ผลการประกวดเนื่องในโอกาสวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีท่ี 9, 16 มิถุนายน 2565
--------------------------------------------------------------กลุ่มสาระภาษาไทย (มัธยม) การแต่งคาประพันธ์
1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แต่งกลอนสุภาพ จานวน 2 บท เรื่อง “บูชาครูปูชนียบุคคล เปี่ยมล้นค่า”
รางวัลที่ 1
เด็กหญิงนาฏศิริ
เลิศวนางกูร
ม.3/1
นางสาวนาลันทา
ลีรัตน์เสถียร
ม.3/1
รางวัลที่ 2
เด็กหญิงกานต์พิชชา
เกตุดารา
ม.3/1
เด็กหญิงจิราณัฏฐ์
เตชภณบุญทรัพย์
ม.3/1
รางวัลที่ 3
เด็กหญิงชนิสรา
คาคะณา
ม.3/4
เด็กหญิงฐิตาภา
พรรณประภาศรี
ม.3/4
รางวัลชมเชย
เด็กหญิงสุชาดา
พักโพธิ์เย็น
ม.1/3
เด็กหญิงกัลยพัชร์
จุตรพิพิธพรชัย
ม.1/3
เด็กหญิงพิชญธิดา
แป้งทา
ม.1/3
เด็กหญิงอภิชญา
กาแก้ว
ม.1/3
เด็กหญิงสาริศา
ประทุมนนท์
ม.1/3
รางวัลชมเชย
เด็กหญิงตรียาพร
กิจเจริญ
ม.2/3
เด็กหญิงอริสรา
เลิศนันทนายศ
ม.2/3
เด็กหญิงลิลลี่
ด็อดสัน
ม.2/3
เด็กหญิงกานต์พิชชา
สุทธิแป้น
ม.2/3
เด็กหญิงภัสสร
กนกฤทัยรักษ์
ม.2/3

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แต่งโคลงสี่สุภาพ จานวน 2 บท เรื่อง “นบวันทาบูชาครู”
รางวัลที่ 1
นางสาวพิชญา
กาญจนโภคิน
ม.6/4

รางวัลที่ 2

รางวัลที่ 3

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย

นางสาววรรณวณัช

พรลิขิตเปี่ยมโชติ

ม.6/4

นางสาวภูษิตา

ภู่ระหงษ์

ม.6/4

นางสาวฟ้าใส

กสิวัฒน์

ม.6/4

นางสาวมณัสวีย์
นางสาวณัฐชยา
นางสาวธัญญลักษณ์
นางสาวภัทราภา

องค์พัฒนกิจ
ชัยโชคสมพร
อินทรสุขสันติ
วิจิตรไพบูลย์

ม.6/4
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1

นางสาวปิยะรัตน์

เสริมชาติเจริญกาล

ม.6/1

นางสาวสุพิชญา

รุ่งแก้ว

ม.6/1

นางสาวอรชพร
นางสาวธนัญญา

นาสถิตย์
ตรงสิทธิวิทู

ม.6/1
ม.6/1

นางสาวสิตานัน

สุนทรเกตุ

ม.6/1

นางสาววัลลภา
นางสาวพลอยชมพู
นางสาวเบญญา
นางสาวภิญญาพัชญ์

นิระโส
โสภิตอาชาศักดิ์
มัคคญาณวัฒน์
สรวยสถิตพงษ์

ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3

นางสาวรุจิรา

สุขิโตพสุธร

ม.6/3

นางสาวรวิกานต์
นางสาวฐิตารีย์

รุ่งแก้ว
ศรีสาหร่าย

ม.4/1
ม.4/1

ผลงานการแต่งคาประพันธ์
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รางวัลที่ 1
บูชาครูปูชนียบุคคลเปี่ยมล้นค่า
กลอนสุภาพ
ครูนั้นคือแบบอย่างผู้สร้างศิษย์
เป็นผู้ให้มีใจใฝ่ยินดี
ครูสั่งสอนอบรมบ่มนิสัย
สองมือยกพนมก้มกราบกราน

ดุจดั่งมิตรพลาดพลั้งไม่ห่างหนี
พระคุณที่นาพาวิชาการ
เจริญวัยปัญญามีแก่นสาร
สิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดประทานพรแด่ครู
ผู้ประพันธ์
เด็กหญิงนาฏศิริ เลิศวนางกูร
นางสาวนาลันทา ลีรัตน์เสถียร
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1

รางวัลที่ 2
บูชาครูปูชนียบุคคลเปี่ยมล้นค่า
กลอนสุภาพ
อันคุณครูนี้มีพระคุณการุณยิ่ง
มิย่อท้อสอนสั่งศิษย์สุดกาลัง
ครูนั้นเปรียบดั่งพ่อแม่คนที่สอง
เหล่าศิษย์นั้นจะขยันและพากเพียร

ไม่เคยทิ้งศิษย์ให้หลงอยู่หนหลัง
ประดุจดั่งเหล่าความหวังของนักเรียน
คอยจ้องมองให้ศิษย์ฝึกอ่านเขียน
กาลผันเปลี่ยนยังเทิดค่าบูชาครู
ผู้ประพันธ์
เด็กหญิงกานต์พิชชา เกตุดารา
เด็กหญิงจิราณัฏฐ์ เตชภณบุญทรัพย์
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1

รางวัลที่ 3
บูชาครูปูชนียบุคคลเปี่ยมล้นค่า
กลอนสุภาพ
ครูท่านเปรียบได้ดั่งดวงดารา
เป็นแสงส่องเส้นทางให้เกรียงไกร
ลูกศิษย์นี้เปรียบเสมือนผู้เดินป่า
ให้ความฝันของศิษย์ไม่เลือนลาง

สุกผกาเรืองรองสว่างไสว
เปรียบเอาไว้ให้ลูกศิษย์เดินถูกทาง
เป็นเข็มทิศนาพาสู่โลกกว้าง
คอยเสริมสร้างศรัทธาแก่มวลชน
ผู้ประพันธ์
เด็กหญิงชนิสรา คาคะณา
เด็กหญิงฐิตาภา พรรณประภาศรี
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4

รางวัลชมเชย
บูชาครูปูชนียบุคคลเปี่ยมล้นค่า
กลอนสุภาพ
ขอนอบน้อมกราบคุณครูผู้สอนสั่ง
ให้ศิษย์เรียนรู้ได้ดั่งใจจง
ทั้งอดทนอดกลั้นบากบั่นสอน
ศิษย์ขอกราบราลึกอยู่ตลอดไป

เปรียบเหมือนดั่งผู้ให้ใจประสงค์
ศิษย์สูงส่งมีความรู้ครูดีใจ
เอื้ออาทรอ่อนโยนจิตผ่องใส
พานดอกไม้น้อมกราบครูด้วยรู้คุณ
ผู้ประพันธ์
เด็กหญิงสุชาดา พักโพธิ์เย็น
เด็กหญิงกัลยพัชร์ จุตรพิพิธพรชัย
เด็กหญิงพิชญธิดา แป้งทา
เด็กหญิงอภิชญา กาแก้ว
เด็กหญิงสาริศา ประทุมนนท์
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3

รางวัลชมเชย
บูชาครูปูชนียบุคคลเปี่ยมล้นค่า
กลอนสุภาพ
ระลึกถึงคุณครูบูชาไหว้
เพราะครูนั้นพร่าสอนพวกเรามา
ศิษย์คนนี้ยินดีและตั้งมั่น
ครูที่รักและบูชาจิตจานง

ด้วยหัวใจหวนคิดถึงคะนึงหา
หวังไว้ว่าเติบใหญ่ได้มั่นคง
ให้ความฝันได้งดงามตามประสงค์
ศิษย์มั่นคงกตัญญูรู้คุณเอย
ผู้ประพันธ์
เด็กหญิงตรียาพร กิจเจริญ
เด็กหญิงอริสรา เลิศนันทนายศ
เด็กหญิงลิลลี่ ด็อดสัน
เด็กหญิงกานต์พิชชา สุทธิแป้น
เด็กหญิงภัสสร กนกฤทัยรักษ์
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3

ผลงานการแต่งคาประพันธ์
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
รางวัลที่ 1
นบวันทาบูชาครู
โคลงสี่สุภาพ
พระคุณครูเปี่ยมล้น
ศิษย์น้อมนบวันทา
น้าใจใครจักหา
ทุกข์สุขครูคอยเฝ้า

คณณา
แทบเท้า
เทียบเท่า ท่านเอย
ปกป้องผองภัย
ผู้ประพันธ์
นางสาวพิชญา กาญจนโภคิน
นางสาววรรณวณัช พรลิขิตเปี่ยมโชติ
นางสาวภูษิตา ภู่ระหงษ์
นางสาวฟ้าใส กสิวัฒน์
นางสาวมณัสวีย์ องค์พัฒนกิจ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4

รางวัลที่ 2
นบวันทาบูชาครู
โคลงสี่สุภาพ
ศิษย์ขอประณตน้อม
เปรียบดั่งบริราช
ดัชนีชี้ขาด
เหมือนดั่งเปิดทางรู้

หนึ่งปราชญ์
หนึ่งผู้
หนึ่งชีพ
หนึ่งนี้ใครเทียม
ผู้ประพันธ์
นางสาวณัฐชยา ชัยโชคสมพร
นางสาวธัญญลักษณ์ อินทรสุขสันติ
นางสาวภัทราภา วิจิตรไพบูลย์
นางสาวปิยะรัตน์ เสริมชาติเจริญกาล
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1

รางวัลที่ 3
นบวันทาบูชาครู
โคลงสี่สุภาพ
มาลิศพิศเพริศแพร้ว
สัญญะบูชาจารย์
รวมจิตศิษย์ประสาน
คงขนบนบน้อมไหว้

อ่าพาน
พู่ให้
สรรค์เสก
โปรดปลื้มปรีดี
ผู้ประพันธ์
นางสาวสุพิชญา รุ่งแก้ว
นางสาวอรชพร นาสถิตย์
นางสาวธนัญญา ตรงสิทธิวิทู
นางสาวสิตานัน สุนทรเกตุ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1

รางวัลชมเชย
นบวันทาบูชาครู
โคลงสี่สุภาพ
คุณครูผู้หยั่งรู้
คอยช่วยสร้างปัญญา
วางพานพุ่มบูชา
สอนสั่งแลปลูกปั้น

วิชา มากแฮ
ไป่กั้น
คุณท่าน แลนา
ดั่งเจ้าธาดา
ผู้ประพันธ์
นางสาววัลลภา นิระโส
นางสาวพลอยชมพู โสภิตอาชาศักดิ์
นางสาวเบญญา มัคคญาณวัฒน์
นางสาวภิญญาพัชญ์ สรวยสถิตพงษ์
นางสาวรุจิรา สุขิโตพสุธร
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1

รางวัลชมเชย
นบวันทาบูชาครู
โคลงสี่สุภาพ
พระคุณครูพู่ให้
มีค่ายิ่งเกินกว่า
เสมือนดั่งคงคา
ศิษย์เชื่อฟังน้อมไหว้

วิชา
เทียบได้
ไร้ฝั่ง นั่นแล
ยึดหมั้นตรึงใจ
ผู้ประพันธ์
นางสาวรวิกานต์ รุ่งแก้ว
นางสาวฐิตารีย์ ศรีสาหร่าย
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1

กลุ่มสาระศิลปะ

การวาดภาพระบายสี หัวข้อ “เรียนคุณครูที่เคารพรัก...ด้วยรักและคิดถึง”

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
รางวัลที่ 1
เด็กหญิง
รางวัลที่ 2
เด็กหญิง
รางวัลที่ 3
เด็กหญิง

พากุลธิดา
ฐิตยา
ณัฐธยาน์

ปรวเกียรติ
ฐิตยางกูร
สิริรัตนวิไล

ป.3/3
ป.3/2
ป.3/1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
รางวัลที่ 1
เด็กหญิง
รางวัลที่ 2
เด็กหญิง

กันยากร
กัญญาภัทร

สนใจพาณิชย์
ปันทรนาค

ป.4/1
ป.4/3

อรณิชา

อ่องบางน้อย

ป.5/3

กันติชา
กัญญาวีณ์

เตชะนันท์
เกษมไชยานันท์

ม.3/2
ม.3/2

เด็กหญิง

ปุณยนุช

เฉิน

ม.1/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
รางวัลที่ 1
นางสาว
รางวัลที่ 2
นางสาว
รางวัลที่ 3
นางสาว

สิตานัน
ศิลป์ศุภา
ธนัญญา

สุนทรเกตุ
ธนะไชย
ตรงสิทธิวิทู

ม.6/1
ม.6/5
ม.6/1

รางวัลที่ 3

เด็กหญิง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รางวัลที่ 1
เด็กหญิง
รางวัลที่ 2
เด็กหญิง
รางวัลที่ 3

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ การประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ
รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา
เด็กหญิงเอ็ทเทิล เฟลดา
เด็กหญิงสิริกันย์
เด็กหญิงวราทิพย์
เด็กหญิงเจนณิตา
นางสาวนาลันทา
นางสาวธัญวรินทร์
นางสาวสิริณภา
นางสาววริศรา
นางสาวณพัชนันต์
นางสาวสุพิชญา
นางสาวธนัญญา

เต็มศิริศักดิ์
ธีรัชยา บรูส
มานัสสถิตย์
ไชยเสนา
พรอริยพรหม
ลีรัตน์เสถียร
ถิรพัฒนวงศ์
เอี่ยมชื่น
จูจ้อย
วนิชย์เจริญ
รุ่งแก้ว
ตรงสิทธิวิทู

รางวัลรองชนะเลิศ
เด็กหญิงพุทธิรารัศมิ์
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงพลอย
เด็กหญิงปิยนาถ
เด็กหญิงธีร์จุฑา
เด็กหญิงณัฐนรี
นางสาวรวิกานต์
นางสาวณัฐธิดา
นางสาวณฝั่งฟ้า
นางสาวพรณิชา
นางสาวเกดญาดา
นางสาวสิริกานต์

มหาขันธ์
เจนจิรวัฒนา
บางอ้อ
สังข์ทอง
ลิมปิผล
รัตนจันทร์
รุ่งแก้ว
ตรีเจริญ
วรปัญญา
วิทิตพนิตพันธ์
อรัณยะนาค
พรหมนาม

