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1. ชวงชั้นที่ 1 กิจกรรมที่ 1
การคัดลายมือ
1.1 รางวัลชนะเลิศ
ไดแก เด็กชายพัฒนา มีแกวสุข
. 1.2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก เด็กหญิงตันติมา กัลยา
1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก เด็กหญิงสุอังคณา หนูชู
1.4 รางวัลชมเชย
ไดแก เด็กชายจิรายุ สันตกิจ
เด็กหญิงกฤษณา แกวฉวี
2. ชวงชั้นที่ 1 กิจกรรมที่ 2
2.1 รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนบานเนินกรวด
โรงเรียนบานหัวตาลแถว
โรงเรียนละเมาะ
โรงเรียนเกีย้ วกวง
โรงเรียนกําเนิดวิทยา

การแตงคําคลองจอง
ไดแก เด็กชายอรุณ แซลิ้ม
โรงเรียนบานหนองหอย
เด็กหญิงรุจี จําลองกลาง
โรงเรียนบานหนองหอย
. 2.2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก เด็กหญิงศุภมาส ยังมีมา
โรงเรียนวัดนาหวย
เด็กหญิงระพีพรรณ กุลมา
โรงเรียนวัดนาหวย
2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก เด็กหญิงณัฐธิดา ยุหัง
โรงเรียนวิเศษศึกษา
เด็กหญิงพิมพรัมภา วรรธนะวิภาต โรงเรียนวิเศษศึกษา
2.4 รางวัลชมเชย
ไดแก เด็กชายชิษณุพงษ ทองศรี
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เด็กชายดุลยวัต ทองทับ
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เด็กหญิงพรทิตา บุปผา
โรงเรียนบานเนินพยอม
เด็กหญิงมุฑิตา สุขขวัญ
โรงเรียนบานเนินพยอม
3. ชวงชั้นที่ 2 กิจกรรมที่ 1
การเขียนเรียงความเชิงสรางสรรค
3.1 รางวัลชนะเลิศ
ไดแก เด็กชายพิกุล ปติวุฒิ
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา
. 3.2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ไดแก เด็กหญิงพรกมล ขุนพิลึก
โรงเรียนวิเศษศึกษา
3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก เด็กหญิงศิริพร รอดรักษาทรัพย โรงเรียนละเมาะ
3.4 รางวัลชมเชย
ไดแก เด็กหญิงสนฉัตร รัตนวรรณาทิพย โรงเรียนรักษวิทยา
เด็กหญิงวริญา บุดดี
โรงเรียนบานปากน้ําปราณ

-24. ชวงชั้นที่ 2 กิจกรรมที่ 2
4.1 รางวัลชนะเลิศ

การแตงกาพยยานี 11
ไดแก เด็กชายธีรเทพ นิลเถื่อน
เด็กหญิงธนพร นอยภาษี
4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก เด็กหญิงประสิตา ศรีสุพล
เด็กหญิงพรรณปพร เผาพันธุ
4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก เด็กหญิงขนิษฐา รูฤกษ
เด็กหญิงขวัญวรา นพพันธ
4.4 รางวัลชมเชย
ไดแก เด็กหญิงชัญญรัสย สุภาพงษ
เด็กหญิงณัฐชา หวยหงษทอง
เด็กหญิงวริศรา แสงนิล
เด็กหญิงชญาณิศ สีสันต
6. ชวงชั้นที่ 3 กิจกรรมที่ 1 การกลาวสุนทรพจน
6.1 รางวัลชนะเลิศ
ไดแก เด็กชายพชรพล คงมั่น
. 6.2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ไดแก เด็กหญิงพิมลพรรณ อินทรดี
6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก เด็กหญิงปรียานุช มิ่งแมน
6.4 รางวัลชมเชย
ไดแก เด็กหญิงศิภาวัลย ปญญาหาญ
เด็กหญิงธนัชพร กือเย็น
7. ชวงชั้นที่ 3 กิจกรรมที่ 2 การแตงกาพยฉบัง 16
7.1 รางวัลชนะเลิศ
ไดแก เด็กหญิงทิพยวรรณ โคตรพุย
เด็กหญิงแพรวเพชร ชื่นชมนอย
7.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก เด็กหญิงมัลลิกา บุญประกอบ
เด็กหญิงจิรวรรณ สอนมาสย
7.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก เด็กหญิงวาศินี มาดี
เด็กหญิงโชติกา สวางจิตต
7.4 รางวัลชมเชย
ไดแก เด็กหญิงลูกน้ํา โคตรชมพู
เด็กหญิงพัชรี พันธสุข

โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี
โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี
โรงเรียนรักษวิทยา
โรงเรียนรักษวิทยา
โรงเรียนวิเศษศึกษา
โรงเรียนวิเศษศึกษา
โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา
โรงเรียนเชวงศักดิ์ศกึ ษา
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี
โรงเรียนรักษวิทยา
โรงเรียนบานเนินพยอม
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม
โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ
โรงเรียนบานตําหรุ
โรงเรียนบานตําหรุ
โรงเรียนบานดอนกลาง
โรงเรียนบานดอนกลาง

-38. ชวงชั้นที่ 4 กิจกรรมที่ 1 การอานทํานองเสนาะ
7.1 รางวัลชนะเลิศ
ไดแก นางสาวสวลี เขตขุนทด
. 7.2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ไดแก นายอิทธิศักดิ์ สิทธิคง
7.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก นางสาวกษมา จินดามณี
7.4 รางวัลชมเชย
ไดแก นางสาวธนาภรณ เหลืองออน
นางสาวเบญจวรรณ เชยโถคา
. 8. ชวงชั้นที่ 4 กิจกรรมที่ 2 การแตงกลอนสุภาพ
8.1รางวัลชนะเลิศ
ไดแก นางสาวนุชนาถ โพธราม
นางสาวจิระประภา จิระราชวโร
8.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ไดแก นางสาวสุนิสา มิดชิด
นางสาวทิพรัตน ศาสตรเวช
. 8.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ไดแก นายสุวรรณ สวางพื้น
นางสาวสุชาดา เดนดวง
8.4 รางวัลชมเชย
ไดแก นางสาวอัจฉรา นาแพร
นางสาวฐานะมาศ นากสุก
นางสาวจริยา มากรุง
นางสาวศิริรัตน ศรีราจันทร

โรงเรียนหัวหิน
โรงเรียนสามรอยอดวิทยาคม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ
โรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา
โรงเรียนเมืองปราณบุรี
โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม
โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม
โรงเรียนหัวหิน
โรงเรียนหัวหิน
โรงเรียนเมืองปราณบุรี
โรงเรียนเมืองปราณบุรี
โรงเรียนรักษวิทยา
โรงเรียนรักษวิทยา
โรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา
โรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา

........................................................................
หมายเหตุ

1. ชวงชั้นที่ 3 กิจกรรมที่ 2 การแตงกาพยฉบัง 16 รางวัลชมเชยมีเพียง 1 โรงเรียน
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
3. กรณีชื่อ – สกุลของนักเรียนผิดพลาด ขอใหแจงนางนิตยา โรจนบวรวิทยา
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