
  

  

รายชื่อนักเรียนรายชื่อนักเรียน  ““แขงขันทักษะวิชาการแขงขันทักษะวิชาการ””  รระดับประถมศึกษา  ปการศึกษา  256ะดับประถมศึกษา  ปการศึกษา  25611  

วันเสาร ที่  วันเสาร ที่  11    ธันวาคม  256ธันวาคม  25611  

ณ  ณ  โรงเรียนผองสุวรรณวิทยาโรงเรียนผองสุวรรณวิทยา  

******************************  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
 

   
 

ที่ที่  รายการรายการ  ชื่อชื่อ--สกุลสกุล  ชื่อเลนชื่อเลน  ชั้นชั้น  ผลการแขงขันผลการแขงขัน  

1 
โครงงานทดลอง 

ชวงชั้นที่ 2 

ด.ช.ปณณธร คงขํา ขาวกลอง ป.5/2 

เหรียญทองอันดับ  2 2 ด.ญ.อนัทธชิา บัวศร ี ไนซ ป.5/2 

3 ด.ญ.พิมพวิภา ทรัพยแตง ตนปาน ป.5/2 

4 
โครงงานสิ่งประดิษฐ 

ชวงชั้นที่ 2 

ด.ญ.จิรัชญา ชัยสุริยะพันธ อิน ป.5/3 

เหรียญทองแดงอันดับ  4  5 ด.ญ.ภัทรานิษฐ เพชรปานกัน ขิง ขิง ป.6/3 

6 ด.ญ.พิมพพชิชา วงศวัชระกุศล เพลง ป.6/3 

7 การแสดงทางวิทยาศาสตร 

(Science  show) 

ชวงชั้นที่ 2 

ด.ญ.พณณกร สุทธิธนมงคล ใบบัว ป.4/3 

เหรียญทองอันดับ  2 8 ด.ญ.ชวิศา จีนแกวเปยม อันอัน ป.4/4 

9 ด.ญ.ชัญญานุช กอบัวแกว อีม ป.4/5 

10 
อัจฉริยภาพทางวทิยาศาสตร 

ชวงชั้นที่ 2 

ด.ช.ปณณธร คําเคน ภู ป.6/1 

เหรียญเงินอันดับ  2 11 ด.ญ.นภัสนันท ชนะโชติ ลูกตาล ป.6/3 

12 ด.ช.ฐิติพันธ ศรีเจริญ โฟลค ป.6/4 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

                                          รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน ““แขงขันทักษะวชิาการแขงขันทักษะวชิาการ””  รระดับประถมศึกษา  ปการะดับประถมศึกษา  ปการศึกษา  256ศึกษา  25611  

วันเสาร ที่  วันเสาร ที่  11    ธันวาคม  256ธันวาคม  25611  

ณ  โรงเรียนเซนตโยเซฟเมืองเอกณ  โรงเรียนเซนตโยเซฟเมืองเอก  

******************************  

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
 

ที่ที่  รายการรายการ  ชื่อชื่อ--สกุลสกุล  ชื่อเลนชื่อเลน  ชั้นชั้น  ผลการแขงขันผลการแขงขัน  

1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร (ช.1) ด.ญ.พัฑฒิดา กลิ่นกุสุม ฟาใส ป.3/1 เหรียญทองอันดับ 1   

2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร (ช.2) ด.ช.วชิรวิทญ คงเสรีนุสรณ วิทญ ป.6/2 เหรียญทองอันดับ 1   

3 การแขงขันคิดเลขเร็ว (ช.1) ด.ช.ชินพรรธน ดวงทอง พัสเตอร ป.3/4 เหรียญเงินอันดับ 3   

4 การแขงขันคิดเลขเร็ว (ช.2) ด.ญ.ทรธภร พาหาสิงห ธฌา ป.5/1 เหรียญทองอันดับ 1   

5  

การแขงขันโครงงานคณิตศาสตร 

(ประเภทสรางทฤษฎี) 

(ช.2) 

ด.ญ.ฐิตารีย คําเขียว เฟริ์นท ป.6/2 

เหรียญเงินอันดับ 2   6 ด.ช.มัทธิว เหมะ มัทธิว ป.6/3 

7 ด.ญ.ดลพร บุญถม เอม ป.6/4 

8 การแขงขันโครงงานคณิตศาสตร 

(ประเภทบูรณาการทางความรู) 

(ช.2) 

ด.ญ.ชาลิสา พฤกษวัน จิ๊บจิ๊บ ป.4/4 

เหรียญทองอันดับ 1  9 ด.ญ.ศศิวิมล โพธิ์ดวง แกม ป.5/4 

10 ด.ช.เมธธัญ ขาวปลอด เตเต ป.6/1 

11 การแขงขันเวทคณิต (ช.1) ด.ญ.ปภาภัสสร ชนะคุม ฟาใส ป.3/4 เหรียญทองอันดับ  1   

12 การแขงขันเวทคณิต (ช.2) ด.ญ.สาริศา คชศรีสวัสด์ิ ถุงแปง ป.5/3 เหรียญทองอันดับ  2   

13 
การแขงขัน A-Math 

ด.ช.ธีรวัฒน พรรณพัฒนกุล ตน ป.6/3 
เหรียญทองอันดับ  1   

14 ด.ช.อัครวัฒน กุลศิรวัฒน โฟโต ป.6/5 

15 การแขงขัน SUDOKU ด.ช.ชวณัฏฐ สกุลวิวรรธน เบิ้ล ป.6/1 เหรียญทองอันดับ  1   

       

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

                                    รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน ““แขงขันทักษะวิชาการแขงขันทักษะวิชาการ””  รระดับประถมศึกษา  ปการศึกษา  256ะดับประถมศึกษา  ปการศึกษา  25611  

วันเสาร ที่  วันเสาร ที่  11    ธันวาคม  256ธันวาคม  25611  

ณ  โรงเรียนระเบียบวิทยาณ  โรงเรียนระเบียบวิทยา  

******************************  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
 

   
 

ที่ที่  รายการรายการ  ชื่อชื่อ--สกุลสกุล  ชื่อเลนชื่อเลน  ชั้นชั้น  ผลการแขงขันผลการแขงขัน  

1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (ช.1) ด.ญ.ภคมน ศรีแจม เอย ป.2/1 เหรียญทองอันดับ  3  

2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (ช.2) ด.ญ.อรไพริณ เกงกลางดอน ไอริน ป.4/4 เหรียญเงินอันดับ  6   

3 วรรณกรรมพิจารณ (ช.2) ด.ญ.สุภิชญาณ ปรีสงค พริกหวาน ป.6/1 เหรียญทองอันดับ  8   

4 พินิจวรรณคดี (ช.1) ด.ญ.ปุณยนุช อุนสวงิ ตนขาว ป.3/4 เหรียญทองอันดับ  1   

5 พินิจวรรณคดี (ช.2) ด.ช.ชนะชัย ธีระทวีสุข ตนกลา ป.6/5 เหรียญทองอันดับ  7  

6 เรียงรอยถอยความ (ช.1) ด.ญ.พัชราภา ตระกูลบุญฤทธิ ์ พั้นซ ป.2/5 เหรียญเงิน   

7 การเขียนเรียงความ (ช.2) ด.ญ.สุทธินันท เครือเหลา เตย ป.5/4 เหรียญทองอันดับ  6 

8 กวีเยาวชนคนรุนใหม (ช.2) ด.ช.ภูมิพัฒน ดานเดชา คุณ ป.5/4 เหรียญเงิน  

9 กวีเยาวชนคนรุนใหม (ช.2) ด.ญ.เชาวลีย พันทา นุน ป.5/4 เหรียญเงิน  

10 ตอคําศัพทภาษาไทย (ช.2) ด.ช.กฤตบุญ ชางสัน กันต ป.4/5 เหรียญเงินอันดับ  1   

11 ตอคําศัพทภาษาไทย (ช.2) ด.ช.รัชชานนท พันธปน เนม ป.6/4 เหรียญเงินอันดับ  1 

12 ทองอาขยานทํานองเสนาะ (ช.1) ด.ญ.พลอยไพลิน นักพิณพาทย พลอยใส ป.3/5 เหรียญทองแดง 

13 ทองอาขยานทํานองเสนาะ (ช.2) ด.ญ.ปราณิศา ชังคะนารถ โอปอล ป.6/5 เหรียญเงินอันดับ  3 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

                                  รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน ““แขงขันทักษะวิชาการแขงขันทักษะวิชาการ””  รระดับประถมศึกษา  ปการศึกษา  256ะดับประถมศึกษา  ปการศึกษา  25611  

วันเสาร ที่  วันเสาร ที่  11    ธันวาคม  256ธันวาคม  25611  

ณ  โรงเรียนบีคอนเฮาส แยมสอาดรังสิตณ  โรงเรียนบีคอนเฮาส แยมสอาดรังสิต  

******************************  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
 

 
 

ที่ที่  รายการรายการ  ชื่อชื่อ--สกุลสกุล  ชื่อเลนชื่อเลน  ชั้นชั้น  ผลการแขงขันผลการแขงขัน  

1 Spelling Bee (ช.1) ด.ญ.ปณฑิรา อนุชิตชาญชัย ปนปน ป.3/3 เหรียญทองอันดับ  1   

2 Spelling Bee (ช.2)  หลักสูตรพิเศษ ด.ญ.นภัสวรรณ วรทานมงคลชัย เอมมี ่ ป.6/2 เหรียญทองอันดับ  3   

3 Spelling Bee (ช.2)  หลักสูตรสามัญ ด.ญ.พทัธนันท นาวายนต ที่รัก ป.6/5 เหรียญทองอันดับ  3   

4 Impromptu Speech (ช.1) ด.ญ.ธนารีย จันทรแสงรัตน เหนือ ป.2/3 เหรียญทองอันดับ  1   

5 Impromptu Speech (ช.2)  หลักสูตรพิเศษ ด.ญ.ณัณทณภัส แกวสวาง ตาหวาน ป.6/2 เหรียญเงิน 

6 Story Telling (ช.2)  หลักสูตรพิเศษ ด.ญ.ณภัคธนา นิวาส ปุยฝาย ป.5/2 เหรียญทองอันดับ  1 

7 Story Telling (ช.2)  หลักสูตรสามัญ ด.ญ.ปาณิสรา ปติแสง ออมสิน ป.4/5 เหรียญทอง 

8 
การพูดภาษาจีนเพื่ออาชพี (ช.2) 

ด.ญ.หทัยชนก พวงชัยยะ หทัย ป.5/3 
เหรียญทองอันดับ  1 

9 ด.ญ.ศุภิสรา เขียนลิขิต น้ําตาล ป.6/2 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

                                    รายรายชื่อนักเรียน ชื่อนักเรียน ““แขงขันทักษะวิชาการแขงขันทักษะวิชาการ””  รระดับประถมศึกษา  ปการศึกษา  256ะดับประถมศึกษา  ปการศึกษา  25611  

วันเสาร ที่  วันเสาร ที่  11    ธันวาคม  256ธันวาคม  25611  

ณ  โรงเรียนโชคชัยรังสิตณ  โรงเรียนโชคชัยรังสิต  

******************************  

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 

   
 

ที่ที่  รายการรายการ  ชื่อชื่อ--สกุลสกุล  ชื่อเลนชื่อเลน  ชั้นชั้น  ผลการแขงขันผลการแขงขัน  

1 เลานิทานคุณธรรม (ช.1) ด.ญ.จิรัชญา ขาวปลอด แจน ป.3/2 เหรียญเงิน 

2 เลานิทานคุณธรรม (ช.2) ด.ญ.พิมมาดา มั่นเจริญ ใบหยก ป.5/2 เหรียญทอง 

3 
มารยาทไทย (ช.1) 

ด.ญ.ประภาลักษณ วงคอามาตย เอิรน ป.3/1 
เหรียญทอง 

4 ด.ช.ธนกฤต ถวิลอทิธพิร โบท ป.3/6 

5 
มารยาทไทย (ช.2) 

ด.ญ.ณกีรดา ธรรมาวุฒิกุล โฟร ป.4/5 
เหรียญเงิน 

6 ด.ช.วีรภัทร เดชพันธุ ปอ ป.5/1 

7 

 

สวดมนตแปลไทย 

ด.ญ.รัตนจิราภรณ บุญรัตน พลอยแดง ป.5/1 

เหรียญเงิน 

8 ด.ญ.รมิดา บัวศร ี ปาย ป.5/1 

9 ด.ญ.ขวญัชนก จึงสุระ จินนี่ ป.5/1 

10 ด.ญ.อชิรญา อินทปญโญ เกรซ ป.5/2 

11 ด.ญ.ณภัทร บัวเรือง ภัทร ป.5/2 

12 ด.ญ.ปุญญิศา ปญญาโรจน มีน ป.5/2 

13 ด.ญ.ศุภิสรา ไววอง กุบกิ๊บ ป.6/1 

14 ด.ญ.ภานรินทร จุลเจือ ปลาย ป.6/3 

15 ด.ญ.สิริกัญญา แคลวคําพุฒ แจน ป.6/3 

16 ด.ญ.กระยาหงัน คงจริง อันซีน ป.6/4 

       

  

  

  

  

  

  



  

  

                                        รายชื่รายชื่อนักเรียน อนักเรียน ““แขงขันทักษะวิชาการแขงขันทักษะวิชาการ””  รระดับประถมศึกษา  ปการศึกษา  256ะดับประถมศึกษา  ปการศึกษา  25611  

วันเสาร ที่  วันเสาร ที่  11    ธันวาคม  256ธันวาคม  25611  

ณ  โรงเรียนอุดมวิทยาณ  โรงเรียนอุดมวิทยา  

******************************  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)  
 

  

ที่ที่  รายการรายการ  ชื่อชื่อ--สกุลสกุล  ชื่อเลนชื่อเลน  ชั้นชั้น  ผลการแขงขันผลการแขงขัน  

1 การสรางการตูนดวยโปรแกรม 

คอมพิวเตอรกราฟก (ช.1) 

ด.ช.นภัสกร ปอมเผือก เปรม ป.3/1 
เหรียญทองอันดับ  7 

2 ด.ญ.ณัฏฐนันท รื่นญาต ิ น้ําเพชร ป.3/5 

3 การใชโปรแกรมนําเสนอ 

(Presentation)  (ช.2) 

ด.ช.นพบดินทร วัลลานนท ฝาย ป.4/1 
เหรียญเงินอันดับ  3 

4 ด.ช.ธัศทอง ทองนํ้าเพญ็ รัก ป.5/1 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

                                      รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน ““แขงขันทักษะวิชาการแขงขันทักษะวิชาการ””  รระดับประถมศึกษา  ปการศึกษา  256ะดับประถมศึกษา  ปการศึกษา  25611  

วันเสาร ที่  วันเสาร ที่  11    ธันวาคม  256ธันวาคม  25611  

ณ  โรงเรียนณ  โรงเรียนทิพพากรวิทยาการทิพพากรวิทยาการ  

******************************  

สาระการเรียนรูศิลปะ (ดนตรี สาระการเรียนรูศิลปะ (ดนตรี --  นาฏศิลปนาฏศิลป))  
 

 
 

ที่ที่  รายการรายการ  ชื่อชื่อ--สกุลสกุล  ชื่อเลนชื่อเลน  ชั้นชั้น  ผลการแขงขันผลการแขงขัน  

1 การขับรองเพลงไทยลกูทุง (ชาย) ด.ช.ธนดล ผลอ่ํา พ ี ป.6/1 เหรียญทองแดง  

2 การขับรองเพลงไทยลกูกรุง (ชาย) ด.ช.เปรมากร สุขประเสริฐ เปรม ป.5/2 เหรียญทอง  

3 การขับรองเพลงไทยลกูกรุง (หญิง) ด.ญ.พอเพียง ลาสา พอเพียง ป.5/1 เหรียญทอง   

4 การขับรองเพลงพระราชนิพนธ (ชาย) ด.ช.รัชกฤต ยอดแกว ฟลุค ฟลุค ป.6/1 เหรียญทอง   

5 การขับรองเพลงพระราชนิพนธ (หญิง) ด.ญ.จิณณมนต รณธีร ตนขาว ป.6/2 เหรียญทองอันดับ 1   

6 การขับรองเพลงสากล (หญิง) ด.ญ.ภัทรวด ี กันทรวิชัยวฒัน เยลลี ่ ป.5/1 เหรียญทอง   

7 

การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ 

ด.ญ.วรฤทัย พรหมสอน มายด ป.5/3 

เหรียญทอง 

8 ด.ญ.พิมพิศา แกวสา มดตะนอย ป.5/5 

9 ด.ญ.พลอยณิชา แกวศรีนวม พลอย ป.5/5 

10 ด.ญ.พิรุฬหธาร สุนทรินทร เนเน ป.5/5 

11 ด.ญ.สุภาวด ี สิริวุฒิชัยวัฒนา กระเพรา ป.6/3 

12 ด.ญ.ชนินาถ เฟองจันทร น้ําอิง ป.6/5 

13 ด.ญ.นฤมล กลาหาญ อิ้งค ป.6/5 

14 ด.ญ.กนกวรรณ กฤชอาคม น้ําวา ป.6/5 

       

       
 

 

  

  

  

  

  

  



  

  

                                                รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน ““แขงขันทักษะวิชาการแขงขันทักษะวิชาการ””  รระดับะดับอนุบาล  อนุบาล  ปการศึกษา  256ปการศึกษา  25611  

วันเสาร ที่  วันเสาร ที่  11    ธันวาคม  256ธันวาคม  25611  

ณ  โรงเรียนเฟองฟณ  โรงเรียนเฟองฟาา  
  

 

ที่ที่  รายการรายการ  ชื่อชื่อ--สกุลสกุล  ชื่อเลนชื่อเลน  ชั้นชั้น  ผลการแขงขันผลการแขงขัน  

1 

การแขงขันกายบริหาร 

ด.ญ.รัตนวภรณ มวงศรีงาม นับดาว อ.3/1 

เหรียญทองอันดับ  5 

2 ด.ญ.พาขวญั ปานมุข มิม อ.3/2 

3 ด.ญ.ภัควลัญชญ เสาะหาได ลัญชญ อ.3/2 

4 ด.ญ.งามสกุล แกวเสถียร ตองตา อ.3/2 

5 ด.ญ.สุทธิดา แสงจินดา ไมเรียว อ.3/2 

6 ด.ญ.ปรายฟา ปตถาพงษ เมจิ อ.3/2 

7 ด.ญ.ไอยวรญิท ทรัพยพจน ซิลมีย อ.3/2 

8 ด.ญ.พริมาภา มีรักษา พรีม อ.3/3 

9 ด.ญ.ภครภร ไชยพงษภัค พลอย อ.3/3 

10 ด.ช.ธนาเดช เหลืองไตรรัตน มอน อ.3/3 

11 ด.ช.อนพัช ฉุยฉาย ไอโฟน อ.3/3 

12 ด.ญ.ณัฐชา จันทรวิบูลย โฟกัส อ.3/3 

13 ด.ญ.ณัชชา แทนมงคลมาศ กัสซ ี อ.3/4 

14 ด.ญ.พัสตราภรณ ศรีจันทร ลิตา อ.3/5 

15 ด.ญ.กุสุมาลย วานกระ ขาวต ู อ.3/7 

16 การแขงขันเลานิทาน ด.ญ.ศุภาพชิญ เฉลิมบุญ หงสฟา อ.3/1 เหรียญทองอันดับ  2 

17 
การประกวดมารยาทไทย 

ด.ช.ไชยวัตร เอกสิรพิันธุ โชกุน อ.3/5 
เหรียญทอง   

18 ด.ญ.วรกมล นารีรักษ จะจา อ.3/5 

19 

การปนดินนํ้ามัน 

ด.ช.ศิวกร แคลวคําพุฒ จูโน อ.3/1 

เหรียญทองอันดับ  3 20 ด.ช.จักริน ศรีสําอางค คุณ อ.3/4 

21 ด.ญ.สุพิชญา เชื่อมสกุล พิช อ.3/4 

22 

การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ 

ด.ญ.ทชากร ศรีอุบล ออกสั อ.3/1 

เหรียญทองอันดับ  3 23 ด.ญ.ชญานนันท ชัยนรินทร ซันญา อ.3/5 

24 ด.ญ.กมลชนก สัตยจริง มุก อ.3/7 

25 การวาดภาพระบายสีดวยสีเทียน ด.ญ.ปยพรรษ ทองติด นะโม อ.3/4 เหรียญเงิน 

       



  

  

                                                  รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน ““แขงขันทักษะวิชาการแขงขันทักษะวิชาการ””  รระดับะดับอนุบาล  อนุบาล  ปการศึกษา  256ปการศึกษา  25611  

วันเสาร ที่  วันเสาร ที่  11    ธันวาคม  256ธันวาคม  25611  

ณ  โรงเรียนเฟองฟาณ  โรงเรียนเฟองฟา  
   

 

ที่ที่  รายการรายการ  ชื่อชื่อ--สกุลสกุล  ชื่อเลนชื่อเลน  ชั้นชั้น  ผลการแขงขันผลการแขงขัน  

1 

การแขงขันโครงงาน 

ด.ช.มหาคุณ กริชภูรินทร ตนน้ํา อ.3/1 

เหรียญเงิน 2 ด.ช.จตุภัทร เสวิกา จูเนียร อ.3/3 

3 ด.ญ.กานตพิชชา สังขรเขต ฟาใส อ.3/5 

4 

การแขงขันประกอบอาหาร 

ด.ญ.วัชรญาน ี สุจริตธัญตระกูล พริกไทย อ.3/1 

เหรียญเงิน 5 ด.ญ.โยษิตา พันธหวา นิว อ.3/3 

6 ด.ญ.ภรณชนก ดํารงทวีศักดิ ์ อะตอม อ.3/5 

7 การประกวดรองเพลงไทยลกูทุง ด.ญ.ปุญชรัศม์ิ อุตยานะ เบลลา อ.3/7 เหรียญทอง  

8 การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ ด.ช.ชลธร มาดีประเสริฐ เจคอบ อ.2/3 เหรียญทองอันดับ  3 

9 การแขงขันพูดภาษาจีน ด.ช.บริหาร คงรอด บอส อ.2/1 เหรียญเงินอันดับ  1 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  รายชื่อนักเรียน “แขงขันงานทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐโรงเรียนเอกชน” 

  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  คร้ังที่  3 

วันอาทิตย  ที่  17  กมุภาพันธ  2562 

ณ  โรงเรียนนาคประสิทธิ์  ตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

ณ  โรงเรียนสุคนธีรวิทย  จังหวัดนครปฐม 

*************** 

          

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล ชื่อเลน ชั้น ผลการแขงขัน 

1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร (ช.1) ด.ญ.พัฑฒิดา กลิ่นกุสุม ฟาใส ป.3/1 เหรียญทองแดง 

2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร (ช.2) ด.ช.วชิรวิทญ คงเสรีนุสรณ วิทญ ป.6/2 เหรียญเงิน 

3 การแขงขันคิดเลขเร็ว (ช.2) ด.ญ.ทรธภร พาหาสิงห ธฌา ป.5/1 เหรียญทองแดง 

4 Spelling Bee (ช.1) ด.ญ.ปณฑิรา อนุชิตชาญชัย ปนปน ป.3/3 เหรียญทองอันดับ  2  

5 Impromptu Speech (ช.1) ด.ญ.ธนารีย จันทรแสงรัตน เหนือ ป.2/3 เหรียญทองอันดับ 7 

6 Story Telling (ช.2)  หลักสูตรพิเศษ ด.ญ.ณภัคธนา นิวาส ปุยฝาย ป.5/2 เหรียญทองอันดับ  2 

7 การพูดภาษาจีนเพื่ออาชพี (ช.2) 
ด.ญ.หทัยชนก พวงชัยยะ หทัย ป.5/3 

เหรียญทองอันดับ 7 
ด.ญ.ศุภิสรา เขียนลิขิต น้ําตาล ป.6/2 

8 เลานิทานคุณธรรม (ช.2) ด.ญ.พิมมาดา มั่นเจริญ ใบหยก ป.5/2 เหรียญทอง 

9 การขับรองเพลงพระราชนิพนธ (หญิง) ด.ญ.จิณณมนต รณธีร ตนขาว ป.6/2 เหรียญทองอันดับ  1 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


