
 
 
 
 

 
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

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

 ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ กำหนดจัดกิจกรรม 
การแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
จำนวน ๕ กิจกรรม ในระดับกลุ่มโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ในวันที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ กิจกรรม นั้น 
 บัดนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๔ จึงประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรม : การแข่งขันการคัดลายมือ ชั้น ป.๑ – ป.๓ 

  

  ๒. กิจกรรม : การแข่งขันการคัดลายมือ ประเภทบุคคลทั่วไป 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกลุ 
 

โรงเรียน ตำแหน่ง 
 

กลุ่มโรงเรียน รางวลัที่ได้รับ 

๑ นางสาวปิยวรรณ ช่ืนนิรันดร ์ บ้านทรายมลู คร ู หนองกุงทรายมูล ชนะเลิศ 
๒ นางสาวธิตินันท์  คำมูล อนุบาลเขาสวนกวาง คร ู กวางคำ รองชนะเลิศ 
๓ นางสาวหัสยา  ศรีบุญไชย บ้านเพีย้ฟานโนนสวรรค ์ คร ู บัวเงินพงทุย รองชนะเลิศ 
๔ นายพีรพล  พวงทอง บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ คร ู กวางคำ รองชนะเลิศ 
๕ นางสุกัญญา บึงบาง บ้านน้ำสามวัง ผู้อำนวยการโรงเรยีน ดูนสาดฝางยางคำ รองชนะเลิศ 
๖ นางนิตยา  สายมงคง ชุมชนกระนวน คร ู กระนวน ชมเชย 
๗ นางพลับพลึง  เชยตระกลู ชุมชนหนองกุงวิทยา คร ู หนองกุงทรายมูล ชมเชย 

                                                                                     

/๓. กิจกรรม : การแข่งขันการเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔ – ๖... 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกลุนักเรียน โรงเรียน ชื่อ-สกลุครูผู้ฝึกสอน กลุ่มโรงเรียน รางวัลที่ได้รับ 
๑ เด็กหญิงศริิลักษณ์ บุตรแวง บ้านหินลาด นางสาวพรนภา หลานวงษ์ บัวเงินพังทุย ชนะเลิศ 
๒ เด็กหญิงภัทรวดี คำรตัน ์ บ้านนาฝายเหนือ นางสาวปารณีย์ ศิริขันธ์ บัวเงินพังทุย รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
๓ เด็กหญิงณัฐปภสัร์ ช่ืนนิรันดร ์ บ้านทรายมลู นายวิษณุ  สินราช หนองกุงทรายมูล รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
๔ เด็กหญิงวิศลัย์ศยา แสนสมีนต ์ บ้านโคกใหม่นายม นายอาณัติ คำมูล ซำสูง ชมเชย 
๕ เด็กหญิงสุชัญญา องค์นาม บ้านทุ่งใหญ ่ นางประคอง อันทะปัญญา ดูนสาดฝางยางคำ ชมเชย 



 ๓. กิจกรรม : การแข่งขันการเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔ – ๖ 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกลุนักเรียน โรงเรียน ชื่อ-สกลุครูผู้ฝึกสอน กลุ่มโรงเรียน หมายเหตุ 
๑ เด็กหญิงภัทราพร มุยใยบัว หนองแวงเรือประชาศึกษา นายสมแก้ว จอมทอง ดงเมืองแอม ชนะเลิศ 
๒ เด็กหญิงภัทรญาดา  พรมกัน บ้านเพีย้ฟานโนนสวรรค ์ นางสาวหัสยา ศรีบุญไชย บัวเงินพังทุย รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
๓ เด็กหญิงปรยิากร วิชาเดช บ้านท่ากระเสรมิ นางณิชาภัทร สุขเกษม ท่าวังพอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
๔ เด็กชายวชิราวุธ คงเทศ บ้านทุ่งใหญ่ นางสุภาวัลย์ กมลช่วง ดูนสาดฝางยางคำ ชมเชย 
๕ เด็กหญิงเมวดี อุ่นแก้ว บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) นางสาวขนิษฐา หาญชิน บัวเงินพังทุย ชมเชย 

 ๔. กิจกรรม : การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ “กาพย์ฉบัง ๑๖” ชั้น ม.๑ – ม.๓ 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกลุนักเรียน โรงเรียน ชื่อ-สกลุครูผู้ฝึกสอน กลุ่มโรงเรียน หมายเหตุ 
๑ เด็กชายเศรษฐพงษ์ แพงโน บ้านหัวนาคำ นายฉัตรชัย ปินะถา ดูนสาดฝางยางคำ ชนะเลิศ 
๒ เด็กหญิงสุพรรษา สมานจติต ์ บ้านฝางวิทยา นางสาวอนงค์ ระมะณ ี ดูนสาดฝางยางคำ รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
๓ เด็กหญิงลลิดา นาส ี บ้านคำบง นางภาวิตา บุญรักษ์ น้ำพองสะอาด รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
๔ เด็กหญิงสิริกร  มาตย์วังแสง หนองขามพิทยาคม นางสาวศุภลักษณ์ ศรลีาโพธิ ์ ภูพานคำ ชมเชย 
๕ เด็กหญิงศริิรัตน์  น้อยสิม บ้านสำโรง นางเพ็ญศรี ทรงอาจ พระธาตุปรางค์กู่ ชมเชย 

 ๕. กิจกรรม : การแข่งขัน “การอ่านจับใจความสำคัญ” ชั้น ม.๑ – ม.๓ 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกลุนักเรียน โรงเรียน ชื่อ-สกลุครูผู้ฝึกสอน กลุ่มโรงเรียน หมายเหตุ 
๑ นายณัฐพงศ์ สาขา บ้านนาเรียง นางสาวสุรินทร พินิจมนตร ี หนองกุงทรายมูล ชนะเลิศ 
๒ นายณัฎชนนท ์แสนอุบล อุดมพัฒน์ฟินิคซฯ อุปถัมภ ์ นายสุวิชา ทายัง ม่วงหวานกุดน้ำใส รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
๓ เด็กหญิงตรีรณา คำพระแย บ้านสำโรง นางเพ็ญศรี ทรงอาจ พระธาตุปรางค์กู่ รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
๔ นายภัทรดนยั ประทุมชัย บ้านวังชัย นายเดชา โชตสิุวรรณ ์ ท่าวังพอง ชมเชย 
๕ นางสาวสุภสัรา ไวยลุน บ้านผักหนาม นางปรางทอง แก้วเหล่ายูง กระนวน ชมเชย 

 ๖. กิจกรรม : การแข่งขัน “รอบรู้วรรณคดี” ชั้น ม.๔ – ม.๖ 

 

 ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ขอให้ผู ้ที ่ได้รับรางวัล 

จากการแข่งขันทุกรายการ จงมีความมุ่งมั่น พากเพียร อุตสาหะ ในกิจการงานที่ทำอย่างต่อเนื่องสืบไป  

โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติ และกำลังใจให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกรายการต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกลุนักเรียน โรงเรียน ชื่อ-สกลุครูผู้ฝึกสอน กลุ่มโรงเรียน หมายเหตุ 
๑ นางสาวพัชรนันท์  อดทน ชุมชนดูนสาด นางสาวณัติฐา ลินทะละ ดูนสาดฝางยางคำ เข้าร่วมการแข่งขัน 


