๑

ประกำศผลรำยชื่อผูท้ ี่ผำ่ นกำรทดสอบกำรแข่งขัน พัทยำ ไตรกีฬำภำษำไทย ห่ำงไกลยำเสพติดรอบปฐมฤกษ์
ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ศำลำยำ
วันอังคำรที่ ๔ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๕
รำยชื่อได้รับสิ ทธิ์เข้ำร่ วมกิจกรรมค่ำยวัฒนธรรมสัมพันธ์ ณ เมืองพัทยำ จังหวัดชลบุรี ระหว่ำงวันศุกร์ที่ ๑๙ ถึงวันอังคำรที่ ๒๓ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ระดับประถมศึกษา ไม่มีผผู ้ ำ่ นเข้ำรอบ/ มีผไู ้ ด้รับสิ ทธิ์พิเศษ เข้ำร่ วมสังเกตกำรณ์ ๑ คน คือ
เด็กหญิงพิยดำ มุงเมือง โรงเรี ยนวัดสุ วรรณำรำม จังหวัดนครปฐม
ระดับมัธยมศึกษา
๑. นำงสำวพัทธิ์ธีรำ อินทร์อ่อน โรงเรี ยนหัวหิ นวิทยำลัย
ประจวบคีรีขนั ธ์
๒. เด็กหญิงสุลกั ขณำ บรรดำศักดิ์ โรงเรี ยนไทรโยคมณี กำญจน์วทิ ยำ
กำญจนบุรี
๓. เด็กหญิงกนกอร แป้ นชุมแสง โรงเรี ยนหนองกี่วทิ ยำคม
บุรีรัมย์
๔. นำงสำวพัชรนันท์ รัตนคุณำวงศ์ โรงเรี ยนหัวหิ นวิทยำลัย
ประจวบคีรีขนั ธ์
สารอง (จะได้ รับสิทธิเข้ าร่ วมการทดสอบรอบสอง)
๕. นำงสำวหัทยำ สุดเสนำะ
โรงเรี ยนหัวหิ นวิทยำลัย
ประจวบคีรีขนั ธ์
๖. นำยวรำยุศ ไทยเจริ ญสุข
โรงเรี ยนหัวหิ นวิทยำลัย
ประจวบคีรีขนั ธ์
๗. นำงสำวศิริลกั ษณ์ พุทธิเสน
โรงเรี ยนหนองกี่วทิ ยำคม
บุรีรัมย์
๘. นำงสำวธันย์ชนก ภูแก้ว
โรงเรี ยนหัวหิ นวิทยำลัย
ประจวบคีรีขนั ธ์
ระดับอาชีวศึกษา
๑. นำงสำวณัฐริ กำ เกตุมณี
วิทยำลัยเทคโนโลยีพฒั นำบริ หำรธุรกิจ
นครปฐม
๒. นำงสำวณัฐณิ ชำ ม่วงใหม่
วิทยำลัยเทคโนโลยีพฒั นำบริ หำรธุรกิจ
นครปฐม
๓. นำงสำวพรกนก พวงมำลำ
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
สมุทรสงครำม
๔. นำงสำววิญญู งำมประเสริ ฐ
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
สมุทรสงครำม
สารอง (จะได้ รับสิทธิเข้ าร่ วมการทดสอบรอบสอง)
๕. นำงสำวพิไลวรรณ ศรี ประเสริ ฐ วิทยำลัยเทคโนโลยีพฒั นำบริ หำรธุรกิจ
นครปฐม

ระดับอุดมศึกษา
๑. นำยปรวรรต จันทร์คำ
๒. นำงสำวนปภำ จันทรคนธ์
๓. นำงสำวสุนิศำ ศรี หนูสุด
๔. นำงสำวชนันญำ รักษำสัตย์
๕. นำงสำวซูไรอำ สะแปอิง
๖. นำงสำวนริ นทิพย์ เตะตู
๗. นำงสำวอภิญญำ กุลจิตร
๘. นำงสำวลัน่ ทม บุตรหมัน่
๙. นำงสำวชิดชนก เขียวนิล

มหำวิทยำลัยรังสิ ต
มหำวิทยำลัยรังสิ ต
มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์
มหำวิทยำลัยรังสิ ต
มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์
มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์
มหำวิทยำลัยรังสิ ต
มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสิ นทร์

ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ปั ตตำนี
ปทุมธำนี
ปั ตตำนี
ปั ตตำนี
ปทุมธำนี
ปั ตตำนี
นครปฐม
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ครู/คณาจารย์ ได้รับสิ ทธิ์พิเศษ เข้ำร่ วมสังเกตกำรณ์ และรับสิ ทธิ์เข้ำร่ วมกำรแข่งขัน ๕ ท่ำน ดังนี้
๑. นำงสำวณัฏฐ์จิรำ กวินภพชุติศิริ โรงเรี ยนเมืองพัทยำ ๓
ชลบุรี (รับสิ ทธิ์ผวู ้ ำ่ รำชกำรจังหวัดชลบุรี)
๒. นำงสำววรรณวิมล ร่ วมกูล
โรงเรี ยนไทรโยคมณี กำญจน์วทิ ยำ
กำญจนบุรี
๓. นำงสำวนวริ นทร์ แตะอินรัมย์ โรงเรี ยนหนองกี่วทิ ยำคม
บุรีรัมย์
๔. นำยวันเฉลิม อู่นอก
โรงเรี ยนหนองกี่วทิ ยำคม
บุรีรัมย์
๕. นำงทิพย์ภทั รี ยำ ฉัตรสุวรรณ
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
สมุทรสงครำม

เสริ มศักดิ์ สภานนท์
รองประธาน/เลขาธิการ
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ ผูว้ างแผน และนาเสนอโครงการ
หมายเหตุ ผูท้ ี่มีชื่อสำรอง จะได้รับสิ ทธิเข้ำร่ วมกำรทดสอบรอบสอง (ถ้ำมี) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ เมืองพัทยำ จังหวัดชลบุรี
การรายงานตัว และ ข้ อควรปฏิบตั ิ ตามกฎระเบียบ
ผูท้ ี่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็ นผูแ้ ทนเข้าร่ วมการแข่งขันไตรกีฬาภาษาไทยระดับประเทศ จะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
 ผู้สมัคร จะต้องเดินทางไปรายงานตัวยังสถานที่ลงทะเบียน เมืองพัทยา ตามเวลาที่กาหนด
 ผู้สมัคร จะต้องเตรี ยมชุดนักเรี ยน หรื อ ชุดนักศึกษา
 ผู้สมัคร จะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และ ข้อกาหนดของคณะกรรมการอย่างเคร่ งครัด
 ผู้สมัคร จะต้องจัดเตรี ยมดินสอดาสาหรับการแข่งขัน
 ผู้สมัคร จะต้องจัดเตรี ยม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไปด้วยตนเอง
รายละเอียดเฉพาะผู้ทผี่ ่านเข้ ารอบ ได้ รับสิทธิ์เข้ าร่ วมกิจกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์
 ผู้สมัคร จะต้องจัดเตรี ยมชุดนักเรี ยน หรื อ ชุดนักศึกษาสาหรับพิธีเปิ ด และพิธีปิด (ครู และประชาชนชุดสุภาพ)
 ผู้สมัคร จะต้องมีความพร้อมที่จะอยูค่ ่ายพักแรม (เต้น) เพื่อประกอบกิจกรรมตามกาหนดการ
หมายเหตุ ที่พกั จะแยกระหว่างชาย และ หญิง
 ผู้สมัคร จะต้องจัดเตรี ยมเสื้ อผ้า และอุปกรณ์เครื่ องใช้ส่วนตัว พร้อมสาหรับการเข้าพัก ๕ วัน ๔ คืน ผ้าขนหนู, ผ้าห่ม, รองเท้าฟองน้ า,
ขันน้ า, แปรงสี ฟัน และ ยาสี ฟัน, แก้วน้ า และช้อนส้อม เป็ นต้น
 ผู้สมัคร จะต้องจัดเตรี ยมผ้าพันคอตามสี และขนาดที่คณะกรรมการกาหนด จานวน ๑ ผืน
 ผู้สมัคร จะต้องจัดเตรี ยมการแสดง หรื อความสามารถเข้าร่ วมการแสดงอย่างน้อย ๑ รายการ
 ผู้สมัคร ควรจัดเตรี ยมกล้องถ่ายรู ปไปด้วย (ถ้ามี)
 ผู้สมัคร ควรจัดเตรี ยมของที่ระลึก สาหรับการแลกเปลี่ยน ตามความเหมาะสม
๐๓.๑๖ น. ๒๑/๐๙/๒๕๕๕
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