมณี 
เด็กหญิงวินัดดา  ชมชอบ ป.๓ สาริกา 
เด็กชายนัธทวัฒน์  อรุญมาศ ป.๓ สาริกา 
เด็กหญิงวรัญญุตา  เนียมนุช  ป.๓ หัวเขาแก้ว 
เด็กชายอาทิวราห์  สรสทิธิ์  ป.๓ ชุมชนวัดศรีนาวา(ดลิกชนศรีนาวา) 
เด็กหญิงธนัชญา  ทองประเสริฐ ป.๓ วัดศรีจุฬา 
เด็กหญิงธันญากานต์  จั่นเพ็ชร ป.๓ วัดบ้านพริก 
เด็กชายอาชวนิ เหมะกิติกุล ป.๒ บ้านคลอง ๒๒ (อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 
รางวัลเกียรติบัตรระดบัเหรียญเงิน 

ชื่อ – สกุล ชั้น โรงเรียน 
เด็กหญิงวริศรา  อินทร์ศิริ ป.๓ วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญมา ป.๓ วัดเกาะพิกุล 
เด็กชายธีรภัทร  ช่วยชาต ิ ป.๒ วัดหนองคันจาม 
เด็กหญิงอรพรรณ  เจริญพร ป.๓ วัดหนองคันจาม 
เด็กหญิงสุพิชญา  สารสุข ป.๓ วัดหนองคันจาม 
เด็กหญิงภาวิณี  ดาวดาษ ป.๓ วัดท่าชา้ง (แสงปญัญาวทิยาคาร)  
เด็กหญิงวริยา  สุขสุศักดิ์ ป.๒ วัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ) 
เด็กชายอธิป  ลิ้มวฒันะ ป.๓ วัดพิกุลแก้ว 
เด็กหญิงอรอุมา  เลิศฤทธิ์ ป.๓ วัดสันติวฒันาราม (สมบุญประชาสรรค์) 
เด็กชายกฤษฎา  แซ่แต ้ ป.๓ วัดสันติวฒันาราม (สมบุญประชาสรรค์) 
เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วตาล ป.๒ วัดสันติวฒันาราม (สมบุญประชาสรรค์) 
เด็กชายทองเอก  ระงับทุกข์ ป.๒ วัดเอ่ียมประดิษฐ ์
เด็กชายนภัทร  ระงบัทุกข ์ ป.๒ วัดเอ่ียมประดิษฐ ์
เดก็หญิงชนิดาภา  ไกรทอง ป.๒ วัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) 
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ยะกบ๊ ป.๓ บ้านคลอง ๒๒ (อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 
เด็กหญิงปัณณธร  ยีมิน ป.๓ บ้านคลอง ๒๒ (อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 
รางวัลเกียรติบัตรระดบัเหรียญทองแดง 

ชื่อ – สกุล ชั้น โรงเรียน 
เด็กหญิงปัณณพร  สำเร็จสุข ป.๑ วัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ) 
 
๓. ผลการตัดสินการเขียนเรียงความ 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
    รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรยีญทอง 

ชื่อ – สกุล ชั้น   โรงเรียน 
เดก็หญิงอมรรัตน์  เรืองฤทธิ์ ป.๖ วัดบ้านพริก 
เด็กหญิงรฐกร  กุศลส่ง ป.๖ วัดบ้านพริก 
เด็กหญิงณัฐชา  สิหิงษ ์ ป.๖ วัดพราหมณี 
เด็กหญิงอริสา  นางาม ป.๖ วัดวังทิพย์พนัธาราม 
เด็กหญิงวรรณนภา  ระงับทุกข ์ ป.๖ วัดเอ่ียมประดิษฐ ์
เด็กหญิงลัลนารี  เสียงประเสริฐ ป.๕ วัดศรีจุฬา 
เด็กชายกษิติสัณห์  ยังฤทธิ ์ ป.๕ ชุมชนวัดศรีนาวา (ดลิกชนศรีนาวา) 
 



รางวัลเกียรติบัตรระดบัเหรียญเงิน 
ชื่อ – สกุล ชั้น   โรงเรียน 

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรมม ี ป.๖ อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 
เด็กชายชชัวาล  มากทรัพย์สโุข ป.๖ วัดสันติวฒันาราม (สมบุญประชาสรรค)์ 
เด็กหญิงธนวันต์  บุญเนื่อง ป.๖ วัดสันติวฒันาราม (สมบุญประชาสรรค์) 
เด็กหญิงอนงค์วรรณ  ลาทับมนั ป.๖ วัดกุฎีเตี้ย 
เด็กหญิงอัจฉราพร  ลือทองจักร์ ป.๕ วัดพิกุลแก้ว 
เด็กชายรพีภัทร  ศาลา ป.๕ วัดเกาะพิกุล 
รางวัลเกียรติบัตรระดบัเหรียญทองแดง 

ชื่อ – สกุล ชั้น   โรงเรียน 
เด็กหญิงพิมลดา  กุหลาบ ป.๖ บ้านดงแขวน 
เด็กหญิงเนตรนภา  บ้านใหม่ ป.๕ บ้านดงแขวน 
เด็กหญิงนิชาพร  พูลสวัสดิ ์ ป.๕ วัดพิกุลแกว้ 
เด็กหญิงวรันยา แจ่มจันทร์  ป.๕ วัดพิกุลแก้ว 
เด็กหญิงปุณยาพร  เจริญเดช ป.๔ วัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) 
เด็กหญิงชฎามาศ  ดำปรีดา   ป.๖ บ้านดงวิทยาคาร 
เด็กหญิงสุรีรักษ์  ชัยชาญ ป.๕ บ้านดงวิทยาคาร 
เด็กชายสุรศักดิ์  แซ่เหลือง ป.๔ วัดกุฎีเตี้ย 
เด็กหญิงณัฐธิดา  พูลทว ี ป.๖ วัดกุฎีเตี้ย 
เด็กหญิงฐาปนี  เศรษฐ ี ป.๖ วัดวังทิพย์พนัธาราม 
เด็กหญิงโสะนี  นุต ป.๖ วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 
เด็กหญิงวราพร  มีผล ป.๕ หัวเขาแก้ว 
รางวัลเกียรติบัตรระดบัชมเชย 
ชื่อ – สกุล ชั้น   โรงเรียน 
เด็กหญิงภัสฐ์ธกุล  โพพาฤทธิ ์ ป.๖ วัดหนองคันจาม 
เด็กหญิงประวีร์ณัฐ  เจดีโน ป.๔ อนุบาลนครนายก 
เด็กหญิงชลธิชา  โชคลา ป.๕ วัดวังทิพย์พนัธาราม 
เด็กหญิงมนัสวี  ปาทาน ป.๖ สาริกา 
เด็กหญิงวรรณธนาต์  ขำโคกกรวด ป.๖ ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) 
เด็กหญิงณิชกานต์  ด้วงหร่ัง ป.๖ วัดท่าข่อย 
เด็กหญิงฐิดาพร  สุวรรณทอง ป.๖ บ้านดงวิทยาคาร 
เด็กหญิงภัทรวดี  ชื่นชม ป.๖ บ้านดงแขวน 
เด็กชายสหรัฐ  มะนนั ป.๖ บ้านคลอง ๒๒ (อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 
เด็กชายวงศกร  มาแม ป.๖ บ้านคลอง ๒๒ (อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 
เด็กหญิงพัชรากรณ์  ศรีมะเริง ป.๖ วัดเกาะพิกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
รางวัลเกียรติบัตรระดบัเหรียญทอง 

ชื่อ – สกุล ชั้น      โรงเรียน 
เด็กหญิงธนารีย์  แจ่มด ี ม.๒ วัดบ้านพริก 
เดก็หญิงปุณณดา  พิศาลสุข ม.๓ วัดบ้านพริก 
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  นุ่มพูล ม.๒ วัดศรีจุฬา 
รางวัลเกียรติบัตรระดบัเหรียญเงิน 

ชื่อ – สกุล ชั้น        โรงเรียน 
เด็กหญิงนัณธิญา  แพทอง ม.๒ วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 
รางวัลเกียรติบัตรระดบัเหรียญทองแดง 

ชื่อ – สกุล ชั้น   โรงเรียน 
เด็กหญิงพรนภา  ป่าทอง ม.๓ สาริกา 
เด็กหญิงสายฝน  ใจสอาด ม.๓ สาริกา 
เด็หญิงสุธิดา  นีพนัธุ ์ ม.๓ สาริกา 
 
๔. ผลการตัดสินการแตง่คำประพันธ์ 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
    รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรยีญทอง 

ชื่อ – สกุล ชั้น   โรงเรียน 
เด็กชายนนัทิพัฒน์  เชยชื่น ป.๕ อนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) 
เด็กชายนภดล  บุญจง ป.๕ วัดศรีจุฬา 
เดก็หญิงศิริลักษณ์ บริบูรณ์ ป.๕ วัดพิกุลแก้ว 
เด็กชายกฤษบูรพา  นารุ่งเรือง ป.๖ วัดบ้านพริก 
เด็กหญิงนันทิชา  ชนประชา ป.๖ วัดบ้านพริก 
เด็กหญิงรฐกร  กุศลส่ง ป.๖ วัดบ้านพริก 
เด็กหญิงกีรตกิา  ดีมาก ป.๖ วัดท่าข่อย 
รางวัลเกียรติบัตรระดบัเหรียญเงิน 

ชื่อ – สกุล ชั้น   โรงเรียน 
เด็กหญิงศริณรัตน์  แก้วมณี ป.๔ ชุมชนวัดศรีนาวา(ดลิกชนศรีนาวา) 
เด็กชายวัชริศร์  ทัพวงค ์ ป.๕ ชุมชนวัดศรีนาวา(ดลิกชนศรีนาวา) 
เด็กหญิงปฐมาวดี  น้อยยาโน ป.๕ วัดเอ่ียมประดิษฐ ์
เด็กหญิงวรรณนภา  ระงับทุกข ์ ป.๖ วัดเอ่ียมประดิษฐ ์
เด็กหญิงจิดาภา  ใจด ี ป.๕ วัดพิกุลแก้ว 
เด็กหญิงวิภาดา  แจ่มจันทร ์ ป.๖ วัดพิกุลแก้ว 
เด็กชายธีมฐ์นภัท  ทองกำเนิด ป.๔ วัดกุฎีเตี้ย 
เด็กชายอนุภัทร  ตกต้น ป.๖ วัดกุฎีเตี้ย 
เด็กหญิงขวัญมณี นกพรม ป.๖ วัดพราหมณี 
เด็กหญิงโสะนี  นุต ป.๖ วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 
เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณสุข ป.๖ วัดดอนยอ 
เด็กหญิงเหมือนฝัน  อยู่คะเชนทร์ ป.๖ วัดดอนยอ 
เด็กหญิงปรียาภรณ์  นวลอ่อน ป.๖ วัดดอนยอ 
 
 



รางวัลเกียรติบัตรระดบัเหรียญทองแดง 
ชื่อ – สกุล ชั้น   โรงเรียน 

เดก็หญิงพินิตตา  หาญณรงค ์ ป.๖ บ้านดงแขวน 
เด็กหญิงพิมลดา  กุหลาบ ป.๕ บ้านดงแขวน 
เด็กหญิงกรวรรณ  นำทรัพย์วิจิตร ป.๕ บ้านดงแขวน 
เด็กหญิงปาริตา  โพธิ์แจ่ม ป.๔ วัดสันติวฒันาราม(สมบุญประชาสรรค์) 
เด็กชายชชัวาล  มากทรัพย์สโุข ป.๖ วัดสันติวฒันาราม(สมบุญประชาสรรค์) 
เด็กหญิงธนวันต์  บุญเนื่อง ป.๖ วัดสันติวฒันาราม(สมบุญประชาสรรค์) 
เด็กชายอนิรุจ  ธนะสันต ์ ป.๖ วัดกุฎีเตี้ย 
เด็กหญิงชาลิสา  แผ้วสวัสดิ ์ ป.๖ วัดท่าข่อย 
เด็กหญิงวิจิตรา  ประมาณพล ป.๖ วัดท่าข่อย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
รางวัลเกียรติบัตรระดบัเหรียญทอง 

ชื่อ – สกุล ชั้น   โรงเรียน 
เด็กหญิงสาธิตา  พรามลอย ม.๓ วัดศรีจุฬา 
เด็กหญิงเกศรินทร์  คำมงคล ม.๑ วัดศรีจุฬา 
รางวัลเกียรติบัตรระดบัเหรียญเงิน 

ชื่อ – สกุล ชั้น   โรงเรียน 
เด็กหญิงวรยา  ยงยุทธ ์ ม.๓ วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 
เด็กหญิงพัชรินทร์  สำเภาทอง ม.๒ วัดบ้านพริก 
เด็กหญิงกนกพร  บริสุทธิ์ ม.๓ วัดบ้านพริก 
เด็กหญิงดากานดา แก้วสุวรรณ ม.๒ วัดบ้านพริก 
เด็กหญิงดวงทิพย์ อากาศ ม.๒ วัดศรีจุฬา 
 
หมายเหตุ  รายชื่อมิได้เรียงลำดบัตามคะแนน 

          ทั้งนี้ ทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตร   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั 

    ประกาศ ณ   วันที ่ ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                 


