่
รายชือโรงเรี
ยน และบรรณารักษส
์ ่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดบ
ั ประเทศ
ประกวดแฟ้มผลงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน
้
โครงการนานมีบุค
๊ ส ร์ ีดดิงคลั
บ ปี 16 ปี การศึกษา 2559
ลาดับ

โรงเรี ยน

ชื่อนักเรี ยน

จังหวัด

ระดับ

รางวัล

ระดบ
ั ประถมศึกษา
1

หนองแวงบึงงาม

นางสุรัชนี เวียงนนท์

ร้ อยเอ็ด

ประถมศึกษา

ยอดเยี่ยมระดับประเทศ

2

ชุมชนศูนย์อพยพแปลง4

นางสาวรัชนีกร ปั ญโญ

เชียงใหม่

ประถมศึกษา

ยอดเยี่ยมระดับประเทศ

3

บ้ านเจียรดับ

นางสาวปั ญญดา ล่องนาวา

กรุงเทพมหานคร

ประถมศึกษา

ดีเด่น

4

สามเสนนอก (ประชาราษฎร์ อนุกลู )

นางสาววรรณวิไล แจ้ งหมื่นไวย

กรุงเทพมหานคร

ประถมศึกษา

ดีเด่น

5

ราชบพิธ

นางสาวสุภนิดา แสงชัย

กรุงเทพมหานคร

ประถมศึกษา

ดีเด่น

6

วัดกาแพง

นางสาวบัวสอน เงางาม

กรุงเทพมหานคร

ประถมศึกษา

ดีเด่น

7

เลิศหล้ า(เกษตร-นวมินทร์ )

นางสาวกรรณิกา คมขา

กรุงเทพมหานคร

ประถมศึกษา

ดีเด่น

8

วัดคลองเตย

นางพชรพร พลโยธี

กรุงเทพมหานคร

ประถมศึกษา

ดีเด่น

9

อุดมวิทยา

นางสาวศศิปภาดา ขุนพิทกั ษ์

ราชบุรี

ประถมศึกษา

ดีเด่น

10

ดุสติ วิทยา

นางสาวน ้าผึ ้ง รักชื่น

ราชบุรี

ประถมศึกษา

ดีเด่น

11

วัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์ นสุ รณ์ )

นางสาวนัยน์ ปพร พญาชน

สมุทรสาคร

ประถมศึกษา

ดีเด่น

12

บอสโกพิทกั ษ์

นางสมใจ อยูร่ ัตน์

นครปฐม

ประถมศึกษา

ดีเด่น

13

ดรุณรัตน์

นางสาวอมรวรรณ วันทอง

สมุทรปราการ

ประถมศึกษา

ดีเด่น

14

สันป่ าตอง(สุวรรณราษฎร์ วทิ ยาคาร)

นางสุนทรี คุณา

เชียงใหม่

ประถมศึกษา

ดีเด่น

15

ธิดาแม่พระ

นางสาวอรวรรณ จันทรมณี

สุราษฎร์ ธานี

ประถมศึกษา

ดีเด่น

16

ชุมชนวัดถัมภาวาส(เสาร์ อทุ ิศ)

นางนที วันทอง

ปั ตตานี

ประถมศึกษา

ดีเด่น

17

บ้ านอ้ อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์)

นายวรายุทธ วังเวงจิตต์

สมุทรสาคร

ประถมศึกษา

ดี

18

อนุบาลนครนายก

นางวันเพ็ญ สุขนิยม

นครนายก

ประถมศึกษา

ดี

19

เทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)

นางธนภร นฤมิตสุนทร

นครปฐม

ประถมศึกษา

ดี

20

ศรี ขวัญเมือง

นงยุพดี หาไชย

อุดรธานี

ประถมศึกษา

ดี

21

บ้ านปากดง

นางจรรยา หน่อพงษ์

อุดรธานี

ประถมศึกษา

ดี

22

ตันติวตั ร

นางสาววรรณทิพย์ นกน้ อย

นครศรีธรรมราช

ประถมศึกษา

ดี

23

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นายจิตติพงศ์ นาคเรื อง

สงขลา

ประถมศึกษา

ดี

24

บ้ านทะเลสองห้ อง

นางสาววารุณี ชูศรี

นครศรีธรรมราช

ประถมศึกษา

ดี

25

เยาวเรศวิทยา

นางสาวสุภารัตน์ เจริ ญเวช

สุราษฎร์ ธานี

ประถมศึกษา

ดี
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่
รายชือโรงเรี
ยน และบรรณารักษส
์ ่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดบ
ั ประเทศ
ประกวดแฟ้มผลงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน
้
โครงการนานมีบุค
๊ ส ร์ ีดดิงคลั
บ ปี 16 ปี การศึกษา 2559
ลาดับ

โรงเรี ยน

ชื่อนักเรี ยน

จังหวัด

ระดับ

รางวัล

ขอนแก่น

มัธยมศึกษา

ยอดเยี่ยมระดับประเทศ

ระดบ
ั มัธยมศึกษา
26

ชุมแพศึกษา

นางภัสสรี วลั ย์ ทะคง

27

บุญวัฒนา

นางสวิตตา มุง่ ธนวรกุล

นครราชสีมา

มัธยมศึกษา

ยอดเยี่ยมระดับประเทศ

28

หนองฉางวิทยา

นางสาวธนภรณ์ สุขวัฒน์

อุทยั ธานี

มัธยมศึกษา

ดีเด่น

29

สิรินธรราชวิทยาลัย

นางสาววิชยา เผดิมรอด

นครปฐม

มัธยมศึกษา

ดีเด่น

30

ดัดดรุณี

นางสาวศิริมน เกตุชาติ

ฉะเชิงเทรา

มัธยมศึกษา

ดีเด่น

31

บ้ านแพงพิทยาคม

นายรชตะ ขาวดี

นครพนม

มัธยมศึกษา

ดีเด่น

32

ราชประชานุเคราะห์ 57

นางจริ ยาภรณ์ พรมมี

เพชรบูรณ์

มัธยมศึกษา

ดีเด่น

33

พะเยาพิทยาคม

นางอุษณีย์ จันทร์ สรุ ิ ยา

พะเยา

มัธยมศึกษา

ดีเด่น

34

พญาเม็งราย

นางจันทรวัทน์ พรมผอง

เชียงราย

มัธยมศึกษา

ดีเด่น

35

สะเดา"ขรรค์ชยั กัมพลานนท์อนุสรณ์"

นางอภิญญา หรับจัน

สงขลา

มัธยมศึกษา

ดีเด่น

36

แม่สะเรี ยง "บริ พตั รศึกษา"

นางสุพิชาติ บุญศิริรัช

แม่ฮอ่ งสอน

มัธยมศึกษา

ดีเด่น

37

สตรี นนทบุรี

นางวชิราวรรณ ตันติรัษฎากร

นนทบุรี

มัธยมศึกษา

ดี

38

ท้ ายหาด

นายสถิตย์ จันทร์ น้อย

สมุทรสงคราม

มัธยมศึกษา

ดี

39

กรับใหญ่วอ่ งกุศลกิจพิทยาคม

นางพัชริ นทร์ โรจนวิทย์

ราชบุรี

มัธยมศึกษา

ดี

40

วังม่วงพิทยาคม

นางสาวยุภาพร ยอดคีรี

หนองคาย

มัธยมศึกษา

ดี

41

ถนนหักพิทยาคม

นางสาวณิชชารี ย์ ธรางวัฒน์ธนะชัย

บุรีรัมย์

มัธยมศึกษา

ดี

42

ชัยภูมิภกั ดีชมุ พล

นางเกศินี รอดเวียง

ชัยภูมิ

มัธยมศึกษา

ดี

43

เขื่อนช้ างวิทยาคาร

นางสาววิไลลักษณ์ เหมือนเหลา

ศรีสะเกษ

มัธยมศึกษา

ดี

44

เทพศาลาประชาสรรค์

นางศุภกานต์ พงษ์ ธนภูมิ

นครสวรรค์

มัธยมศึกษา

ดี

45

ดอยเต่าวิทยาคม

นางสาววราภรณ์ ขัดสาร

เชียงใหม่

มัธยมศึกษา

ดี

46

แม่ริมวิทยาคม

นางพรรณทิพย์ อุดมสุข

เชียงใหม่

มัธยมศึกษา

ดี

47

หาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กลุ กันยา

นางสาวอุบล กลิ่นหอม

สงขลา

มัธยมศึกษา

ดี

48

หัวหิน

นางสาววิจิตรา เศรษฐี

ประจวบคีรีขนั ธ์

มัธยมศึกษา

ดี

49

กันตังพิทยากร

นางสาวณัฏฐกันย์ จันทร์ ทอง

ตรัง

มัธยมศึกษา

ดี

50

ราชประชานุเคราะห์ ๔o ปั ตตานี

นางสาวซอลมา เจะตีแม

ปั ตตานี

มัธยมศึกษา

ดี
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รายชื่อโรงเรี ยนที่ได้รบ
ั รางวัล
ประกวด "จ ัดมุมหนังสือดีที่น่ าอ่าน" ประเภทส่งเสริ มคุณธรรม
้
โครงการนานมีบค
ุ ๊ ส ร์ ีดดิงคลั
บ ปี 16 ปี การศึกษา 2559
ลำดับ

โรงเรี ยน

ชื่อนักเรี ยน

จังหวัด

รำงวัล

นครพนม

ชนะเลิศ

อานาจเจริญ

รองชนะเลิศอันดับ 1

1

สหราษฎร์ รังสฤษดิ์

นางสาวอัตถจริยา มุงคุณ

2

อนุบาลอานาจเจริ ญ

นางสุรีพร สาริบตุ ร

3

แก่นนครวิทยาลัย

นางสาวณิชากร อุน่ ทะวงษ์

ขอนแก่น

รองชนะเลิศอันดับ 2

4

ดัดดรุณี

นางจินดาวรรณ บรรดา

เชียงราย

ชมเชย

5

ท้ ายหาด

นางวุฒิพร บุญเจริ ญ

สมุทรสงคราม

ชมเชย

6

ชุมแพศึกษา

นางภัสสรีวลั ย์ ทะคง

ขอนแก่น

จัดมุมสวยงาม

7

ชัยภูมิภกั ดีชมุ พล

นางเกศินี รอดเวียง

ชัยภูมิ

จัดมุมสวยงาม

8

วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์ นสุ รณ์)

นางสาวนัยน์ปพร พญาชน

สมุทรสาคร

จัดมุมสวยงาม

9

สิรินธรราชวิทยาลัย

นางสาววิชยา เผดิมรอด

นครปฐม

จัดมุมสวยงาม

10

บ้ านสุเม่น

นางสาวกรกวรรณ มาโหมด

สุโขทัย

จัดมุมสวยงาม

11

อัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

นางรัตนา มรพงษ์

สมุทรสาคร

จัดมุมสวยงาม

12

สามเสนนอก (ประชาราษฎร์ อนุกลู )

นางสาวกรกนก ถังมาส

กรุงเทพมหานคร

จัดมุมสวยงาม

รายชื่อโรงเรียน นักเรี ยนที่ได้รบ
ั รางวัล
้
ประกวด "คลิปวิดีโอสันแนะน
าหนังสือในดวงใจ" (ระด ับมัธยมศึกษา)
้
โครงการนานมีบค
ุ ๊ ส ร์ ี ดดิงคลับ
ปี 16 ปี การศึกษา 2559
ที่

โรงเรี ยน

1

บ้ านแพงพิทยาคม

2

สตรี นนทบุรี

3

วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์ นสุ รณ์)

4

บ้ านแพงพิทยาคม

5

มหิศราธิบดี

6

มหิศราธิบดี

7

แม่สะเรี ยง "บริ พตั รศึกษา"

8

สหราษฎร์ รังสฤษดิ์

9

บ้ านด้ ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

10 ดัดดรุ ณี

11 ดัดดรุ ณี

12 อัสสัมชัญลาปาง

13 สะเดา"ขรรค์ชยั กัมพลานนท์อนุสรณ์"

14 บ้ านคาวิทยา

15 บ้ านคาวิทยา

16 เซนต์โยเซฟ บางนา

17 เซนต์โยเซฟ บางนา

ชื่อนักเรี ยน
นายธาราชัย ห้ วยดอกหอม
น.ส.กัญญาณัฐ บุญประคอง
นางสาวชณิสรา ยิ ้มมิ่ง
นางสาวธมนวรรณ ละลี
ด.ญ.พิชญาภา สร้ อยสมจิตร์
ด.ญ.บุญยกร ผ่องใส
น.ส.อัจฉริ ยาภรณ์ คาจันทร์ ศรี
น.ส.สุทธิดา สาสอน
ด.ญ.ปนัดดา ชวนโพธิ์
ด.ญ.วรรณวิษา ถางโพธิ์
ด.ญ.ปนัดดา ชวนโพธิ์
ด.ญ.วรรณวิษา ถางโพธิ์
ด.ญ.ทิพรัตน์ คาสุข
ด.ญ.ภัทรนิษฐ์ สุขเกษม
ด.ช.เจษฎา เรื อนนา
ด.ญ.พัสตราภรณ์ ไชยโคตร
นางสาวสุวฒ
ั นา สัมพันธ์สิทธิ์
นายอภิรักษ์ หล้ าหลวง
นางสาวชุติมา เล็กชะอุม่
นางสาวสุดารัตน์ หงษ์ ทวี
นางสาวณัฐริ กา เจริ ญวงศ์
นางสาวธัญลักษณ์ วิโ ชคสิน
นางสาวเพ็ญวิรัติ อาพันธุ์
นางสาวกชกร หาญณรงค์
ด.ญ.เจียจิน ก๊ วท
ด.ญ.ชุนหลิง ชาน
นายชญานนท์ กลัน่ แตง
นางสาววีรยา ดอนจุ้ย
นางสาวจันทร์ จิรา บุญยง
นางสาวกชกร มั่นกสิกรรม
นางสาวสิรีธร วังมะนาว
นางสาวชุตินนั ท์ แก้ วศิลา
นางสาววรกมล เกตุสขุ า
นางสาวจิรัชยา ชัยวรโสภณ

ครู ผ้ รู ั บผิดชอบโครงการ

จังหวัด

ชื่อหนังสือที่แนะนา

รางวัล

นายรชตะ ขาวดี

นครปฐม

ไม่ยาก ถ้ าอยาก ตังใจเรี
้ ยน

ชนะเลิศ

นางวชิราวรรณ ตันติรัษฎากร

นนทบุรี

Fate Diary บันทึกพลิกโลก

รองชนะเลิศ อันดับ 1

สมุทรสาคร

Why อาหารและโภชนาการ

รองชนะเลิศ อันดับ 1

นครปฐม

ไม่ยาก ถ้ าอยาก รู้ ใจผู้อนื่

ชมเชย

นางวัชรี พรรณ แก้ วกงพาน

นครราชสีมา

แฮร์ รี่ พอตเตอร์ กับเครื่ องรางยมทูต

popular vote

นางวัชรี พรรณ แก้ วกงพาน

นครราชสีมา

แฮร์ รี่ พอตเตอร์ กับเครื่ องรางยมทูต

โดนใจคณะกรรมการ

นางสุพิชาติ บุญศิริรัช

แม่ฮอ่ งสอน

ฉันอยากมั่นใจในตนเอง

โดนใจคณะกรรมการ

นางสาวอัตถจริ ยา มุงคุณ

นครปฐม

ดัง่ ดวงแก้ วส่องสว่างทางสายงาม

โดนใจคณะกรรมการ

นางณัฐมน มหาเสน

เชียงราย

Good Luck

โดนใจคณะกรรมการ

นางสาวศิริมน เกตุชาติ

ฉะเชิงเทรา

แค่13

โดนใจคณะกรรมการ

นายภาณุวชิ ญ์ พิมเสน

ฉะเชิงเทรา

ดินสอแท่งสัน้

โดนใจคณะกรรมการ

นางเนาวรัตน์ มโนรส

ลาปาง

อร่อยไม่อ้วน กินง่ายๆ รู้ทนั เชิงกราน

โดนใจคณะกรรมการ

นางอภิญญา หรับจัน

สงขลา

วาดเพลินกับYUMMA

โดนใจคณะกรรมการ

นางสาวธิติมา วิเศษศิริ

ราชบุรี

บันทึกของลูกช้ าง

โดนใจคณะกรรมการ

นางสาวธิติมา วิเศษศิริ

ราชบุรี

บาลีวนั ละคา

โดนใจคณะกรรมการ

นายเฉลิมชัย สถิตวิภารวงศ์

สมุทรปราการ

เอาตัวรอดปลอดภัยไว้ ก่อน 10

โดนใจคณะกรรมการ

นายเฉลิมชัย สถิตวิภารวงศ์

สมุทรปราการ

แฮร์ รี่พอตเตอร์ เครื่ องรางยมทูต

โดนใจคณะกรรมการ

นางสาวนัยน์ปพร พญาชน

นายรชตะ ขาวดี

่
รายชือโรงเรี
ยน นักเรียนที่ได้รบ
ั รางวัล
ประกวด "ภาพถ่ายพร้อมคาบรรยาย แนะนาหนังสือในดวงใจ" (ระด ับประถมศึกษา)
้
โครงการนานมีบค
ุ ๊ ส ร์ ีดดิงคลั
บ ปี 16 ปี การศึกษา 2559
ที่

โรงเรียน

ชื่อนักเรียน

ด.ญ.ชลพรรษ ศิริสาธิตกิจ
ด.ญ.โชติกา นพสุวรรณ
ด.ญ.แพรวา ศรี วนิชย์
2 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา
ด.ช.ภูวภัทร พลพวก
ด.ญ.ภัครวดี เสาว์เอ้ ย
3 สันป่ าตอง(สุวรรณราษฎร์ วิทยาคาร)
ด.ญ.กัญญาณัฐ ชุม่ คา
ด.ญ.ชลพรรษ ศิริสาธิตกิจ
4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภภัฎสงขลา
ด.ญ.โชติกา นพสุวรรณ
ด.ช.ภูวิศ วาณิชกมลนันทน์
5 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา
ด.ช. อินทัช สุธนะดิลก
ด.ญ.กุลจิรา กันยะ
6 บ้ านนาวงศ์
ด.ญพัณณิตา ยะแสง
ด.ช.ธนวัฒน์ สิทธิสรุ ินทร์
7 บ้ านด้ ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
ด.ญ.ณัฐนันท์ แสงอรุณ
ด.ญ.ปี ย์วรา ทินวัง
8 อัสสัมชัญลาปาง
ด.ญ.ฐิ ติพล พงษ์ พนั ธ์
ด.ช.ศิวิช แก้ วสวาสดิ์
9 วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์ นสุ รณ์)
ด.ญ.ธัญญาลักษณ์ สังข์ประเสริฐ
ด.ช.อุดมทรัพย์ ผาเซา
10 วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์ นสุ รณ์)
ด.ญ.ณัฐิกานต์ กล่อมไสยาสน์
ด.ญ.บุณยาพร พรมมินทร์
11 สันป่ าตอง(สุวรรณราษฎร์ วิทยาคาร)
ด.ญ.ธัญญ์ นรี มณีประดิษฐ์
1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภภัฎสงขลา

จังหวัด

ชื่อหนังสือที่แนะนา

รางวัล

นายจิตติพงศ์ นาคเรื อง

สงขลา

ฟั กทอง

ชนะเลิศ

นางสาวสุภทั รา ฉิมพลี

พิจิตร

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สารานุกรม 222 การทดลอง รองชนะเลิศ อันดับ 1

นางสุนทรี คุณา

เชียงใหม่

ผีญี่ปนุ่

รองชนะเลิศ อันดับ 2

นายจิตติพงศ์ นาคเรื อง

สงขลา

ฟั กทอง

popular vote

นางสาวสุภทั รา ฉิมพลี

พิจิตร

Why? เชื ้อโรค

โดนใจคณะกรรมการ

คนึงนิตย์ เขียวสมบัติ

น่าน

แก้ วจอมซน

โดนใจคณะกรรมการ

นางณัฐมน มหาเสน

เชียงราย

ผีเอเชีย

โดนใจคณะกรรมการ

นางอนามิกา ฟูเต็มวงค์

ลาปาง

ไม่ยากถ้ าอยากมีจิตใจดี

โดนใจคณะกรรมการ

นางสาวนัยน์ปพร พญาชน สมุทรสาคร

โคนม

โดนใจคณะกรรมการ

นางสาวนัยน์ปพร พญาชน สมุทรสาคร

ไม่ยากถ้ าอยาก
มีความคิดสร้ างสรรค์

โดนใจคณะกรรมการ

แก้ วจอมแก่น

โดนใจคณะกรรมการ

นางสุนทรี คุณา

เชียงใหม่

ื่ น ักเรียนทีไ่ ด้เข้าค่ายผูน
รายชอ
้ าการอ่าน
โครงการนานมีบค
ุ๊ ส ์ รีดดิง้ คล ับ ปี ที่ 16 ประจาปี 2559
ที่

ชื่อโรงเรี ยน

จังหวัด

รายชื่อนักเรี ยน

ระดับชัน้

1 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์

กระบี่

น.ส.อรยา หวังเสล่

ม.4

2 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา

กระบี่

ด.ญ.คริ สตินา ยงฟงลี

ม.3

3 โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ สตรีวทิ ยา พุทธมณฑล

กรุงเทพมหานคร

ด.ช.เจษฎากร จันทราทิพย์

ม.2

4 โรงเรียนวัดคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.กาญจนา รอบรู้เจน

ป.4

5 โรงเรียนกรุงเทพคริ สเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

ม.1

6 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

กรุงเทพมหานคร

ด.ช.ศรัณย์กร วรศิริภทั รวงศ์
ด.ญ.ณัฐญา ไชยสิทธิ์

7 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.ยศวีน์ เกษมนิธิโชค

ป.5

8 โรงเรียนเตรี ยมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ า

กรุงเทพมหานคร

นางสาวพิชญา โกศลกิตติพงศ์

ม.5

9 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.เขมจิรา หงษ์ สพุ รรณ

ป.4

10 โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์

กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.นงนภัส สุธรรมวิจิตร

ป.5

11 โรงเรียนบ้ านเจียรดับ

กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.นันทนา หวังสมาแอล

ป.5

12 โรงเรียนแย้ มจาดวิชชานุสรณ์

กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.นภัทร จันทร์ เจริญ

ป.5

13 โรงเรียนเลิศหล้ า

กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.ธีรตา ตรี ธมวุฒิทรัพย์

ป.4

14 โรงเรียนเลิศหล้ า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กรุงเทพมหานคร

ป.4

15 โรงเรียนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษก

กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.ปั ณฑ์ธรา ประสานสุข
ด.ช.ธนกร สัมฤทธิ์สขุ โชค

16 โรงเรียนวัดกําแพง

กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.ญาณิศา เหลือสมบัติ

ป.4

17 โรงเรียนวัดคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.กาญจนา รอบรู้เจน

ป.4

18 โรงเรียนวัดทิพพาวาส

กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.พลอยตะวัน เปิ น้ มัน่ คง

ม.2

19 โรงเรียนวัดบางปะกอก

กรุงเทพมหานคร

ด.ช.ธนภัทร ชื่นอํา

ม.1

20 โรงเรียนวัดพุทธบูชา

กรุงเทพมหานคร

น.ส.กาญจนา พะโยมพัด

ม.4

21 โรงเรียนศึกษานารี วทิ ยา

กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.สุธาสิณี ปะวะโก

ม.1

22 โรงเรียนสตรี วดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินปู ถัมภ์

กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.ชัญญา ทับเนียม

ม.1

23 โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.กนกวรรณ สอนจรูญ

ป.4

24 โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฏร์ สามัคคี)

กรุงเทพมหานคร

น.ส.พรทิพา อํ่าสงวน

ม.3

25 โรงเรียนสุเหร่าสามอิน

กรุงเทพมหานคร

ด.ช.ธนากร นางาม

ป.4

26 โรงเรียนบ้ านวังกระแจะ

กาญจนบุรี

ด.ญ.ณัฐธิดา วุฒิสาร

ป.5

27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

ด.ญ.วรรณลี ศรีทน

ม.3

28 โรงเรียนบ้ านกอกป่ าผุวทิ ยา

ขอนแก่น

ด.ญ.วริ ศรา มณฑ,

ป.6

29 โรงเรียนยอแซฟวิทยา

จันทบุรี

ด.ญ.ศลิษา ศรี ตะปั ญญะ

ป.6

30 โรงเรียนดัดดรุณี

ฉะเชิงเทรา

น.ส.ธัญลักษณ์ วิโชคสิน

ม.4

31 โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรี สนุ ทรโวหาร (น้ อย อาจารยางกูร )

ฉะเชิงเทรา

ด.ญ.ภัสสุฎา น้ อยคํามี

ม.1

32 โรงเรียนพนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา

ด.ญ.สุพฒ
ั ชา ผาสุข

ม.2

33 โรงเรียนหนองไม้ แก่นวิทยา

ฉะเชิงเทรา

ด.ช.กิตติภพ มาสระ

ม.1

34 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม

ชัยภูมิ

น.ส.กาญจนา ขารพิษ

ม.3

35 โรงเรียนบ้ านแท่นวิทยา

ชัยภูมิ

น.ส.ชนิษฎา พงษ์สระพัง

ม.4

36 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

ชัยภูมิ

นายอุเทน ปิ ม้ สุวรรณ

ม.6

37 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแก้ งคร้ อ

ชัยภูมิ

นายโชคชัย พลธานี

ม.4
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ม.2

ป.4

ื่ น ักเรียนทีไ่ ด้เข้าค่ายผูน
รายชอ
้ าการอ่าน
โครงการนานมีบค
ุ๊ ส ์ รีดดิง้ คล ับ ปี ที่ 16 ประจาปี 2559
ที่

ชื่อโรงเรี ยน

จังหวัด

รายชื่อนักเรี ยน

ระดับชัน้

38 โรงเรียนละแมวิทยา

ชุมพร

ด.ญ.พีรญา ปุญภักดี

ม.2

39 โรงเรียนบ้ านฮ่างตํ่า

เชียงราย

ด.ญ.อภิรดา กองใจ

ป.6

40 โรงเรียนพญาเม็งราย

เชียงราย

น.ส.ชุตมิ า ดวงกล้ า

ม.5

41 โรงเรียน บ้ านม่อนปิ่ น

เชียงใหม่

ด.ญ.ลีลาวดี นันตา

ม.2

42 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง๔

เชียงใหม่

ด.ญ.บุญรักษา บุญเรื อง

ป.6

43 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

เชียงใหม่

ด.ญ.ฐิ ดาภา คําหล้ า

ม.1

44 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

เชียงใหม่

นางสาวกนกภิรมย์ เลห์ดี

ม.6

45 โรงเรียน บ้ านคลองมวน

ตรัง

ด.ญวรัญญา อ่อนน้ อม

ป.4

46 โรงเรียนบ้ านแม่กื ้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182

ตาก

ด.ญ.ปราณี จิ๋วแก้ ว

ม.2

47 โรงเรียนวัดวังไทร

นครนายก

ด.ญ.ธารารัตน์ แก้ วมณี

ป.5

48 โรงเรียนอนุบาลนครนายก
49 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ แผนกประถมศึกษา

นครนายก

ด.ช.ชยานันท์ คําเพ็ญ

ป.5

นครปฐม

ด.ญ.สิรพิธี สุนทรศิลสังวร

ป.6

50 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

นครปฐม

น.ส.กมลลักษณ์ อารมณ์ดี

ม.1

51 โรงเรียนบ้ านแพงพิทยาคม

นครพนม

น.ส.ทิพวรรณ ทะวัง

ม.6

52 โรงเรียนสหราษฎร์ รังสฤษดิ์

นครพนม

น.ส.ศศิธร เสนเพ้ ง

ม.4

53 โรงเรียนเกล็ดลิ ้นวิทยา

นครราชสีมา

น.ส.ณัฏฐณิชา วันทาแท่น

ม.3

54 โรงเรียนบุญวัฒนา

นครราชสีมา

นายวันชัย รูปชัยภูมิ

ม.4

55 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

นครสวรรค์

ด.ญ.ฆนทกานต์ สามัญตระกูล

ม.1

56 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

นครสวรรค์

ด.ญ.ณฐนรรจ์ ครประจักร์ ชยั

ม.2

57 โรงเรียนสตรี นครสวรรค์

นครสวรรค์

ด.ญ.วันวิภา สมรภูมิ

ม.1

58 โรงเรียนสตรี นนทบุรี

นนทบุรี

ด.ญ.ธรรญชนก โชติชินธนาสิทธิ์

ม.1

59 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

ประจวบคีรีขนั ธ์

ด.ช.เอกรัฐ ชมเชย

ม.2

60 โรงเรียนบ้ านไร่บน

ประจวบคีรีขนั ธ์

ด.ญ.สุกญ
ั ญา บุญมา

ป.6

61 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส(เสาร์ อทุ ศิ )

ปั ตตานี

ด.ญ.อายูซี ซึง

ป.5

62 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

พระนครศรี อยุธยา

ด.ญ.ดวงกมล แจ้ งสว่าง

ม.3

63 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

พะเยา

ด.ญ.บุษบามินตรา ลาบุตรดี

ม.2

64 โรงเรียนวัดลานแซะ

พัทลุง

ด.ช.ธนเสฏฐ์ ขวัญศรี

ป.5

65 โรงเรียนอิมพีเรี ยลพิจิตร สองภาษา

พิจิตร

ด.ช.สิทธิภา สัตยะเลขา

ป.4

66 โรงเรียนบ้ านลาดวิทยา

เพชรบุรี

น.ส.เพชรรัตน์ แพงดี

ม.5

67 โรงเรียนชุมชนบ้ านวังพิกลุ

เพชรบูรณ์

ด.ญ.อัจฉรา สอนรอด

ม.2

68 โรงเรียนบ้ านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์ )

แพร่

ด.ช.จิรวัฒน์ วัฒนแสนสุข

ป.5

69 โรงเรียนร้ องกวางอนุสรณ์

แพร่

น.ส.กมลลักษณ์ กลิน่ ประทุม

ม.4

70 โรงเรียนแม่สะเรี ยง"บริ พตั รศึกษา"

แม่ฮอ่ งสอน

น.ส.นฤฒล แสงเฮ่อ

ม.5

71 โรงเรียนบ้ านนาโส่

ยโสธร

ด.ญ.ฐิ ตมิ า มาตขาว

ม.2

72 โรงเรียนสตรี ยะลา

ยะลา

น.ส.ภาสญา วิกรัยสกุล

ม.4

73 โรงเรียนบ้ านตาเนาะปูเต๊ ะ

ยะลา

ด.ญ.ซาวาตี อับดุลนิเลาะ

ป.6

74 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม

ร้ อยเอ็ด

ด.ญ.โสภิตสุดา ไชยปั ญญา

ป.6
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75 โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก

ราชบุรี

ด.ช.พงศกร แก้ วชัง

ป.4

76 โรงเรียนกรับใหญ่วอ่ งกุศลกิจพิทยาคม

ราชบุรี

น.ส.อัยริ นทร์ อินโสภา

ม.6

77 โรงเรียนดุสติ วิทยา

ราชบุรี

ด.ช.ณัฐดนัย ขมสวัสดิ์

ป.5

78 โรงเรียนนารี วทิ ยา

ราชบุรี

น.ส.บุญญิสา สหะวงศ์วฒ
ั นา

ม.5

79 โรงเรียนบ้ านคาวิทยา

ราชบุรี

นายวรธน มหาทรัพย์

ม.4

80 โรงเรียนโคกสําโรงวิทยา

ลพบุรี

น.ส.ณิชากร พันธรณี

ม.5

81 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50

ลพบุรี

ด.ญ.น้ อมฤดี ดับโสก

ม.2

82 โรงเรียนบ้ านหนองนาว

ลําปาง

ด.ญ.เจนธิชา วรรณารักษ์

ป.6

83 โรงเรียนสตรี สริ ิ เกศ

ศรี สะเกษ

ด.ญ.มานิษา ทองปั ญญา

ม.3

84 โรงเรียนอนุบาลอุทมุ พรพิสยั

ศรี สะเกษ

ด.ญ.พทภัทรมนฑ์ เจริ ญทรัพย์

ป.6

85 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึง่ บารมี

สกลนคร

น.ส.จีรนันท์ จันทร์ มาตร์

ม.3

86 โรงเรียนมหาวชิราวุธ

สงขลา

น.ส.ธันวา สิทธิพนั ธุ์

ม.5

87 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ

สงขลา

ด.ญ.สาธินี แซ่หยาง

ป.4

88 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สงขลา

ด.ญ.ณิชากร จันทวงศ์

ป.5

89 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

สมุทรปราการ

ด.ญ.หงส์น้อย หลิน

ม.2

90 โรงเรียนดรุณรัตน์

สมุทรปราการ

ด.ช.วิษณุพร สินสมุทร

ป.6

91 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

สมุทรปราการ

ด.ญ.ประณิดา สวนยิ ้ม

ม.2

92 โรงเรียนท้ ายหาด

สมุทรสงคราม

นายภานุพงศ์ นุชโสภา

ม.5

93 โรงเรียนศรัทธาสมุทร

สมุทรสงคราม

ด.ญ.แพรวา ธนาสารพูนผล

ม.1

94 โรงเรียน กระทุม่ แบน"วิเศษสมุทคุณ"

สมุทรสาคร

ด.ญ.นิด สมบูรณ์

ม.1

95 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์ นสุ รณ์ )

สมุทรสาคร

ด.ญ.พิชญาภา สร้ อยสมจิตร์

ม.2

96 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

สมุทรสาคร

น.ส.จิรนันท์ สุนทรธีวฒ
ั น์

ม.5

97 โรงเรียนบ้ านหลังสวนประชาสามัคคี

สระบุรี

ด.ญ.ภควดี สีสาย

ป.4

98 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม

หนองคาย

ด.ญ.สุณีรัตน์ บุตรด้ วง

ม.1

99 โรงเรียนสระบุรีวทิ ยาคม

สระบุรี

ม.5

100 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา

สุราษฎร์ ธานี

น.ส.ณัฐฐนารี สุวรรณหงษ์
ด.ญ.สุภาวดี ช่วยศรี สวัสดิ์

101 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์

หนองคาย

ม.5

102 โรงเรียนบ้ านนาผาง (วิบลู ย์ราษฎร์ สามัคคี )

อํานาจเจริ ญ

น.ส.เนตรนภา สีสวยหูต
ด.ช.ณรงต์ฤทธิ์ ไกลกล

103 โรงเรียนบ้ านทุง่ ทอง

อุดรธานี

ด.ญ.สุมินตรา จําปาเพชร

ป.4

104 โรงเรียนบ้ านปากดง

อุดรธานี

ด.ญ.ศศิวมิ ล ยาเจริ ญ

ม.1
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