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กิจกรรม...การประกวดและการแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
๒๙  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๑. กิจกรรม....การประกวด  คัดลายมือ  เฉพาะนักเรียน  ม.ต้น 
          ครูประจ ารายวิชาภาษาไทย  ม.ต้น  แข่งขันในชั้นเรียน ภายในวันที่  ๒๐ –๒๔ ก.ค. ๖๓ 

แบ่งการประกวดออกเป็น ๓ ระดับ คือ ม.๑-๓  ดังนี้ 

 
๒. กิจกรรม....การแข่งขันตอบปัญหาส านวน - สุภาษิต  ประเภททีม   ๒  คน  

สมัครกับครูนพพร และ ครูวิภา ภายในวันอังคาร  ที่  ๒๑  ก.ค.  ๖๓ 
แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ระดับ คือ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
แข่งขันวันพุธ  ที่ ๒๒ ก.ค. ๖๓  คาบ ๖-๗  ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
 

ล าดับที่ ม. ต้น ม.ปลาย 
๑ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๒๐๐ บาท เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๒๐๐ บาท 
๒ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๑๕๐ บาท เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๑๕๐ บาท 
๓ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท 
๔ เกียรติบัตรรางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชย 
๕ เกียรติบัตรรางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชย 

 
๓. กิจกรรม...การแข่งขันการเขียนสะกดค า  

สมัครกับครูรัตนา และ ครูวารุณี    ภายในวันพุธ  ที่  ๒๒  ก.ค. ๖๓ 
แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ระดับ คือ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
แข่งขันวันพฤหัสบดี  ที่ ๒๓ ก.ค. ๖๓  คาบ ๖-๗  ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ 

 
ล าดับที่ ม. ต้น ม.ปลาย 

๑ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๑๕๐ บาท เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๒๐๐ บาท 
๒ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๑๕๐ บาท 
๓ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล    ๕๐ บาท เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท 
๔ เกียรติบัตรรางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชย 
๕ เกียรติบัตรรางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชย 

ล าดับที่ ระดับ ม. ๑ ระดับ ม. ๒ ระดับ ม.๓ 
๑ เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท 

๒ เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล    ๘๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล    ๘๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล    ๘๐ บาท 

๓ เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล    ๕๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล    ๕๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล    ๕๐ บาท 

๔ เกียรติบัตรรางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชย 
๕ เกียรติบัตรรางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชย 
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๔. กิจกรรม...การอ่านท านองเสนาะ 
สมัครกับครูนิภา และ ครูรัตนา    ภายในวันพฤหัสบดี  ที่  ๒๓  ก.ค. ๖๓ 
แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ระดับ คือ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
แข่งขันวันศุกร์  ที่ ๒๔ ก.ค.  ๖๓  คาบ ๖-๗  ที่ห้องสมุด 
 

ล าดับที่ ม. ต้น ม.ปลาย 
๑ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๑๕๐ บาท เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๒๐๐ บาท 
๒ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๑๕๐ บาท 
๓ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล    ๕๐ บาท เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท 
๔ เกียรติบัตรรางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชย 
๕ เกียรติบัตรรางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชย 

 
๕. กิจกรรม...แต่งค าประพันธ์ร้อยกรอง  กาพย์ยานี ๑๑  จ านวน ๔ บท หัวข้อ “ใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลโควิด” 

ส่งผลงานกับครูวิภา  และ ครูวารุณี  ที่ห้องกิจการนักเรียน  ภายในวันอังคาร  ที่  ๒๘  ก.ค. ๖๓ 
แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ระดับ คือ ม.ต้น และ ม.ปลาย 

 

ล าดับที่ ม. ต้น ม.ปลาย 
๑ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๑๕๐ บาท เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๒๐๐ บาท 
๒ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๑๕๐ บาท 
๓ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล    ๕๐ บาท เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท 
๔ เกียรติบัตรรางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชย 
๕ เกียรติบัตรรางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชย 

 
๖. กิจกรรม...การเขียนเรียงความ   หัวข้อ “ใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลโควิด” 

ส่งผลงานกับครูวิภา  และ ครูวารุณี  ที่ห้องกิจการนักเรียน  ภายในวันอังคาร  ที่  ๒๘  ก.ค. ๖๓ 
แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ระดับ คือ ม.ต้น และ ม.ปลาย 

 
ล าดับที่ ม. ต้น ม.ปลาย 

๑ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๑๕๐ บาท เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๑๕๐ บาท 
๒ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท 
๓ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล    ๕๐ บาท เกยีรติบัตร พร้อมเงินรางวัล    ๕๐ บาท 
๔ เกียรติบัตรรางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชย 
๕ เกียรติบัตรรางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชย 
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๗. กิจกรรม...การวาดภาพตัวละครในวรรณคดีไทย 
ส่งผลงานกับครูวิภา  และ ครูวารุณี  ที่ห้องกิจการนักเรียน  ภายในวันอังคาร  ที่  ๒๘  ก.ค. ๖๓ 
ใช้กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์  ขนาด A4  สีไม้ 
แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๖ ระดับ คือ ม. ๑ – ม. ๖ 

 

 
๘. กิจกรรม...การจัดบอร์ดนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ 

กรรมการเดินตรวจบอร์ด  คาบ ๗ วันพฤหัสบดี ท่ี ๓๐ ก.ค. ๖๓ 
แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๖ ระดับ คือ ม. ๑ – ม. ๖ 

 

ล าดับที่ ระดับ ม. ๑  ระดับ ม. ๒ ระดับ ม. ๓ 
๑ เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๓๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๓๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๓๐๐ บาท 

๒ เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๒๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๒๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๒๐๐ บาท 

๓ เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท 

๔ เกียรติบัตรรางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชย 
๕ เกียรติบัตรรางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชย 

ล าดับที่ ระดับ ม. ๔ ระดับ ม. ๕ ระดับ ม. ๖ 
๑ เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๓๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๓๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๓๐๐ บาท 

๒ เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๒๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๒๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๒๐๐ บาท 

๓ เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท 

๔ เกียรติบัตรรางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชย 
๕ เกียรติบัตรรางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชย 

ล าดับที่ ระดับ ม. ๑  ระดับ ม. ๒ ระดับ ม. ๓ 
๑ เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๔๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๔๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๔๐๐ บาท 

๒ เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๓๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๓๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๓๐๐ บาท 

๓ เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๒๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๒๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๒๐๐ บาท 

๔ เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท 

๕ เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท 

๖ - - เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท 

ล าดับที่ ระดับ ม. ๔ ระดับ ม. ๕ ระดับ ม. ๖ 
๑ เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๔๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๔๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๔๐๐ บาท 

๒ เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๓๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๓๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๓๐๐ บาท 

๓ เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๒๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๒๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๒๐๐ บาท 

๔ เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวัล  ๑๐๐ บาท 
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