สาส์นสัมพันธ์โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
หมู่ที่ 8 บ้านควนกุน ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง

ประจาเดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2559

คุณครูลดาวรรณ ช่วยเรือง เป็นตัวแทนของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง เข้ารับตราพระราชทาน
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559
ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 83 พรรษา “12 สิงหาคม 2559” พร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรคุณแม่ดีเด่น

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถระดับ
เครือข่ายสถานศึกษา(เครือข่ายอันดามันเจริญวิทย์)ประจาปีการศึกษา 2559 ซึ่งรายการที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับเขตพื้นที่การศึกษา “งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ครั้งที่ 12 ประจาปีการศึกษา 2559” มีดังนี้
ลาดับ
รายการ
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
2 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
3 การแข่งขันท่องอาขยานทานอง
เสนาะ
4 การแข่งขันท่องอาขยานทานอง
เสนาะ
5 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย
6

7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

ระดับ
นักเรียน
ป.4-ป.6 1.เด็กหญิงสุภาวิตา เพ็งช่วย
ป.4-ป.6 1.เด็กหญิงถิรดา ชูทอง
ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงธนัญชนก ทองเรือง

ครู
1.ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์ ทองเอียด
1.นางสาวนันทวรรณ ลิขิตกาญจน์
1.ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์ ทองเอียด

ป.4-ป.6 1.เด็กหญิงปิยาพร อ่อนแก้ว

1.ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์ ทองเอียด

ป.1-ป.3 1. เด็กชายปิยวัฒน์ อินมีศรี
2. เด็กหญิงสุภัสสร คงเอียด
3. เด็กหญิงเกวลิน ฉิ้มงาม
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงทิพภักดิ์ ทิพย์วิเศษ
วรรณคดีไทย
2. เด็กหญิงธนัญญา ศรีบัวลา
3. เด็กหญิงพรรนิตา หีบเพชร
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงจรรยาพร ล่องตี้
กลอนสี่ (๔ บท)
2. เด็กหญิงนุชรี ศรีหนู
การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงวรรณนภา ไกรสิน
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงชนากานต์ ชูจิตชื่น
2. เด็กชายศรันย์ภัทร ศิริรัตน์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภท
ป.4-ป.6 1. เด็กชายชัยชนะ หนูคงรักษ์
ร่อนนาน
2. เด็กชายธนวรรธน์ ช่วยเกิด
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-ป.6 1. เด็กชายอรรถการณ์ หลี้เจี้ยง
ประเภทชาย
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงณิชาภัทร บุญภาฤทธิ์
ประเภทหญิง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ป.1-ป.6 1. เด็กชายก่อเกียรติ บุญเกื้อ
ประเภทชาย
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ป.1-ป.6 1. เด็กชายอาเนช ปุริสา
ประเภทชาย

1. นางสาวนงคราญ เหมือนพะวงศ์
2. นางถนอมสิน ชัยชนะ

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง

ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ วงศ์มณี

1. นางมีนา ทองประดับ

ป.1-ป.6 1. เด็กชายพัชรพล สิงห์ซอม

1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์ ทองเอียด

ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงอภิญญา ทองเกลี้ยง

1. นางสุภาวนีย์ เตี้ยซี้

1. นางสุภาวนีย์ เตี้ยซี้
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์ ทองเอียด
1. นางสุภาวนีย์ เตี้ยซี้
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์ ทองเอียด
1. นางผ่องใส อั้นเต้ง
1. นางสาวจิรายุ มีแก้ว
1. นางพิมพ์พร คงประสม
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์ ทองเอียด
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์ ทองเอียด
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์ ทองเอียด
1. นางสาวอรอุมา ไล่กสิกรรม

(ต่อ)
ลาดับ
รายการ
ระดับ
นักเรียน
18 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัว ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์ ขาวเรือง
และโยนบอล
2. เด็กหญิงนงณภัทร โยธา
3. เด็กหญิงนันทิกา กลับจิตร
4. เด็กหญิงภัทราภา เล่ายิ้ว
5. เด็กหญิงศิริยากร นาอุดม
6. เด็กหญิงสุธิมา ศิริวิริยะไพศาล
19 การแข่งขันการวาดภาพด้วย
ป.1-ป.3 1. เด็กชายธนธรณ์ ช่วยเกิด
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
2. เด็กชายวิรากานต์ จิตรักษ์
20 การแข่งขันการสร้างหนังสือ
ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงกิตติยา กิตติคุณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
2. เด็กหญิงวิมลมณี หนูเกื้อ
21 การปั้นดินน้ามัน
ปฐมวัย 1. เด็กชายธนภัทร เสนทองแก้ว
2. เด็กชายสิรวิทย์ ยะวิเชียร
3. เด็กหญิงหทัยกานต์ พรหมแก้ว
22 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ปฐมวัย 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา แก้วพิชัย
กระดาษ
2. เด็กชายรัตภูมิ ชนะนาค
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ อินทรวิสูตร์

ครู
1. นางสาวนิภาพร ไชยชนะ
2. นางสาวสุธิดา รองเมือง
3. นางสาวปริชญา นะนุ่น

1. นางสาวสุธิดา รองเมือง
2. นายวัชระ เจนภักดีกุล
1. นายวัชระ เจนภักดีกุล
2. นางสาวสุธิดา รองเมือง
1. นางสาวลดาวรรณ ช่วยเรือง
2. นางสาวพิชชารีย์ ลีวิริยะพันธ์
1. นางสาวพิชชารีย์ ลีวิริยะพันธ์
2. นางสาวลดาวรรณ ช่วยเรือง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
www.watcharuenrummuang.ac.th tel.075-293013 fax.075-293013 email:rmshcool@hotmail.co.th

