ประกาศจังหวัดสกลนคร
เรื่อง ประกาศผลการประกวด โครงการ “ภาษาไทย ภาษาถิ่น” จังหวัดสกลนคร ประจําป ๒๕๕๕
*********************
ตามที่ จังหวัดสกลนคร ได จั ด โครงการ “ภาษาไทย ภาษาถิ่น” จังหวัดสกลนคร
ประจําป ๒๕๕๕ ขึ้น ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ วัดแจงแสงอรุณ(พระอารามหลวง) เพื่อสงเสริม
และอนุรักษการใชภาษาไทย ภาษาถิ่น ใหแกเด็กและเยาวชนไดรูจักคุณคา ความสําคัญของภาษาไทยและ
ภาษาถิ่น ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความเปนชาติไทย เปนสมบัติทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษไดสรางสรรค
และสื บ ทอดต อ เนื่ อ งไปยั ง ลู ก หลานของตน เปนวัฒนธรรมประจํา ชาติ ที่นาภาคภูมิใจและควรคายิ่ง
ในการรวมกันรักษาสืบตอไป โดย มีกิจกรรมการประกวด ๔ ประเภท ดังนี้
๑. การประกวดอานทํานองเสนาะ ระดับประถม และระดับมัธยมศึกษา/ปวช.
๒. การประกวดอานรอยแกว ระดับประถม และระดับมัธยมศึกษา/ปวช.
๓. การประกวดคัดลายมือ ระดับประถม และระดับมัธยมศึกษา/ปวช.
๔. การประกวดกลาวสุนทรพจน(ภาษาถิ่น) ระดับประถม และระดับมัธยมศึกษา/ปวช.
บัดนี้ การประกวดไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ผลการประกวดตามบัญชีรายชื่อที่แนบ
ทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นางอุดมลักษณ ประชุมรักษ)
วัฒนธรรมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร

บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ
จังหวัดสกลนคร
ประกาศผลการประกวด โครงการ “ภาษาไทย ภาษาถิ่น” จังหวัดสกลนคร ประจําป ๒๕๕๕
การอานทํานองเสนาะ ระดับประถมศึกษา

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ-สกุล
เด็กชายธนากร เชื่อเงิน
เด็กหญิงศศิกาญจน หมั่นจิตร
เด็กหญิงปยธิดา ทองประเสริฐ
เด็กหญิงปริศนา งาสิทธิ์
เด็กหญิงนันทิกานต สอนคํามี

โรงเรียน
โรงเรียนทุงมนธาตุวิทยา
โรงเรียนบานพังโคน(จําปาสามัคคี)
โรงเรียนบานดงหลวง
โรงเรียนบานโพนแพง
โรงเรียนมารียพิทักษพังโคน

รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒
ชมเชย
ชมเชย

การอานทํานองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษา

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ-สกุล
นางสาวบริสุทธิ์ มาตศรี
นายธีรภัทร
เหลา
เด็กหญิงเจนจิรา วานานวงศ
นางสาวศิริกรานต สอนปญญา
เด็กชายธีรวุฒิ แสนสะอาด

โรงเรียน
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
โรงเรียนบานดงหลวง
โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
โรงเรียนบานคําสะอาด

รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒
ชมเชย
ชมเชย

การอานรอยแกว ระดับประถมศึกษา

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงชลดา เวลาหา
เด็กหญิงจินตนา แสนภูวา
เด็กหญิงธินันตา กาญบุตร
เด็กหญิงพิชาณิกา ไชยพรม
เด็กหญิงอังศญา ทองโคตร

โรงเรียน
โรงเรียนบานคําสะอาด
โรงเรียนเชิงชุมราษฏรนุกูล
โรงเรียนบานพังโคน(จําปาสามัคคี)
โรงเรียนทาแรวิทยา
โรงเรียนบานสูงเนินสามัคคี

รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒
ชมเชย
ชมเชย

การอานรอยแกว ระดับมัธยมศึกษา

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ-สกุล
นางสาวสตรีรัตน บุญเฮา
นางสาวดาริกา ศิริไสว
นายญัตติพงศ ชาวศรี
นางสาวโสภิณัฐ มรรคผล
นางสาวพิลาวรรณ เอื่ยมเมือง

โรงเรียน
โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม
โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
โรงเรียนรมเกลา
โรงเรียนคําตากลาประชาสงเคราะห

รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒
ชมเชย
ชมเชย

จังหวัดสกลนคร
ประกาศผลการประกวด โครงการ “ภาษาไทย ภาษาถิ่น” จังหวัดสกลนคร ประจําป ๒๕๕๕
การคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงอารีวรรณ อัมราช
เด็กชายธนากร บุตรเพ็ง
เด็กหญิงทิพกัญญา ทิพจร
เด็กหญิงจุฑาทิพย แสนบรรดิษฐ
เด็กหญิงดุสิตา พิลารักษ

โรงเรียน
โรงเรียนมารียพิทักษพังโคน
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
โรงเรียนอนุบาลเตางอย
โรงเรียนบานหนองหอย
โรงเรียนบานสูงเนินสามัคคี

รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒
ชมเชย
ชมเชย

การคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษา

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงกชพร เวียงอินทร
เด็กหญิงอินทิรา นวลลม
เด็กหญิงชมพูนุช ผากงดํา
เด็กชายศุภกิจ บิดร
นางสาวปฏิมาพร โพติยะ

โรงเรียน
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โรงเรียนบานมวงพิทยาคม
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
โรงเรียนบานบึง
โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒
ชมเชย
ชมเชย

การกลาวสุนทรพจน (ภาษาถิ่น) ระดับประถมศึกษา

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงนันทิยา สอนพรม
เด็กหญิงอริสา
ศิลารักษ
เด็กหญิงสุชัญญา แสนสุข
เด็กหญิงปรียาภรณ ชัยบุบผา
เด็กหญิงมณฑาทิพย ตระกูลมา

โรงเรียน
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
โรงเรียนหวยทรายวิทยา
โรงเรียนบานสูงเนินสามัคคี
โรงเรียนบานทุงมนธาตุวิทยา
โรงเรียนทาแรวิทยา

รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒
ชมเชย
ชมเชย

การกลาวสุนทรพจน (ภาษาถิ่น) ระดับมัธยมศึกษา

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุภิญญา เทศประสิทธิ์
นางสาวพจนาถ ยางธิสาร
นายปฏิภาน
สงาพันธ
นางสาวกฤษณา บุตรประชา
นางสาวปรียานุช ขันติยู

โรงเรียน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสกลนคร
โรงเรียนรมเกลา
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
โรงเรียนพังโคนวิทยา
โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒
ชมเชย
ชมเชย

